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Geopolitická koncepcia Medzimoria (po poľsky „Międzymorze“, po latinsky 
„Intermarium“), nazývaná aj „Tretia Európa“ či „neutrálny blok“, je menej 
známym, ale o to zaujímavejším projektom, ktorý bol diskutovaný na pôde 
poľskej zahraničnej politiky v medzivojnovom období, najmä 30. rokoch 
minulého storočia. V tomto období došlo k zmenám v geopolitickej situácie 
v Európe a k oslabovaniu versailleského systému. Vytvorenie nacistického 
režimu v Nemecku, ktorý podporoval revanšistické tendencie v zmysle revízie 
medzivojnového usporiadania a tendencie Sovietskeho zväzu v smere 
posilňovania svojich záujmov v stredovýchodnej Európe, predstavovali hrozbu 
nielen teritoriálnej celistvosti, ale aj existencii poľského štátu. 

Predvojnová európska politická kríza v Európe zastihla Poľsko v postavení 
najväčšej krajiny stredovýchodnej Európy. Poľskí politici považovali svoj štát za 

prirodzeného hegemóna tohto regiónu. Preto by to malo byť práve Poľsko, ktoré 
by malo vyvíjať iniciatívu na jeho geopolitické usporiadanie. Jedným z jeho 
modelov mal byť akýsi „val“ medzi Nemeckom a Sovietskym zväzom, 
nazývaný podľa svojej polohy Medzimorie (región, ohraničený Baltickým, 
Čiernym a Jadranským morom). Jeho realizácia mala prispieť nielen k udržaniu 
poľskej samostatnosti, ale aj k posilneniu postavenia Poľska ako regionálnej 
mocnosti. 

Nemecká doktrína „Drang nach Osten“, ako aj ruské „stremlenie na zapad“ 
boli stálou súčasťou historického vedomia Poliakov. Tento fakt výrazne vplýval 
na smerovanie poľskej zahraničnej politiky, ktoré bolo súčasťou širšej diskusie 
poľských mysliteľov v období medzi vojnami. Preto v 20. a 30. rokoch minulého 
storočia bolo vyhodnocovanie polohy medzi dvoma susednými veľmocami 
a identifikácia nebezpečnejšej z dvoch hrozieb významnou súčasťou poľského 
geopolitického myslenia.  

R. Dmowski (1864 – 1939) presadzoval nevyhnutnosť zohľadnenia nemecko-
ruských vzťahov v kontexte zhodnotenia geopolitického postavenia Poľska, 
pričom za jeho najväčšieho nepriateľa považoval Nemecko. Nezávislý poľský 
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štát mal mať podľa neho také mocenské postavenie, ktoré prispeje k udržaniu 
európskej rovnováhy a mal by byť nezávislým od Nemecka. R. Dmowski bol 
zástancom historickej dohody s Ruskom. Podobný názor vo vzťahu k Nemecku 
zastávali aj J. Giedroyc (1906 – 2000) a Z. Wojciechowski (1900 – 1955). Ten 
glorifikoval historické obdobie poľských dejín, keď počas vlády Piastovcov 
hlavným nepriateľom Poľska bolo Nemecko a najdôležitejšou úlohou bola 
obrana línie, vedúcej pozdĺž rieky Odry.  

Naproti tomu S. Mackiewicz (1896 – 1966) zastával názor vytvorenia poľsko-
nemeckého spojenectva proti Sovietskemu zväzu. Podobne W. Gizbert-
Studnicki (1867 – 1953), ako popredný reprezentant pronemeckého názoru 
v poľskom geopolitickom myslení považoval za hlavného nepriateľa Poľska 
Rusko. Bol odporcom snahy o posunutie poľsko-nemeckých na západ, pretože 
tak sa podľa neho vytvárajú predpoklady pre nepretržitý konflikt medzi 
Poľskom a Nemeckom. V súvislosti s nami analyzovanou koncepciou 
Międzymorza ako federácie štátov v priestore stredovýchodnej Európy tvrdil, 
že takéto zoskupenie by bez podpory Nemecka nebolo pevnou bariérou proti 
potenciálnej agresii Sovietskeho zväzu1.  

