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WST!P 

 
Dramatyczne wydarzenia zwi#zane z II wojn# $wiatow# zrodzi%y w wielu 

ludziach pragnienie budowy nowego $wiata, który by%by gwarantem pokojo-
wego wspó%&ycia narodów. W skali ogólno$wiatowej tak# instytucj# by%a 
powsta%a w 1945 roku, Organizacja Narodów Zjednoczonych. Oryginaln# 
odpowiedzi# na wojenn# traum' by%y d#&enia do zacie$niania wspó%pracy na 
terenie europejskim. Pocz#tkowo obj'%y one sze$( pa stw. Z biegiem czasu 
wspó%praca rozwija%a si', wychodz#c poza pierwotn# przestrze , jak# by%a 
gospodarka, a kieruj#c si' ku wielop%aszczyznowym dzia%aniom integracyj-
nym. Wa&nym momentem by%o powstanie w 1993 roku Unii Europejskiej. 

Krajem, który do$( pó)no przyst#pi% do struktur europejskich jest Austria. 
Akcesji (razem ze Szwecj# i Finlandi#) dokonano w 1995 roku. Kolejne roz-
szerzenia Unii Europejskiej mia%y miejsce w latach 2004 i 2007. Do „15” 
do%#czy%o 12 pa stw z Europy *rodkowej i Wschodniej, w tym Polska. Po-
mimo &e Austria pó)no znalaz%a si' we wspólnotach europejskich, nale&y 
podkre$li( rol' tego kraju w procesie integracyjnym w Europie. Ch'tnie przy-
pomina si' „dobre, stare czasy” Austro-W'gier, w których pokojowo za-
mieszkiwa%o 12 narodów [zob. Kleindel 1995, 303.320]. Interesuj#co przed-
stawiaj# si' dzia%ania austriackie w okresie po II wojnie $wiatowej. Aby za-
ko czy( okupacj' kraju, przywódcy austriaccy zgodzili si' na utworzenie 
pa stwa, które mia%o kierowa( si' zasad# wieczystej neutralno$ci. Neutralna 
Austria sta%a si' pomostem pomi'dzy pa stwami zachodnimi oraz pa stwami 
nale&#cymi do bloku krajów tzw. demokracji ludowej. Austriaccy politycy 
przyczynili si' do budowania porozumienia pomi'dzy krajami europejskimi,  
a nale&#cymi do wrogich bloków militarno-politycznych. Do dnia dzisiejsze-
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go popularna jest w$ród liderów austriackich idea Mitteleuropa, w ramach 
której Austria, w tym szczególnie Wiede , ma odegra( kluczow# rol'. 

W niniejszym opracowaniu zaprezentowana zosta%a austriacka droga do 
zjednoczonej Europy oraz wk%ad, który ten kraj wniós% w procesy integracyj-
ne. Bior#c pod uwag' ma%# powierzchni' kraju, jego zas%ugi na rzecz europej-
skiej jedno$ci s# znaczne. 

 
1. OD I DO II REPUBLIKI 

 
W I wojnie $wiatowej Austro-W'gry wzi'%y udzia% jako g%ówny sojusznik 

Niemiec. Koniec wojny by% jednocze$nie ko cem wielonarodowego pa stwa, 
jakim by%y Austro-W'gry. Pa stwa Ententy popar%y powstanie Austrii,          
w której granicach mia%y znale)( si' obszary dawnej monarchii zamieszka%e 
przez ludno$( niemieckoj'zyczn#. Nie poparto, g%ównie za spraw# Francji 
[zob. Wereszycki 1986, 289], idei, by przy%#czy( do Niemiec (niem. 
Anschluss) proklamowanej 12 listopada 1918 roku przez Tymczasowe Zgro-
madzenie Narodowe (niem. Provisorische Nationalversammlung) Niemiecko-
Austriackiej Republiki (niem. Republik Deutschösterreich)1. Zamiast niej 
przyj'to okre$lenie Republika Austrii (niem. Republik Österreich). Z obszaru 
monarchii habsburskiej, licz#cej 676 tys. km2 powierzchni i 51,5 mln miesz-
ka ców, Republika Austrii przej'%a 83,8 tys. km2 powierzchni, na której za-
mieszkiwa%o 7 mln osób. Utracono 72% obszaru i 70% ludno$ci, bior#c pod 
uwag' stan z okresu poprzedzaj#cego I wojn' $wiatow# [zob. Fiedor 2000, 
358]. Powsta%e w ten sposób pa stwo austriackie w pó)niejszej historiografii 
nazywano I Republik#. Jako takie istnia%o ono do 1938 roku – do momentu 
przy%#czenia do pa stwa niemieckiego [zob. Vajda 1980, 575-576.587]. 

Uniemo&liwienie po%#czenia z Niemcami nie oznacza%o, &e zrezygnowano 
z tego pomys%u [zob. Fiedor 2000, 354]. Idea anszlusu by%a popularna nie 
tylko ze wzgl'dów politycznych, zwi#zanych z ch'ci# przynale&no$ci do sil-
nego organizmu pa stwowego, czy kulturowych, zwi#zanych z poczuciem 
przynale&no$ci do „wielkiej rodziny niemieckiej” [Scheuch 1999, 323-324], 
lecz tak&e ekonomicznych. Po zako czeniu I wojny $wiatowej spo%eczno$( 
austriacka boryka%a si' z trudno$ciami natury gospodarczej. Wysokie bezro-
bocie2 powodowa%o, &e powszechnie oczekiwano zmian. Oczekiwania nie 
zosta%y spe%nione przez rz#dz#ce ugrupowania: Parti' Chrze$cija sko-
Spo%eczn# (niem. Christlichsoziale Partei) i Socjaldemokratyczn# Parti' Ro-
botników Austrii (niem. Sozialdemokratische Arbeiterpartei Österreichs). 
Partie te tworzy%y koalicj' w latach 1918-1920. Pó)niej miejsce socjaldemo-
                                                           
1
  Art. 1: „Deutschösterreich ist eine demokratische Republik (...)”; Art. 2: „Deut-

schösterreich ist ein Bestandteil der Deutschen Republik (...)”. [Staatsgesetzblatt 
1918, 4]. 

2  Po wojnie bezrobocie w Austrii wynosi%o ok. 18%, za$ w latach pó)niejszych 
$rednio 10%. Tendencja wzrostowa ujawni%a si' na pocz#tku lat 30. W latach 
1932-1937 bezrobocie wynosi%o ok. 24%. W 1933 roku 557 tys. Austriaków nie 
mia%o pracy [zob. Höferl 2004, 4; Fiedor 2000, 370]. 
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kratów zaj'%a, jako mniejszo$ciowy koalicjant, nacjonalistyczna Wielkonie-
miecka Partia Ludowa (niem. Großdeutsche Volkspartei). Brak wyra)nej po-
prawy sytuacji spo%eczno-gospodarczej i zwi#zane z tym rozczarowanie po-
wodowa%y, &e coraz bardziej popularne by%y idee narodowosocjalistyczne. 
Hitlerowskie has%o „praca i chleb” (niem. Arbeit und Brot), które w Niem-
czech okaza%o si' by( rzeczywisto$ci#, a nie pust# obietnic#, w mocny sposób 
przemawia%y do Austriaków [zob. Scheusch 1999, 327]3. 

Przy%#czenie Austrii do Niemiec nie spe%ni%o oczekiwa  spo%ecznych. 
Grup#, która odczu%a popraw' po%o&enia, byli austriaccy robotnicy. Natomiast 
najwa&niejsze i najbardziej lukratywne stanowiska w austriackiej administra-
cji i gospodarce zosta%y obsadzone przez przybyszów z Rzeszy. Austria          
z niepodleg%ego pa stwa zosta%a „zdegradowana” – najpierw do Marchii 
Wschodniej (niem. Ostmark), a nast'pnie do alpejskich i naddunajskich okr'-
gów rzeszy (niem. Alpen- und Donau-Reichsgaue) [zob. Scheusch 1999, 328]. 
W okresie rz#dów hitlerowskich podj'to walk' z przeciwnikami polityczny-
mi, w tym z Ko$cio%em katolickim. Wielu zosta%o uwi'zionych i straconych. 
Podczas wojny momentem, który wp%yn#% pozytywnie na nastroje spo%eczne, 
by%o zwyci'stwo nad Francj# (czerwiec 1940 roku) [zob. Wereszycki 1986, 
300-301]. Trend ten zmieni% si' po przegranej pod Stalingradem (luty 1943 
roku). Oczekiwano kl'ski Adolfa Hitlera [zob. Jelinek 2004, 12].  

Czas II wojny $wiatowej stanowi% dla spo%ecze stwa austriackiego kathar-
sis, które sta%o si' okazj# do wykrystalizowania nowego narodu europejskiego 
– Austriaków. Okaza%o si', &e powszechnie akceptowany anszlus doprowadzi% 
do narodowej kl'ski, której konsekwencje d)wigano przez wiele lat po woj-
nie, szczególnie za$ w okresie okupacji (1945-1955). W latach 1938-1945 65 
tys. osób zosta%o zabitych w ramach nazistowskiej polityki czystek rasowych, 
35 tys. zamordowano w wi'zieniach i obozach koncentracyjnych, 247 tys. 
zgin'%o na froncie, a 600 tys. zosta%o wzi'tych do niewoli [zob. Rauchenste-
iner 1995, 394; por. Romejko 2005, 745]. 

Momentem, który w znacz#cy sposób wp%yn#% na powojenn# polityk' Au-
strii, na obszarze krajowym, jak i mi'dzynarodowym, by%a deklaracja mo-
skiewska. Zosta%a ona podpisana przez przedstawicieli Wielkiej Brytanii, 
ZSRR i USA w Moskwie 30 pa)dziernika 1943 roku. Do wiadomo$ci pu-

                                                           
3  Znany polityk austriacki, Jörg Haider, wyrazi% nast'puj#c# opini' na temat sytu-

acji panuj#cej w przedwojennej Austrii: „In Wirklichkeit ist der Nationalsozia-
lismus nur durch den Übertritt von enttäuschten Sozialdemokraten zum National-
sozialismus überhaupt erst ermöglicht worden. In Deutschland sowieso, aber auch 
in Österreich. Denn nicht die bürgerlichen Führungsschichten haben den Natio-
nalsozialismus stark gemacht, sondern die Arbeiter waren das. Die Arbeiterschaft 
war enttäuscht darüber, dass ihre Anliegen – vor allem nach mehr Wohlstand – in 
der 1. Republik unerfüllt blieben. (...) Wie gesagt, keine Arbeit. Und das war ge-
nau das Futter für den aufkommenden Nationalsozialismus. Die bestehenden Par-
teien haben die Menschen enttäuscht. Mit denen wollte man nichts mehr zu tun 
haben. Denn aus der Sicht der Bürger und den jungen Leute konnten sie die Prob-
leme nicht lösen” [Worm 2005, 59.148]. 
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blicznej podano j# dzie  pó)niej4. Zawarto w niej m.in. nast'puj#ce stwier-
dzenia: Austria to pierwszy wolny kraj, który pad% ofiar# ekspansjonistycznej 
polityki Hitlera i dlatego nale&y j# wyzwoli(; okupacja Austrii jest prawnie 
niewa&na; &yczeniem aliantów jest wolna i niezale&na Austria. W ko cowym 
fragmencie deklaracji przypomniano, &e Austria stan'%a po stronie hitlerow-
skich Niemiec i &e z tego powodu b'dzie musia%a ponie$( konsekwencje. Wy-
soko$( „kary” uzale&niono od zaanga&owania Austrii po stronie alianckiej. 

Dla przywódców oraz spo%ecze stwa austriackiego wa&kie znaczenie mia-
%o stwierdzenie na temat Austrii jako pierwszej ofiary hitlerowskiej polityki. 
Sta%o si' ono okazj# do „moralnej ablucji”, do zrzucenia winy na „bli&ej nie-
okre$lonych” nazistów. Motyw pierwszej ofiary sta% si' pó)niej wa&nym ele-
mentem politycznej retoryki, a tak&e instrumentem gry politycznej. Np. tu& po 
zako czeniu wojny próbowano wykorzysta( go, by odzyska( Tyrol Po%u-
dniowy, który w 1919 roku utracono na rzecz W%och. Powo%uj#c si' na dekla-
racj' moskiewsk# podkre$lano, &e sporny obszar powinna otrzyma( Austria – 
ofiara nazizmu. W%osi, którzy wspó%pracowali z Niemcami, powinni ponie$( 
tego konsekwencje. Argumentacja ta zosta%a odrzucona przez aliantów [zob. 
Koze ski 1970, 283-284]5. 

Po wojnie Austria znajdowa%a si' pod okupacj# ameryka sk#, brytyjsk#, 
francusk# i radzieck#. Formalnie zako czy%a si' ona 15 maja 1955 roku popi-
saniem w Wiedniu traktatu pa stwowego (niem. Staatsvertrag) w sprawie 
odbudowy niezawis%ej, demokratycznej Austrii. Sygnatariuszami by%y cztery 
mocarstwa okupacyjne: USA, ZSRR, Francja i Wielka Brytania. Przywrócono 
granice sprzed 1938 roku. Austria zobowi#za%a si' m.in., &e nie b'dzie d#&y%a 
do politycznego i gospodarczego zjednoczenia z Niemcami. Chocia& w trak-
tacie nie by%o mowy o neutralno$ci pa stwowej Austrii, to jednak zawarte tam 
przes%anki by%y wystarczaj#ce, aby ustanowi( neutralno$(, na któr# wskazano 
we wcze$niejszym (15 kwietnia 1955 roku) memorandum moskiewskim. To, 
&e uda si' zako czy( okupacj' Austrii we w miar' „bezbolesny sposób”, nie 
by%o oczywiste. Sukces by% wynikiem determinacji austriackiej klasy poli-
tycznej stoj#cej w obliczu ubóstwa, w jakim znajdowa%o si' spo%ecze stwo 
austriackie [zob. Portisch, Riff 1985, 460-462]6. By% on tym wi'kszy, &e po-
dobnego rozwi#zania nie uda%o si' osi#gn#( w Niemczech, które zosta%y po-

                                                           
4  Tekst deklaracji zob. Kleindel 1995, 373. 
5  Wi'cej na temat wykorzystania motywu ofiary w polityce austriackiej zob. Ro-

mejko 2007b, 282-283. W kontek$cie roli Austrii jako ofiary interesuj#ca jest 
przemowa, któr# Otto von Habsburg (1912-), syn Karola I (1887-1922), ostatnie-
go w%adcy Austro-W'gier, wyg%osi% z okazji 70 rocznicy anszlusu. Stanowczo od-
rzuci% on wspó%odpowiedzialno$( Austrii za II wojn' $wiatow#. Deklaracj' mo-
skiewsk# okre$li% jako akt hipokryzji i k%amstwo. Jego przemowa przyj'ta zosta%a 
z „mieszanymi uczuciami”. Informacja za Ö1 Abendjournal (wieczornym dzien-
nikiem pierwszego programu radia austriackiego) z 10.03.2008. 