A. Bocheński (1909 – 1944) presadzoval myšlienku, že Poľsko bude vždy 
potenciálne ohrozené zo strany oboch mocností. Preto existencia samostatného 
poľského štátu bude závisieť od zabránenia vzniku ich spojenectva. Tvrdil, že 
cieľom poľskej zahraničnej politiky musí byť vytvorenie „na našich hraniciach 
maximálny počet štátnych organizmov, navzájom sa neutralizujúcich“2. Keďže 
rozpad Nemecka bol v tomto čase nereálny, tieto úvahy sa týkali predovšetkým 
možnej dezintegrácie Ruska (vtedajšieho Sovietskeho zväzu). 

V medzinárodnej politike sa ohrozenie poľskej samostatnosti prejavovalo vo 
vývoji nemecko-sovietskych vzťahov. Oživenie vzájomnej spolupráce týchto 
dvoch mocností v podobe zmlúv, uzavretých v roku 1922 v Rapalle vytvoril pre 
Poľsko hrozbu vojenského ohrozenia z dvoch strán a to výrazne ovplyvnilo 
zameranie jeho zahraničnej politiky. Tá však často vychádzala z preceňovania 
vlastných politických a vojenských možností a viedla k nereálnym koncepciám 
riešenia nevýhodného postavenia poľského štátu. Po roku 1932, keď sa 
ministrom zahraničných vecí stal J. Beck (1894 – 1944), sa Poľsko usilovalo 
etablovať do pozície stredoeurópskej mocnosti a viesť samostatnú politiku voči 
Nemecku i Sovietskemu zväzu3. V podstate však šlo iba o neúspešné hľadanie 
cesty pre zabránenie agresie týchto mocností, ktorej pravdepodobnosť sa 
koncom 30. rokov minulého storočia zvyšovala. 

                                                 
1  EBERHARDT, P. Twórcy polskiej geopolityki. 
2  BOCHEŃSKI, A. Między Rosją a Niemcami. 
3  KUČERA, R. Kapitoly z dějin střední Evropy. 
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Popri nepriaznivej polohe medzi dvoma potenciálne expanzívnymi 
mocnosťami malo medzivojnové Poľsko veľmi nevýhodné geopolitické 
predpoklady pre dlhodobejší samostatný vývoj. Ako produkt versailleského 
systému tvorilo geopoliticky problémový útvar, ktorý charakterizovali 
nevýhodné hranice ako aj zložitá vnútorná štruktúra, vyplývajúca 
z priestorovo-politických a etnických pomerov (národnostné menšiny tvorili 
viac ako tretinu obyvateľstva). Vzťahy Poľska ku takmer všetkým susedným 
krajinám sa vyvíjali veľmi komplikovane. V spojení s nepriaznivým 
zahraničným vývojom tieto faktory, najmä v súvislosti s mocenskými cieľmi 
Nemecka a Sovietskeho zväzu, premietnutými v sovietsko-nemeckom pakte 
(pakt Molotov – Ribbentrop), prispeli v septembri 1939 k zániku poľského štátu 
(„štvrté delenie Poľska“) v podobe nemeckej, resp. sovietskej okupácie jeho 
územia.  

 
Medzimorie ako geopolitický projekt v kontexte ohrozenia poľskej 

štátnosti 
 
Poľskí autori nachádzajú korene koncepcie Medzimoria už v politike 

poľských panovníkov a štátnikov v období stredoveku. Základy modernej 
podoby tejto koncepcie však možno hľadať tesne po skončení prvej svetovej 
vojny. J. Piłsudski (1867 – 1935), poľský generál a politik, intenzívne hľadal 
možnosti upevnenia samostatnosti novovzniknutého poľského štátu 
v podmienkach susedstva s dvoma mocnosťami. Za nebezpečnejšieho 
považoval východného suseda a preto videl perspektívu poľskej nezávislosti 
v oslabení Ruska cestou odtrhnutia Litvy, Bieloruska a Ukrajiny, ktoré sa mali 
spojiť s Poľskom vo forme federácie alebo iného zväzku. Tento pokus o revíziu 
geopolitického usporiadania východnej Európy však po skončení prvej svetovej 
vojny nebol úspešný. Poľský štát síce úspešne ubránil svoju nezávislosť, ale 
cieľové geopolitické koncepcie, sformulované pri jeho zrode, neboli naplnené.  