6  Np. w okresie powojennym popularna by%a akcja wysy%ania dzieci do Szwajcarii  
i na W'gry, gdzie mog%y w zno$nych warunkach sp'dzi( miesi#ce zimowe [zob. 
Portisch, Riff 1985, 461]. 
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dzielone na dwa pa stwa. 26 pa)dziernika 1955 roku, dzie  po opuszczeniu 
Austrii przez wojska okupacyjne, parlament og%osi% wieczn# neutralno$( kraju 
(niem. immerwährende Neutralität) [zob. Jelinek 2004, 36-39]. 

 
2. KU ZJEDNOCZONEJ EUROPIE 

 
Politycy austriaccy mieli $wiadomo$(, &e neutralno$( nie mo&e oznacza( 

postawy bierniej. Buduj#c na wzór szwajcarski zr'by neutralnego pa stwa, 
postanowiono zapewni( mu, przy pomocy wszelkich mo&liwych $rodków, 
bezpiecze stwo7. Z biegiem czasu wyklarowa%y si' trzy filary, na których 
Austriacy oparli polityk' bezpiecze stwa. Pierwszym by%a w%asna armia, dru-
gim budowa stosunków dobros#siedzkich, za$ trzecim dzia%ania polityczne     
o charakterze mi'dzynarodowym, których celem by%o utrzymanie pokoju      
w Europie i na $wiecie. Tego typu dzia%ania nie by%y sprzeczne z og%oszon# 
zasad# neutralno$ci, która przez polityków austriackich rozumiana by%a jako 
„aktywna polityka neutralno$ci”. W uregulowaniach prawnych Austriacy 
zobowi#zali si' do nieuczestniczenia w sojuszach wojskowych oraz do nie-
udost'pniania obcym wojskom baz wojskowych8. 

Zbudowana po II wojnie $wiatowej armia austriacka mia%a charakter de-
fensywny. Remilitaryzacja kraju okaza%a si' by( konieczno$ci#, gdy& mocar-
stwa okupacyjne nie chcia%y zagwarantowa( Austrii neutralno$ci. W art.         
2. traktatu pa stwowego wskazano, &e b'd# szanowali niepodleg%o$( i niena-
ruszalno$( terytorialn# Austrii9. Liczba &o%nierzy austriackiej armii (niem. 
Bundesheer) w okresie powojennym wynosi%a ok. 50 tys. Po%ow' stanowi%y 
wojska l#dowe. Armia dysponowa%a broni# konwencjonaln#, w tym ok. 320 
czo%gami i 470 transporterami opancerzonymi i 40 samolotami bojowymi. 
Znaczn# si%' stanowi tzw. Landwehr, skupiaj#ca ok. 700 tys. rezerwistów 
[zob. Pop%awski 1995, 52-56; por. Ka%u&a 1979, 72-73]. 

W okresie powojennym Austria cieszy%a si' dobrymi relacjami ze Szwaj-
cari#. Z innymi s#siadami nie za%atwiono m.in. nast'puj#cych kwestii: prze-
bieg granicy z Jugos%awi# i W'grami, niemiecki maj#tek pozostawiony          
w Austrii, przynale&no$( Tyrolu Po%udniowego – spór z W%ochami. Z biegiem 

                                                           
7  „Zum Zwecke der dauernden Behauptung seiner Unabhängigkeit nach außen und 

zum Zwecke der Unverletzlichkeit seines Gebietes erklärt Österreich aus freien 
Stücken seine immerwährende Neutralität. Österreich wird diese mit allen ihm zu 
Gebote stehenden Mitteln aufrechterhalten und verteidigen” [Bundesverfassungs-
gesetz 1955, 1151, art. 1, p. 1]. 

8
  „Österreich wird zur Sicherung dieser Zwecke in aller Zukunft keinen militäri-

schen Bündnissen beitreten und die Errichtung militärischer Stützpunkte fremder 
Staaten auf seinem Gebiete nicht zulassen” [Bundesverfassungsgesetz 1955, 
1151, art. 1, p. 2]. 

9  „Die Alliierten und Assoziierten Mächte erklären, daß sie die Unabhängigkeit 
und territoriale Unversehrlichkeit Österreichs, wie sie gemäß dem vorliegenden 
Vertrag festgelegt sind, achten werden” [Staatsvertrag 1955, 726]. 
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czasu nieporozumienia rozwi#zywano10. Pierwsze próby uregulowania relacji 
s#siedzkich napotyka%y na przeszkody ze strony mocarstw okupacyjnych. 
Znakiem normalizacji oraz tego, &e austriackie s%u&by dyplomatyczne istniej# 
i dzia%aj#, by%o otwarcie pierwszych placówek (poselstw) zagranicznych, np. 
w 1946 roku w Budapeszcie, w Bukareszcie i w Warszawie. Na sposób 
kszta%towania przez Austri' polityki s#siedzkiej wp%ywa%y dawne powi#zania 
z regionem naddunajskim oraz nadzieje, &e uda si' jej odegra( rol' po$rednika 
mi'dzy Wschodem a Zachodem. Zamiary te nie zosta%y sprecyzowane w po-
staci konkretnego programu. Polityka s#siedzka by%a rozumiana szerzej ni& 
przestrze  s#siaduj#cych krajów. Kanclerz Bruno Kreisky powiedzia% na ten 
temat: „Austria uwa&a za swoich s#siadów nie tylko pa stwa, z którymi gra-
niczy, ale tak&e wszystkie pa stwa po%o&one w basenie Dunaju i inne, z któ-
rymi wi#&# j# wielowiekowe wi'zy” [Ka%u&a 1979, 66]. 