Renesancia konceptu J. Piłsudského prebehla v 30. rokoch minulého storočia, 
najmä v ich druhej polovici, v meniacich sa geopolitických podmienkach. 
Poľskí politici si čoraz viac uvedomovali rastúce nebezpečenstvo, vyplývajúce 
z erózie versailleského systému a z rastúcich expanzívnych tendencií oboch 
veľkých susedov. Na jednej strane rástol vojenský potenciál Nemecka 
v závislosti od jeho mocenských ambícií, ktoré mali tradičné východné 
smerovanie. Sovietsky zväz nemohol byť považovaný za spoľahlivého suseda, 
najmä v kontexte alternatívy jeho revanšistických plánov v súvislosti 
s prehranou poľsko-sovietskou vojnou v roku 1920.  
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Pre Poľsko bolo preto potrebné vyhodnotiť geopolitické usporiadanie 
stredovýchodnej Európy a hľadať východisko zo vzniknutej situácie. Poľskej 
zahraničnej politike sa v tejto súvislosti núkali vyplývali tri geopolitické 
scenáre: 

- hľadanie porozumenia s jednou zo susedných mocností, 
- dohoda s oboma veľkými susedmi, 
- vytvorenie obranného bloku malých štátov regiónu pod vedením Poľska, 

namiereného proti hrozbám Nemecka a Sovietskeho zväzu. 
V praktickej politike realizovala poľská diplomacia v 30. rokoch minulého 

storočia druhý a tretí scenár. V roku 1932 uzavrelo Poľsko zmluvu o neútočení 
so Sovietskym zväzom a v roku 1934 aj s Nemeckom (ktoré však negarantovalo 
priebeh spoločných hraníc). Ukazovalo sa však, že ide pravdepodobne iba 
o krátkodobé riešenie nepriaznivej geopolitickej situácie poľského štátu. Preto 
bolo potrebné usilovať sa aj o realizáciu tretieho scenára. 

Zaujímavé je sledovať geopolitické zdôvodnenia realizácie Medzimoria 
poľskými mysliteľmi. Publicista I. Matuszewski (1891 – 1946) považoval 
baltsko-čiernomorský most za „geografickú os histórie.“ Podľa neho je 
nevyhnutné zorganizovať priestor medzi Baltom, Čiernym a Jadranským 
morom tak, aby ho Nemecko nebolo schopné ovládnuť4. Podobne 
J. A. Niezbrzycki (1902 – 1968) vymedzil tri hlavné európske mosty, ktoré majú 
rozhodujúci geopolitický význam. Jednou z nich je balticko-čiernomorské 
zúženie, kde sa odohrávajú kľúčové hry o vládu nad Európou a svetom5.  

Iniciátorom renesancie geopolitickej koncepcie Medzimoria, bol v praktickej 
politike minister zahraničných vecí Poľska v rokoch 1932 až 1939 J. Beck. Tento 
politik videl riešenie ohrozenia Poľska v udržaní rovnováhy medzi oboma 
susednými mocnosťami, v zblížení s Veľkou Britániou, ktoré bude nadradené 
spojenectvu s Francúzskom, v spolupráci s Tureckom a Japonskom a najmä 
v aktívnej politickej činnosti v zmysle priblíženia sa k menším štátom 
v stredovýchodnej Európe. Koncepcia Medzimoria bola v poľskej zahraničnej 
politike rozvíjaná najmä v rokoch zvyšujúceho sa ohrozenia poľskej štátnosti 
v druhej polovici 30. rokov minulého storočia. Ako píše M. Kornat6 jej zásady je 
veľmi ťažké rekonštruovať, pretože nedošlo k jej realizácii a J. Beck úplne nikdy 
nevysvetlil jej základy. Podobne nebola vyjasnená ani otázka teritoriálneho 
rozsahu Medzimoria. 