Wspomniane szerokie pojmowanie s#siedztwa koresponduje z pochodz#-
ca z XIX wieku koncepcj# Mitteleuropy, któr# mia%y stanowi( przede wszyst-
kim Cesarstwo Niemieckie i Austro-W'gry. Do tej koncepcji powrócono      
w Austrii w latach 60. XX wieku. Zosta%a ona jednak zmodyfikowana. Propo-
nowano jej realizacj' bez Niemiec, co zdejmowa%o z niej balast pangermani-
zmu. Nowa Mitteleuropa mia%a obejmowa( Europ' *rodkowo-Wschodni#       
z centrum w Wiedniu. Pomimo &e w kontaktach z pa stwami komunistycz-
nymi nie podejmowano tej kwestii, to jednak – ku zaskoczeniu Austriaków     
– znalaz%a ona pozytywne przyj'cie w kr'gach emigracyjnych. Mo&na wska-
za( tu takie osoby jak: Czech Milan Kundera (1929-), W'gier György Konrád 
(1933-) i Leszek Ko%akowski (1927-). Problemem by% brak szerszego od-

                                                           
10  Krwawy, bior#c pod uwag' jego przebieg, spór z W%ochami o Tyrol Po%udniowy 

(niem. Südtirol) nazywany po w%osku Górn# Adyg# (w%. Alto Adige), zako czono 
w 1992 roku, gdy Tyrol Po%udniowy otrzyma% status prowincji autonomicznej. 
Do dnia dzisiejszego trwaj# nieporozumienia w le&#cej na po%udniu Austrii Ka-
ryntii. Zamieszkuj#ca tam ludno$( s%owe ska domaga si' poszanowania praw, 
szczególnie za$ prawa do wystawiania tablic dwuj'zycznych. Podkre$la si', &e    
w wielu wypadkach roszczenia s# nieuzasadnione oraz &e w%adze s%owe skie nie 
przyczyniaj# si' do %agodzenia, lecz do wzrostu nieporozumie  [zob. Jelinek 
2004, 50-53]. 1 stycznia 2007 roku S%owenia do%#czy%a do strefy euro. Moment 
ten okaza% si' problematyczny dla stosunków austriacko-s%owe skich. Na rewer-
sie monety dwucentowej zosta% umieszczony Kamie  Ksi#&'cy (niem. Fürst-
enstein), fragment starorzymskiej kolumny, przy której w przesz%o$ci koronowani 
byli ksi#&'ta karynccy. Od marca 2006 roku jest on eksponowany w sali herbo-
wej pa%acu prezydenckiego w Karyntii. Pomimo protestów kierowanych pod ad-
resem instytucji unijnych zgodzono si' na wprowadzenie monety do obiegu. Kry-
tycznie, a jednocze$nie z pewnym roz&aleniem, wypowiada% si' na ten temat pre-
zydent Karyntii, Jörg Haider. Powiedzia% on m.in.: „Dazu kommt, dass sich mit 
dem Euro-Beitritt Sloweniens ab 1. Jänner auf den Cent-Münzen Sloweniens der 
Kärntner Fürstenstein als Symbol findet, der bekanntermaßen überhaupt das ältes-
te Rechtssymbol Österreichs ist”. Wyrazi% zdziwienie, &e: „(...) Österreich das äl-
teste Rechtssymbol so einfach an einen Nachbarstaat verschenkt und sagt, das ist 
keine Provokation, die hier passiert” [Stenographisches 2007, 28]. 
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d)wi'ku spo%ecznego w krajach $rodkowoeuropejskich [zob. Pop%awski 1995, 
82-83]. Sytuacja uleg%a zmianie po upadku bloku wschodniego. Przemiany   
w pa stwach komunistycznych wzmog%y dynamik' procesów integracyjnych 
– ich instytucjonalnym wyrazem jest Inicjatywa *rodkowoeuropejska. Po-
cz#tkiem inicjatywy by%a deklaracja podpisana 11 listopada 1989 roku w Bu-
dapeszcie na temat wielostronnej wspó%pracy w dziedzinie polityki, ekonomii, 
nauki i kultury. Sygnowali j# przedstawiciele W%och, Austrii, W'gier i Jugo-
s%awii. Z biegiem czasu do inicjatywy przyst'powa%y kolejne pa stwa, w tym 
Polska w 1991 roku [zob. Bernatowicz 2000, 218-219]11. Kryzysowym mo-
mentem dla dzia%alno$ci Inicjatywy *rodkowoeuropejskiej by% konflikt jugo-
s%owia ski. Obecnie stanowi ona wa&ne uzupe%nienie dzia%a  integracyjnych 
realizowanych w ramach struktur unijnych [zob. Bernatowicz 2000, 230-231]. 

W budowaniu dobrych stosunków z krajami komunistycznymi wybrano 
taktyk' dobrych relacji z Moskw#. Pozytywne kontakty z ZSRR mia%y pomóc 
w budowaniu podobnych pomi'dzy Austri# a innymi krajami demokracji 
ludowej. W 1958 roku Bruno Kreisky, szef MSZ, stwierdzi%, &e Austria „stara 
si' o dobre stosunki z krajami komunistycznymi w swoim s#siedztwie i d#&y 
do ich normalizacji”. W realizowanej Ostpolitik Austria okaza%a si' w gronie 
krajów zachodnich prekursorem. Polityk' t' chciano oprze( o zdrowo poj't# 
zasad' pokojowego wspó%istnienia. Symbolem otwarcia na kraje komuni-
styczne by% ruch bezwizowy. Wyrazem zainteresowania wspó%prac# z pa -
stwami $rodkowoeuropejskimi by% fakt, &e w latach 60. Bruno Kreisky, jako 
minister spraw zagranicznych, z%o&y% wizyty wszystkim pa stwom tego re-
gionu. W 1960 roku by% on tak&e w Polsce. W 1973 roku podpisano porozu-
mienie pomi'dzy Austri# a W'grami i Czechos%owacj# na temat kwestii gra-
nicznych i odszkodowa  [zob. Pop%awski 1995, 86-88]. 

Pa stwem, z którym do$( d%ugo Austria nie mia%a nawi#zanych stosun-
ków dyplomatycznych, by%a NRD. Nie przeszkadza%o to jednak we wspó%pra-
cy na p%aszczy)nie gospodarczej. Przeszkod# by%y nieunormowane stosunki 
pomi'dzy RFN i NRD. Stosunki dyplomatyczne nawi#zano dopiero w 1975 
roku. Pozytywne nastawienie Austrii wzgl'dem NRD nie podoba%o si' rz#-
dowi bo skiemu. Austriacy odrzucali krytyk' zachodnioniemieck#, podkre-
$laj#c, &e nie b'd# traktowa( NRD jako pa stwa bez obywateli. W 1978 roku 
Bruno Kreisky by% pierwszym zachodnim szefem rz#du, który odwiedzi% 
NRD. Podobnie pierwszym zachodnim krajem, który odwiedzi% Erich Honec-
ker, by%a Austria. W 1982 roku, podczas pobytu w RFN, prezydent austriacki 
Rudolf Kirchschläger odmówi% z%o&enia wizyty w Berlinie Zachodnim. Decy-
zja ta zosta%a mocno skrytykowana przez stron' bo sk#. Odpowiedzi# by%o 
stwierdzenie, &e Niemcy Zachodnie lepiej traktuj# pa stwa, które nie s# ich 
sojusznikami. Pozytywne nastawienie Austrii wobec NRD nie by%o jedno-
znaczne z poparciem podzia%u pa stw niemieckich. Ze strony austriackiej 
pada%y stwierdzenia o potrzebie uszanowania wolnej woli narodu niemieckie-

                                                           
11  W chwili obecnej do inicjatywy nale&y 18 pa stw z Europy *rodkowo-

Wschodniej i Po%udniowej [zob. About 2008]. 
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go, która mog%aby doprowadzi( do zjednoczenia [zob. Pop%awski 1995, 108-
109]. 

W okresie powojennym interesuj#co rozwija%y si' stosunki austriacko-
szwajcarskie. Oba kraje maj# charakter alpejski. Szwajcaria by%a jedynym 
krajem, z którym stosunki nie by%y „obci#&one”. W 1954 roku w Szwajcarii 
opublikowano tzw. oficjaln# wersj' neutralno$ci, która pos%u&y%a austriackim 
przywódcom za podstaw' wykreowania idei wieczystej neutralno$ci. Neutral-
na Austria by%a bardziej skora do wspó%pracy mi'dzynarodowej ni& Szwajca-
ria. Ta gotowo$( odpowiada%a lansowanej idei aktywnej neutralno$ci. Gdy    
w 1956 roku Austria przyst#pi%a do Rady Europy, przyj'to t' decyzj'            
w Szwajcarii z niech'ci#, podkre$laj#c, &e stanowi to zagro&enie neutralno$ci. 
Z biegiem czasu zaakceptowano austriack# argumentacj' w tej kwestii. Efek-
tem by%o przyst#pienie Szwajcarii do Rady Europy w 1963 roku [zob. Koze -
ski 1970, 262-263]. 

Austria i Szwajcaria by%y zaanga&owana we wspó%prac' pod egid# Konfe-
rencji Bezpiecze stwa i Wspó%pracy w Europie jako tzw. pa stwa N+N, czyli 
neutralne i niezaanga&owane. Do tej grupy nale&a%y: Austria, Cypr, Finlandia, 
Jugos%awia, Lichtenstein, Malta, San Marino, Szwajcaria i Szwecja [zob. Po-
p%awski 1995, 153]. Inicjatorami zwo%ania w Europie konferencji na temat 
bezpiecze stwa by%y kraje skandynawskie, przede wszystkim za$ Finlandia. 
W maju 1969 roku wystosowano do pa stw europejskich oraz USA i Kanady 
stosowne memorandum. Jako pierwsza odpowiedzia%a Austria. Rozwa&ano 
mo&liwo$( zwo%ania konferencji w Wiedniu. Ówczesny austriacki minister 
spraw zagranicznych Rudolf Kirchschläger powiedzia% m.in.: „Chcemy wyka-
za(, &e my, ma%e, niezale&nie, wieczy$cie neutralne pa stwo, czujemy si' 
uprawnieni i zobowi#zani da( jasno wyraz naszym pogl#dom dotycz#cych 
pal#cych problemów polityki europejskiej” [Pop%awski 1995, 142]. Austria     
i pozosta%e kraje N + N zg%osi%y wiele projektów. Ich zas%ug# jest tak&e dzia-
%anie na rzecz przyjmowania rozwi#za  elastycznych, kompromisowych. 

W okresie rokowa  nad traktatem pa stwowym Wiede  nawi#zywa% 
stopniowo mi'dzynarodowe kontakty. Okazj# do ich intensyfikacji by%o przy-
st#pienie niepodleg%ej Austrii do ONZ, które mia%o miejsce 14 grudnia 1955 
roku. Dla nowego cz%onka problematyczne okaza%o uczestnictwo w oenze-
towskich sankcjach gospodarczych oraz wojskowych. Kwesti' rozstrzygni'to, 
daj#c Austrii mo&liwo$( nieuczestniczenia w tego typu dzia%aniach [zob. Po-
p%awski 1995, 113-114]. Niech'( do udzia%u w sankcjach gospodarczych         
i karnych nie oznacza%a militarnej „abstynencji” od operacji pokojowych. 
W%adze austriackie pozytywnie, cho( bez euforii, odnosi%y si' do tego typu 
misji. Kwesti' prawnie uregulowano w 1965 roku. W misjach pokojowych 
mogli uczestniczy( ochotnicy nie maj#cy obowi#zku s%u&by wojskowej         
w kraju [zob. Bundesgesetz 1965, 1097]. 
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+ród%em dumy Austriaków by%o dwukrotne wybranie Kurta Waldheima 
na Sekretarza Generalnego ONZ (1972-1981) [zob. Ka%u&a 1979, 68-69]12 
oraz fakt, &e Wiede , obok Nowego Jorku i Genewy, sta% si' w 1979 roku 
trzeci# stolic# ONZ. Z my$l# o ONZ nad Dunajem wybudowano UNO-City, 
które jest przez ONZ dzier&awione za symboliczn# op%at# [zob. Biernat 1980, 
48]. Obok ró&nych agend oenzetowskich w Wiedniu siedziby maj# m.in.: 
Organizacja Pa stw Eksporterów Ropy Naftowej (OPEC), Mi'dzynarodowy 
Komitet Turystyki Europejskiej (ICEM), Europejskie Biuro Patentowe (EPO). 
W Wiedniu siedziby lokuj# ch'tnie przedstawiciele mi'dzynarodowych orga-
nizacji pozarz#dowych. Od 1993 roku w Wiedniu siedzib' ma Organizacja 
Bezpiecze stwa i Wspó%pracy w Europie (OBWE) [zob. Ognik, Wizimirska 
2000, 113]. 

 
3. AUSTRIA W UNII EUROPEJSKIEJ 

 
Cz%onkiem Unii Europejskiej Austria jest od 1995 roku. Nie oznacza to 

jednak, &e kraj ten nie by% zainteresowany wspó%prac# w ramach europejskich 
struktur we wcze$niejszych dekadach. Na prze%omie lar 1956 i 1957 politycy 
austriaccy rozwa&ali przyst#pienie do wspólnot europejskich. Na skutek opo-
rów ze strony Socjalistycznej Partii Austrii (niem. Sozialistische Partei Öst-
erreichs, SPÖ) zaniechano realizacji tej idei [zob. Sonnleitener 2004, 99]. 

Dzia%aj#ca od 1958 roku Europejska Wspólnota Gospodarcza obj'%a sze$( 
krajów (Niemcy, Francj', W%ochy i Beneluks – Belgia, Holandia, Luksem-
burg), co skutkowa%o brakiem europejskiej strefy wolnego handlu. Odpowie-
dzi# pozosta%ych pa stw, w tym Austrii, by%o utworzenie pod brytyjsk# egid#, 
na mocy traktatów sztokholmskich z 1960 roku, Europejskiego Stowarzysze-
nia Wolnego Handlu (EFTA) [zob. Kaliszczuk, Ko czyk 2000, 242-243].  

W pó)niejszych latach Austriacy podejmowali próby wst#pienia do 
wspólnot europejskich. By%y one nieudane na skutek sprzeciwu ze strony 
w%oskiej. W%osi zem$cili si' w ten sposób za austriackie zaanga&owanie        
w kwestii Tyrolu Po%udniowego. Z tej przyczyny zadowolono si' podpisa-
niem w 1972 roku umowy z EFTA, która regulowa%a kwestie celne oraz han-
dlowe [zob. Sonnleitener 2004, 100]. 