J. Beck ako pragmatický politik vychádzal z geopolitickej situácie v Európe 
v 30. rokoch minulého storočia, keď sa rozpadávala na dva bloky: blok 

                                                 
4  EBERHARDT, P. Twórcy polskiej geopolityki. 
5  SYKULSKI, L. Geopolityka. Słownik terminologiczny. 
6  KORNAT, M. Realna koncepcja czy wizja ex post? Polska idea „Trzecej Europy“. 
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fašistických štátov na čele s Nemeckom a blok západných mocností, vedený 
Veľkou Britániou a Francúzskom. Preto bolo podľa neho potrebné vytvoriť 
tretie zoskupenie štátov stredovýchodnej Európy, ktoré by sa stalo „Treťou 
Európou“ (Sovietsky zväz – Rusko nepovažoval za európsku mocnosť). 

Poľsko sa vytvorením Medzimoria malo dostať na úroveň mocnosti, ktorá 
bude schopná ovplyvňovať vývoj v stredovýchodnej Európe. Táto koncepcia 
mala zároveň odpovedať na otázku, akým spôsobom bude Poľsko 
zabezpečovať svoju bezpečnosť, suverenitu a obranu svojich národných 
záujmov v podmienkach rastúcej krízy európskych vzťahov. Podľa M. Kornata7 
J. Piłsudski i J. Beck vychádzali z premisy, že priestor stredovýchodnej Európy 
je balkanizovaný do množstva štátov. Tieto malé štáty sú iba nástrojom 
vonkajších síl a preto je potrebné združiť ich potenciál pod prirodzeným 
vedením Poľska.  

Pragmatizmus politického myslenia J. Becka sa odrazil v tom, že presadzoval 
odideologizovaný prístup k otázkam bezpečnosti, ktorý sa opieral 
o geopolitické determinanty. Tie boli v tomto chápaní nemenné, 
pričom nezohľadňovali zmeny politického zamerania vládnych režimov. 
Predpokladal preto pragmatické porozumenie medzi zainteresovanými štátmi, 
ktoré budú v politike akcentovať uchovanie svojej samostatnosti. Táto premisa 
bola podľa neho postačujúca pre ich spoločný záujem o vzájomnú spoluprácu. 

Osou koncepcie Medzimoria mala byť kooperácia Poľska, Maďarska 
a Rumunska, ktorú budú podporovať Juhoslávia a Taliansko. So začlenením 
Rakúska a Československa sa nepočítalo. Jednou z príčin tohto prístupu bol 
predpoklad, že tieto štáty budú cieľom expanzie Nemecka nemožno ich preto 
považovať za trvalé geopolitické subjekty v strednej Európe. V prípade 
Československa s k tomu pridávali aj ďalšie dôvody, vyplývajúce z jeho 
geopolitickej polohy v pomere k Poľsku a z vývoja poľsko-československých 
vzťahov. 

Oblasť na juh od územia Poľska, teda bazén Dunaja a Balkán boli však pre 
poľskú politiku geopoliticky vzdialené. Príčinou bol fakt, že v poľskom 
politickom myslení dominovala hlavná európska geopolitická os, ktorá 
prebiehala smerom východ – západ, teda horizontálne. Medzimorie bolo v tejto 
súvislosti niečím novým – vertikálnym geopolitickým usporiadaním, ktoré bolo 
pre poľské politické ambície dovtedy vedľajším smerom záujmu. To malo 
odraz aj v intenzite vzťahov k väčšine štátov, ležiacich v priestore na juh od 
poľských hraníc. Treba však konštatovať, že tieto vzťahy (s výnimkou 
Československa) boli v podstate bezproblémové.  

                                                 
7  KORNAT, M. Realna koncepcja czy wizja ex post? Polska idea „Trzecej Europy“. 
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Pôsobenie Poľska v prospech vytvorenia Medzimoria bol podporovaný aj 
aktivitami budovania dopravnej infraštruktúry, ktoré by upevnili kompaktnosť 
tohto bloku. Jedným z plánov bolo vybudovanie vodnej cesty Visla – San – Prut 
(Dnester) – Dunaj. Ďalším stavba železničnej a cestnej magistrály z Varšavy cez 
Bukurešť a Sofiu do Solúne a Atén (tento projekt bol schválený na konferencii 
zúčastnených štátov v Bukurešti v decembri 1938)8. Uskutočnenie týchto plánov 
by poskytovalo Poľsku zároveň možnosti prepojenia so potenciálnymi 
spojencami v prípade konfliktu s Nemeckom. Tieto projekty nemohli byť do 
vypuknutia vojny realizované. Okrem toho Poľsko nedisponovalo 
dostatočnými finančnými a ekonomickými kapacitami pre ich naplnenie. 