Ponown# prób' wej$cia do struktur europejskich podj'%a powsta%a w 1986 
roku koalicja rz#dowa SPÖ i ÖVP (Austriacka Partia Ludowa, niem. Österre-
ichische Volkspartei). 17 lipca 1989 roku Alois Mock, minister spraw zagra-
nicznych, przekaza% w Brukseli stosowne pismo. Ze strony ludowców naci-
skano na przyspieszenie rokowa , za$ socjali$ci byli temu przeciwni. Wa&-

                                                           
12  W okresie pó)niejszym Kurth Waldheim, ze wzgl'du na „rewelacje” na temat 

jego wojennej przesz%o$ci, sta% si' niewygodn# postaci#. Podkre$la si', &e stanowi 
on symbol austriackiego uwik%ania w narodowy socjalizm. Z tego powodu za-
miast „wielki Austriak” nale&y mówi( o nim „Austriak”, gdy& w jego osobie od-
bija si' faktyczna przesz%o$( spo%ecze stwa austriackiego, nie tylko ofiary, ale        
i sprawcy [zob. Riedl 2007, 15; Gestorbenen 2007, 190]. 
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nymi dla Austrii tematami by%a kwestia neutralno$ci, ruchu tranzytowego oraz 
polityka rolna [zob. Jelinek 2004, 64]. 

Negocjacje zako czono w 1994 roku. Sprzyjaj#c# okazj# by%a rezygnacja 
Kurta Waldheima z ubiegania si' o fotel prezydencki na kolejn# kadencj'. 
Podczas jego prezydentury (1986-1992) zarzucono mu przest'pcz# dzia%al-
no$( w czasie II wojny $wiatowej. Pomimo, &e badania historyczne nie po-
twierdzi%y zarzutów, to w kontek$cie negocjacji akcesyjnych postrzegano go, 
jako persona non grata [zob. Magenschab 2007, 22]. W referendum, które 
mia%o miejsce 12 czerwca 1994 roku, 66,58% Austriaków, z licz#cej 5,8 mln 
grupy uprawnionych do g%osowania, opowiedzia%o si' za wej$ciem do Unii 
Europejskiej. Stosowne dokumenty podpisano 24 czerwca na greckiej wyspie 
Korfu. Zgodnie z ustaleniami, Austria, wraz z Finlandi# i Szwecj#, sta%a si'    
1 stycznia 1995 roku cz%onkiem Unii Europejskiej. Pomimo &e 28 kwietnia 
1995 roku Austria przyst#pi%a do strefy Schengen, to jednak dopiero 1 grudnia 
1997 roku zaniechano kontroli granicznej na przej$ciach drogowych oraz 
lotniczych [zob. Sonnleitener 2004, 114]. 

1 lipca 1998 roku Austria przej'%a przewodnictwo w Radzie Unii Europej-
skiej. Wa&nym momentem sze$ciomiesi'cznego kierownictwa by%a decyzja    
o wprowadzeniu euro. Ciekawostk# jest fakt, &e banknoty euro zaprojektowa-
ne zosta%y przez Austriaka Roberta Kalin' (1955-), grafika pracuj#cego         
w Austriackim Banku Narodowym, który wygra% konkurs og%oszony przez 
Uni' Europejsk# w 1996 roku [zob. Kalina 2004, 162]. Do powszechnego 
u&ytku euro wprowadzono w Unii Europejskiej 1 stycznia 2002 roku. Austria 
na ten moment by%a dobrze przygotowana. Przed wprowadzeniem euro 
wszystkie ceny przez d%u&szy okres by%y podawane w starej i nowej walucie. 
By%o to wskazane, gdy& przelicznik euro/szyling by% nieco skomplikowany.    
1 euro stanowi%o równowarto$( 13,8 szylingów. W dniu wprowadzenia euro 
prawie we wszystkich bankomatach znajdowa%a si' nowa waluta. W$ród kra-
jów strefy euro na wprowadzenie nowej waluty najs%abiej przygotowane by%y 
W%ochy13. 

Austria nie mia%a wi'kszych trudno$ci zwi#zanych z obecno$ci# w Unii 
Europejskiej, nie licz#c kwestii ruchu tranzytowego i unijnej polityki rolnej 
oraz dramatycznego momentu, jakim by%o wprowadzenie sankcji przez „14” 
po utworzeniu koalicji rz#dowej ÖVP i FPÖ (Austriacka Partia Wolno$ciowa, 
niem. Freiheitliche Partei Österreichs). Austria le&y na skrzy&owaniu kierun-
ków: pó%noc – po%udnie (Skandynawia – Niemcy – W%ochy) oraz pó%nocny 
zachód – po%udniowy wschód. (Wielka Brytania – Holandia – Grecja). Aby 
uregulowa( nat'&enie ruchu samochodów ci'&arowych wprowadzono spe-
cjalne kontyngenty, tzw. Öko-Punkte. Z biegiem czasu okaza%o si', &e nie 
by%y one przestrzegane ani przez miejscowych, ani zagranicznych przewo)ni-
                                                           
13  Rz#d wiede ski ma mo&liwo$( wp%ywania na polityk' Europejskiego Banku 

Centralnego we Frankfurcie za po$rednictwem Gertrude Tumpel-Gugerell, au-
striackiej ekonomistki, która od 2003 roku jest cz%onkiem sze$cioosobowego za-
rz#du Europejskiego Banku Centralnego we Frankfurcie [zob. 
http://www.ecb.eu/ecb/orga/decisions/eb/html/index.en.html (12.04.2008)]. 
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ków. W $wiadomo$ci spo%ecznej zwi'kszenie nat'&enia ruchu %#czy si' z wej-
$ciem do unii. Z bada  wynika, &e „g%ównym winowajc#” s# miejscowe firmy 
transportowe. Nieust'pliwa postawa Austrii w kwestii kontyngentów na ruch 
tranzytowy by%a przyczyn# krytyki ze strony Brukseli [zob. Sonnleitener 
2004, 115-116]. Szuka si' obecnie innych rozwi#za . Jednym z nich jest 
wprowadzenie 1 stycznia 2004 roku elektronicznego systemu pobierania op%at 
za przejazd autostradami. Obowi#zuje on pojazdy o no$no$ci powy&ej 3,5 
tony. Wyposa&a si' je w GO-Boxy, specjalne urz#dzenia, które umieszcza si' 
na przedniej szybie14. Oczekuje si', &e pozyskane w ten sposób $rodki zostan# 
wykorzystane na rzecz budowy po%#cze  kolejowych, maj#cych na celu trans-
portowanie samochodów ci'&arowych tranzytem przeje&d&aj#cych przez Au-
stri'. Wydaje si' jednak, &e oczekiwanie to nie zostanie zrealizowane. Au-
striacki system pobierania op%at jest prostszy od analogicznego, a wprowa-
dzonego rok pó)niej w Niemczech, który oparty jest o technologi' GPS. 
Opó)nienia w uruchomieniu systemu niemieckiego opatrywano w Austrii 
uszczypliwymi komentarzami. 

Skutki obecno$ci w UE odczuli znacz#co austriaccy rolnicy oraz robotni-
cy le$ni. W 1995 roku 6,5% zatrudnionych pracowa%a w rolnictwie oraz le-
$nictwie. Dziesi'( lat pó)niej liczba ta wynosi%a 4,4%. Spadek ten nie zosta% 
zrekompensowany przez zwi'kszenie aktywno$ci zawodowej w innych dzie-
dzinach gospodarki [zob. Arbeitskräfteerhebung 2006, 39]. Problemem okaza-
%o si' dla rolników przej$cie od porz#dku opartego na gwarancjach skupu po  
z góry ustalonych cenach do unijnego porz#dku opartego o kontyngenty. 
Wcze$niej rolnicy otrzymywali subwencje w sytuacji, gdy uprawiali wi'cej, 
ni& by%o to potrzebne, pó)niej – w unii – dotacje otrzymywali, pod warun-
kiem, &e powstrzymywali si' od produkcji rolnej. Ceny, jakie otrzymywali za 
wyprodukowan# &ywno$(, by%y ni&sze, ni& w ramach obowi#zuj#cego wcze-
$niej systemu. Unijni decydenci nie uwzgl'dnili w zadowalaj#cy sposób gór-
skiego charakteru Austrii. Efektem by%o zamieranie aktywno$ci rolniczej na 
tego typu obszarach [zob. Sonnleitener 2004, 117]. 

W 1999 roku FPÖ uzyska%a w ramach wyborów parlamentarnych drugie 
miejsce, wyprzedzaj#c ludowców15. Poniewa& rokowania pomi'dzy socjal-
demokratami16 i ludowcami w sprawie utworzenia rz#du nie da%y pozytyw-
nych rezultatów, ludowcy zgodzili si' na utworzenie koalicji z wolno$ciow-
cami. 4 lutego 2000 roku nowy rz#d zosta% zatwierdzony przez prezydenta 
Thomasa Klestila. Kanclerzem zosta% mianowany Wolfgang Schüssel z ÖVP, 
za$ wicekanclerzem Susanne Riess-Passer z FPÖ. Jörg Haider nie wszed% do 

                                                           
14  Wi'cej na ten temat zob. informacje, w tym w j'zyku polskim, na stronie interne-

towej ASFINAG (http://www.asfinag.at/), firmy zajmuj#cej si' prowadzeniem 
autostrad i dróg szybkiego ruchu w Austrii. 

15  W wyborach parlamentarnych w 1999 roku SPÖ zdoby%a 36,5% g%osów, FPÖ     
– 27,2, za$ ÖVP – 26,9 [zob. Czarny, Nalezi ski 2004, 29]. 

16
  W latach 1945-1991 SPÖ okre$lana by%a mianem socjalistycznej. W 1991 roku 

nazw' zmieniono na Socjaldemokratyczna Partia Austrii [zob. Sozialdemokrati-
sche 2004, 229]. 
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rz#du zwi#zkowego. Kraje unijne, które by%y niezadowolone z politycznej 
sytuacji w Austrii, zastosowa%y wobec niej sankcje. Mia%y one charakter poli-
tyczny. Podkre$la si', &e akt ten by% nieprzemy$lany, gdy& przyniós% on sku-
tek odwrotny od zamierzonego – umocnienie nowej kolacji rz#dowej. Oskar-
&enia kierowane wzgl'dem Austrii, g%ównie o naruszenie praw cz%owieka,     
w tym przedstawicieli mniejszo$ci narodowych oraz obcokrajowców, okaza%y 
si' by( bezpodstawne. Standardy obowi#zuj#ce w Austrii w tej kwestii prze-
wy&szaj# przyj'te uregulowania w innych krajach unijnych [por. Romejko 
2007a, 159]. Austriacy poczuli si' skrzywdzeni przez pa stwa europejskie. 
Symbolem tego, co najgorsze w Austrii, sta% si' Jörg Haider. Jego osob' wy-
kreowano na „nowego Hitlera”17. 

Okazj# do poprawienia wizerunku Austrii na arenie europejskiej by%o po-
wo%anie do istnienia Funduszu „Pojednanie, Pokój i Wspó%praca” (niem. 
Fonds für Versöhnung, Frieden und Zusammenarbeit), którego celem by%a 
obs%uga wyp%aty odszkodowa  dla robotników zatrudnionych przymusowo   
w Austrii w czasie II wojny $wiatowej. Ze strony w%adz austriackich podkre-
$la si', &e nie ma powi#zania pomi'dzy na%o&onymi sankcjami a uruchomie-
niem funduszu18. 

Wa&nym momentem dla Unii Europejskiej by%o przy%#czenie 10 kolej-
nych pa stw, które mia%o miejsce w 2004 roku. Obywatele „15” ró&nie pod-
chodzili do idei rozszerzenia unii. Austriacy nie byli Osterweiterung (rozsze-
rzeniem na wschód) zachwyceni. Wg bada  przeprowadzonych na prze%omie 
lutego i marca 2004 roku 52% Austriaków by%o przeciwnych rozszerzeniu 
unii; za by%o 34%. Bior#c pod uwag' poziom sceptycyzmu wobec rozszerze-
nia unii, Austriacy znajdowali si' na trzecim miejscu od ko ca. Bardziej scep-
tyczna by%a Wielka Brytania i Dania [zob. Eurobarometer 2004, B 93]19.       
Z powodu niskiego poparcia spo%ecznego rz#d nie zgodzi% si' na przeprowa-
dzenie ogólnokrajowego referendum na temat rozszerzenia Unii Europejskiej, 
co by%o postulowane przez Jörga Haidera i jego partyjnych kolegów. Jako 
warunek wej$cia Czech i Polski do unii Haider postulowa%, aby kraje te zwró-
ci%y mienie, które Niemcy utracili w okresie powojennym. W przypadku 
Czech wskazywa% dodatkowo na konieczno$( uregulowania kwestii le&#cej na 
po%udniu kraju elektrowni atomowej w Temelinie [zob. Romejko 2007a, 160]. 

Rozszerzenie Unii Europejskiej w 2004 roku o 10 pa stw, w tym Polsk',  
i w 2007 roku o Bu%gari' i Rumuni' przynios%o Austrii wi'cej korzy$ci ni& 
strat. Nie spe%ni%y si' obawy spo%eczne. Szczególnie wskazywano na dwa 

                                                           
17  Do takiej sytuacji przyczynili si' sami Austriacy. Krytycznie zwraca% na ten fakt 

uwag' lider partii zielonych Alexander Van der Bellen. Ostrzega% on rodaków 
przed wypowiedziami, &e pod rz#dami koalicji ÖVP i FPÖ. Austria sta%a si' kra-
jem faszystowskim [zob. Pruckner 2005, 74-75]. 

18
  Na ten temat zob. Feichtlbauer, 2005. Tej kwestii po$wi'cona zosta%a strona in-

ternetowa http://www.versoehnungsfonds.at/, na której zamieszczono tak&e in-
formacje w j'zyku polskim. 