Aktivita poľskej diplomacie sa zamerala najmä na vytvorenie nosnej osi 
koncepcie Medzimoria v podobe úzkej spolupráce s Maďarskom a Rumun-
skom. Toto úsilie však nebolo úspešné. Poľsko-maďarské vzťahy boli pozitívne 
ovplyvnené najmä spoločným nepriateľstvom k Československu. Vytvorenie 
spoločnej poľsko-maďarskej hranice po rozbití Československa v marci 1939 už 
nemohlo výraznejšie ovplyvniť geopolitické predpoklady pre realizáciu 
koncepcie Medzimoria, pretože sa Maďarsko orientovalo na spoluprácu 
s Nemeckom. Vzťahy s Rumunskom boli ovplyvnené jeho odlišnými záujmami 
a príslušnosťou k Malej dohode. Po jej rozpade sa Rumunsko orientovalo na 
spoluprácu s Nemeckom. Neúspech v zbližovaní s Maďarskom a Rumunskom 
znížil význam ostatných štátov juhovýchodnej Európy pre budovanie 
spoločenstva štátov, akým malo byť Medzimorie. 

Horúčkovité úsilie poľskej diplomacie o získanie spojencov v období 
stupňovania nemeckého tlaku teda nebolo úspešné. Poľsko nakoniec muselo 
osamotené čeliť agresii z dvoch strán. Z geopolitického hľadiska bolo pova-
žované za bariéru nemeckej expanzie na východ a ako také bolo v podmienkach 
vtedajšieho pomeru síl odsúdené na zánik. Ukázalo sa, že poľská diplomacia 
nebola schopná skonštruovať a uskutočniť reálnu geopolitickú koncepciu, ktorá 
by udržala poľský štát pri živote. 

 
Príčiny neúspechu geopolitickej koncepcie Medzimoria 
 
Projekt Medzimoria možno hodnotiť ako ambiciózny a odvážny. Zároveň sa 

však poukazuje na jeho nereálnosť, dokonca je niektorými autormi považovaný 
za politický omyl9. Je sporné, či by vytvorenie takéhoto bloku znamenalo 
koncentráciu takého mocenského potenciálu, ktorý by bol schopný čeliť 

                                                 
8  MOROZOV, S. V. Polsko a Československo v evropských vztazích 1933 – 1939. 
9  ROOS, H., cit. KORNAT, M. Realna koncepcja czy wizja ex post? Polska idea „Trzecej 

Europy“. 
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Nemecku, resp. Sovietskemu zväzu, nehovoriac o alternatíve spojenia ich síl. 
Potenciálna mocenská kapacita Medzimoria bola oslabená hlavne vylúčením 
Československa, ktoré disponovalo značnou priemyselnou a vojenskou silou. 

Neúspech realizácie geopolitického projektu Medzimoria ovplyvnili viaceré 
nepriaznivé faktory. Jedným z nich bola skutočnosť, že obmedzený mocenský 
potenciál Poľska obmedzoval jeho schopnosť okolo seba združiť menšie krajiny 
okolo seba. Poľskí politici totiž preceňovali vojenské a materiálne sily vlastného 
štátu. Po prvej svetovej vojne Poľsko nevzniklo ako nová východoeurópska 
mocnosť, ale ako štát strednej veľkosti, rozprestierajúci sa medzi dvoma 
dočasne oslabenými veľmocami – Nemeckom a Sovietskym zväzom. Poľskú 
mocenskú dilemu charakterizoval T. Sokołowski10 (1993) veľmi výstižne 
v podobe konštatovania, že Poľsko nebolo v nových hraniciach ani mocnosťou, 
ani malým štátom prinúteným k poslušnosti voči susedom, čo viedlo 
k nezhodám medzi jeho zámermi a reálnymi možnosťami. Ako sme už 
konštatovali, prejavilo sa to v nereálnych mocenských ambíciách poľského štátu 
v porovnaní s jeho skutočným hospodárskym a vojenským potenciálom.  