19  Tekst jest dost'pny na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/public_opinion 
/archives/eb/eb61/eb61_en.pdf (12.04.2008). 
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zagro&enia – nap%yw taniej si%y roboczej oraz wzrost konkurencji. Dzi'ki 
rozwojowi kontaktów handlowych z nowymi cz%onkami, szczególnie w re-
gionie naddunajskim, gospodarka austriacka notuje tendencje wzrostowe. 
Wspó%praca z nowymi cz%onkami umo&liwi%a Austrii unikni'cie recesji go-
spodarczej, która dotkn'%a takie kraje, jak np. Niemcy, czy Francj'. Symbo-
lem austriackiej obecno$ci w nowych krajach cz%onkowskich jest koncern 
petrochemiczny OMV. Podkre$la si', &e OMV posiada obecnie wi'cej stacji 
benzynowych w krajach $rodkowoeuropejskich ni& w Austrii i Niemczech20. 
Potencjalne profity wyp%ywaj#ce ze wspó%pracy z krajami $rodkowej               
i wschodniej Europy dostrzega% „eurosceptyczny” Jörg Haider. Podkre$la% 
potrzeb' spi'cia po%#czeniami drogowymi oraz kolejowymi Morza Ba%tyckie-
go z Adriatykiem. Wiede  sta%by si' dzi'ki temu po%#czeniu jednym z wi'k-
szych miejsc prze%adunkowych towarów oraz ludzi21. W ostatnim czasie oka-
zj# do wzrostu obaw zwi#zanych z austriack# obecno$ci# w Unii Europejskiej 
by%o wej$cie nowych pa stw cz%onkowskich do strefy Schengen. Oczekiwano 
niekontrolowanego nap%ywu cudzoziemców szukaj#cych w Austrii azylu. 
Okaza%o si', &e w pierwszym kwartale 2008 roku zanotowano w porównaniu 
z analogicznym okresem w 2007 roku spadek o 8,26%22. 

 
ZAKO CZENIE 

 
Droga Austrii do kraju we wspó%cze$nie nam znanym kszta%cie rozpocz'%a 

si' po I wojnie $wiatowej. Austria, która znalaz%a si' po przegranej stronie, 
utraci%a ponad 2/3 terytorium i ludno$ci. Postanowiono stworzy( nowe pa -
stwo ograniczone do terenów zamieszka%ych przez ludno$( niemieckoj'zycz-
n#. Dla mówi#cych po niemiecku Austriaków, którzy pod wzgl'dem narodo-
wym czuli si' Niemcami, sensownym rozwi#zaniem by%o po%#czenie z pa -
stwem niemieckim. Na skutek zabiegów mocarstw europejskich idea anszlusu 
nie zosta%a zrealizowana. W ten sposób powsta%o pa stwo, które przesz%o do 
historii jako I Republika. 

Powszechnie akceptowane przy%#czenie do Niemiec zosta%o zrealizowane 
w 1938 roku. Szybko okaza%o si', &e przynios%o ono wi'cej strat ni& korzy$ci. 
Wysokie stanowiska w Austrii powierzono przybyszom z Rzeszy, za$ zdegra-

                                                           
20  Wi'cej na temat koncernu OMV zob. informacje na stronie internetowej 

www.omv.com. 
21  Na ten temat Jörg Haider wypowiedzia% na pocz#tku 2007 roku nastepuj#c# 

opini': „Und daher ergibt sich die historische Chance für uns, das Koralmprojekt 
in Verbindung mit dem Semmeringtunnel und dem Hauptbahnhof Wien zu einer 
transeuropäischen Achse zu gestalten, die von Osten oder von Osteuropa, etwa 
von Danzig herunter über Tschechien, Wien, Österreich, die südlichen Bundes-
länder nach Italien Richtung Bologna geht. Und dieser baltisch-adriatische 
Durchgang, Korridor ist die Chance für uns, dass Österreich insgesamt auch in 
Zukunft verkehrspolitisch mit einer Eisenbahnlösung eine wichtige Rolle spielt” 
[Stenographisches 2007, 23]. 

22
  Informacja za Ö1 Mittagsjournal (po%udniowym dziennikiem) z 10.04.2008. 
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dowany do roli okr'gów Rzeszy Niemieckiej kraj zosta% uwik%any w agre-
sywn# polityk' Adolfa Hitlera. Polityka integracji Europy oparta o pos%uguj#-
c# si' przemoc# ideologi' nazistowsk# sko czy%a si' w 1945 roku bolesn# 
kl'ska, któr# przez 10 lat okupacji odczuwali Austriacy. 

W 1955 roku kraj odzyska% niepodleg%o$(. Rozpocz'%y si' dzieje II Repu-
bliki, kraju z jednej strony buduj#cego przysz%o$( w oparciu o zasad' wiecz-
nej neutralno$ci, z drugiej za$ otwartego na wspó%prac' mi'dzynarodow#. 
Pocz#wszy od lat 60. XX wieku, realizuj#c aktywn# polityk' neutralno$ci, 
Austria sta%a si' pomostem wspó%pracy pomi'dzy Wschodem i Zachodem. Jej 
symbolem sta% si' Wiede , który od blisko trzydziestu lat jest, obok Nowego 
Jorku i Genewy, stolic# ONZ. Pomimo &e Austria przyst#pi%a do struktur 
unijnych pó)no – w 1995 roku – to jednak jej wk%ad w europejsk# integracj', 
przede wszystkim na poziomie politycznym, jest znacz#cy. Obecnie Austria 
jest krajem dobrze wpisuj#cym si' w Uni' Europejsk#. Pomimo &e jej obywa-
tele niekiedy wypowiadaj# si' krytycznie na temat unii, to jednak kraj ten 
czerpie znacz#ce profity z cz%onkostwa. Podejmuje si' dzia%ania, których ce-
lem jest uczynienie z Austrii wa&nego centrum politycznego, a przede 
wszystkim gospodarczego Unii Europejskiej. 
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THE AUSTRIAN WAY TO THE EUROPEAN UNION 
 
 

Summary 

 
After the First World War the Austro-Hungarian Empire was broken up. 

Austria, with most of the German-speaking parts, became a republic. It was 
officially known as the Republic of German Austria. Not only did the Entente 
powers forbid German Austria to unite with Germany, they also forbade the 
name; it was therefore changed to the Republic of Austria. 1938 Hitler pro-
claimed an incorporation of Austria to the Third Reich. Austria thus ceased to 
exist as an independent state. 

After the Second World War Austria was divided into a British, a French, 
a Soviet and an American Zone. On 15 May 1955 Austria regained full inde-
pendence by concluding the Austrian State Treaty with the Four Occupying 
Powers. On 26 October 1955 Austria was declared „permanently neutral” by 
act of Parliament. The second section of this law stated that „in all future 
times Austria will not join any military alliances and will not permit the estab-
lishment of any foreign military bases on her territory”. 

Austria is active in the United Nations and experienced in UN peacekeep-
ing efforts. Austria has played an active role in the Organization for Security 
and Cooperation in Europe (OSCE) too. Vienna hosts the Secretariat of the 
OSCE and the headquarters of the United Nations. Austria traditionally has 
been active in „bridge-building to the east”, increasing contacts at all levels 
with Eastern Europe and the states of the former Soviet Union. Austria be-
came a member of the European Union in 1995. In February 2000 the conser-
vative People’s Party formed a coalition with the Freedom Party. The 14 other 
member states of the European Union condemned Austria’s new coalition and 
froze diplomatic contacts. Austria has benefited from EU accession. Current 
figures confirm the fact that Austria is above the EU average when it comes to 
economic growth, unemployment, gross domestic product (GDP) per capita 
and employment levels. 
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