Nedôvera k poľskej iniciatíve zo strany plánovaných spojencov pramenila 
z ich vnímania Poľska ako expanzívneho štátu na základe jeho správania 
k susedným krajinám (Litva, Československo). Okrem toho vedúci 
predstavitelia štátov stredovýchodnej Európy predpokladali, že ak nevstúpia 
do blízkych vzťahov s Poľskom, vyhnú sa konfliktu s Nemeckom, resp. 
Sovietskym zväzom. 

Treba zohľadniť aj skutočnosť, že koncepcia Medzimoria narážala 
v priestore juhovýchodnej Európy a Balkánu na geopolitické ciele Malej dohody 
a Talianska. Úsilie o vytvorenie zväzku štátov v priestore stredovýchodnej 
Európy na čele s Poľskom sa však stretávalo aj so záujmami Nemecka, ktoré 
boli dlhodobo prezentované pod geopolitickým kódom Mitteleuropy. 
Poukazoval na to poľský publicista W. Studnicki, ktorý síce podporoval 
vytvorenie zväzu štátov medzi troma morami, ale tvrdil, že bez podpory 
Nemecka nebude takéto zoskupenie stredných a malých štátov schopné plniť 
funkciu bariéry proti potenciálnej agresii zo strany Ruska11. Túto myšlienku 
podporoval aj A. Bocheński, ktorý písal o nevyhnutnosti prehĺbenia poľsko-
nemeckej spolupráce, pričom bude zabezpečené významné postavenie Poľska 
v rámci Mitteleuropy. 

Neúspech realizácie geopolitického projektu Medzimoria vyplýval aj zo 
zložitých vzťahov medzi štátmi, ktoré mali byť súčasťou tohto bloku. Počas 

                                                 
10  SOKOŁOWSKI, T. Československo v polských federativních plánech XX. století 
11  EBERHARDT, P. Twórcy polskiej geopolityki. 
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historického vývoja, najmä po prvej svetovej vojne vznikli medzi nimi mnohé 
animozity, ktoré sa v krátkej dobe nedali prekonať. Okrem toho štáty 
Medzimoria tvorili príliš heterogénne zoskupenie z hľadiska ich politického 
systému i ekonomickej úrovne. Aj preto každý štát primárne zohľadňoval 
vlastnú situáciu a snažil sa problém ohrozenia riešiť individuálne. Ako 
východisko sa im ponúkalo zblíženie sa s Nemeckom, čomu napomáhala 
fašizácia niektorých krajín zamýšľaného bloku, vrátane Maďarska a Rumunska, 
ktoré mali tvoriť z hľadiska Poľska jeho oporu. 

Geopolitické predpoklady Poľska pre vytvorenie Medzimoria boli výrazne 
skomplikované napätými vzťahmi s Československom, ktoré svojim územím 
takmer uzatváralo možnosť poľských územných kontaktov s krajinami 
juhovýchodnej Európy. Práve odmietavý postoj Poľska k spolupráci s týmto 
susedom bol podľa H. Roosa12 jednou z príčin neúspechu koncepcie 
Medzimoria. Úsilie o likvidáciu Československa bolo v tejto súvislosti veľmi 
krátkozraké, pretože jeho zánik znamenal potvrdenie nemeckej hegemónie 
v strednej Európe. Naplnenie významnej podmienky realizácie idey 
Medzimoria – vytvorenie spoločnej poľsko-maďarskej hranice na jar 1939 sa 
uskutočnilo v období, keď vývoj geopolitického usporiadania v strednej Európe 
už Poľsko nemohlo výraznejšie ovplyvniť.  

 
Záver  
 
Koncepcia Medzimoria bola v poľskom politickom myslení udržiavaná aj 

počas druhej svetovej vojny. Možno dokonca tvrdiť, že bola v rokoch 1939 až 
1942 jednou z najdiskutovanejších projektov povojnového geopolitického 
usporiadania Európy. Vyplývalo to z reflexie vedúcich elít štátov stredový-
chodnej Európy, pôsobiacich v exile, na vzniknutú situáciu a obavy 
z opakovania zániku štátnosti krajín stredovýchodnej Európy.  

Viacerí myslitelia prišli k záveru, že je nevyhnutné utvoriť zoskupenie štátov 
v priestore medzi Baltickým, Čiernym a Jadranským morom, čo nachádzalo 
odozvu aj u politikov. Poľský publicista W. Wasiutyński (1910 – 1994) na 
začiatku druhej svetovej vojny presadzoval tézu, že dejiny svedčia o tom, že 
v poľskom priestore nemôže existovať slabý štát, ani štát strednej veľkosti. 
Preto Poľsko nemá na výber: buď sa stane mocnosťou, ktorá bude dominovať 
na baltsko-čiernomorskom medzimorí, alebo stratí nezávislosť a zanikne. V jeho 
vízii zjednotenej strednej Európy zohráva Poľsko rozhodujúcu úlohu. Naproti 

                                                 
12  ROOS, H., cit. KORNAT, M. Realna koncepcja czy wizja ex post? Polska idea „Trzecej 

Europy“. 
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tomu J. Mieroszewski (1906 – 1976) v povojnovom období neveril reálnemu 
vytvoreniu zväzku štátov v priestore medzi Baltickým, Čiernym a Jadranským 
morom. Presadzoval myšlienku vzniku poľsko-československého 
spoločenstva13.  

Po skončení druhej svetovej vojny sa ukázalo, že ani inovovaná koncepcia 
Medzimoria nemohla byť realizovateľná. Neumožňoval to vznik bipolárneho 
sveta, utvorenie systému sovietskych satelitov v priestore zmýšľaného 
Medzimoria a studená vojna. Idey tejto koncepcie v tomto období udržiavali iba 
poľskí emigranti v Paríži14. Tu bola v roku 1948 skoncipovaný Projekt 
konvencie štátov Medzimoria, ktorý prezentoval zväzok 16 štátov 
stredovýchodnej Európy. 

Oživenie koncepcie Medzimoria v 90. rokoch minulého storočia v Poľsku je 
spojené s pôsobením L. Moczulského a jeho strany Konfederácia nezávislého 
Poľska (Konfederacja Polski Niepodleglej). Táto koncepcia sa zakladala na 
predpoklade, že existujú isté geopolitické pravidlá, ktorých využitie by mohlo 
priniesť štátom stredovýchodnej Európy prospech v podobe úzkej spolupráce, 
ako aj uznania ich záujmov v rámci celoeurópskej politiky. Suverenita 
jednotlivých štátov by však ostala zachovaná. Do „nového“ Medzimoria malo 
patriť 18 štátov stredovýchodnej Európy, ktorý by mal rozlohu viac ako 2,2 mil. 
km2 s takmer 200 miliónmi obyvateľov15. Toto zoskupenie by nadobudlo na 
základe svojho značného ľudského a ekonomického potenciálu významné 
postavenie v európskom meradle a stalo by sa aj významným subjektom 
svetovej politiky16. Podľa niektorých predstáv Medzimorie malo v 90. rokoch 
minulého storočia zároveň plniť úlohu akéhosi medzistupňa pred vstupom 
týchto štátov do Európskej únie. Bolo to však práve úsilie o získanie členstva 
v tomto integračnom zoskupení, ktoré zapríčinilo, že tejto koncepcii nebola zo 
strany postkomunistických štátov stredovýchodnej Európy venovaná väčšia 
pozornosť.  

Záverom je potrebné konštatovať, že geopolitický projekt Medzimoria, 
presadzovaný poľskou zahraničnou politikou nemohol byť realizovaný 
v kontexte dobovej geopolitickej situácie tesne pred začiatkom druhej svetovej 
vojny. Príčinou boli už spomínané faktory, ako aj nedostatok času na jeho 
uskutočnenie. Hovoriť o nereálnosti projektu, resp. o jeho naivite, je z hľadiska 
časového odstupu prirodzené. Ale, ako píše M. Kornat17, čo sa dnes zdá 

                                                 
13  EBERHARDT, P. Twórcy polskiej geopolityki. 
14  KONARSKI, M. Czy warto wracać do „międzymorza“? 
15  MOCZULSKI, L. Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni. 
16  KUBESZKO, L. Zapomniane Międzymorze.  
17  KORNAT, M. Realna koncepcja czy wizja ex post? Polska idea „Trzecej Europy“. 
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naivným a anachronickým, môže byť v dobových historických a geopolitických 
reláciách logické a racionálne.  
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