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Wstęp
Książka niniejsza jest poświęcona kształtowaniu się polskiej polityki
wschodniej1 w okresie transformacji2 oraz wyjaśnieniu genezy tego procesu. Rozegrał się on ostatecznie w czasie wielkiej geopolitycznej zmiany3, gdy jeden porządek międzynarodowy4, który w znacznym stopniu
dotyczył Polski oraz Europy Środkowej i Wschodniej, został w ciągu

1

| 	 Będę używał terminu „polska polityka wschodnia” oraz jako synonimu „polityka
wschodnia Polski”. Używanie terminu „polska polityka wschodnia” jest ogólnie
przyjęte, ale część badaczy – będzie o tym mowa w niniejszym rozdziale – opowiada się za tą drugą opcją jako właściwą. Warto podkreślić, że termin „polska
polityka wschodnia” bywa traktowany jako swoiste charakterystyczne określnie
w języku polskim, występujące w literaturze przedmiotu w innych językach bez
tłumaczenia. Podobnie jak niemiecka „Ostpolitik”, która występuje w innych językach bez tłumaczenia samego terminu w języku oryginału, jako swoiste określenie
wyjątkowego wymiaru polityki niemieckiej – polityki wschodniej Niemiec – por.
S. Gerhardt, Polska polityka wschodnia. Die Außenpolitik der polnischen Regierung
von 1989 bis 2004 gegenüber den östlichen Nachbarstaaten Polens (Russland, Litauen,
Weißrussland, Ukraine), Verlag Herder-Institut, Marburg 2007.

2

| 	 Problem zmiany polityki zagranicznej Polski w okresie przejściowym ma swoją
literaturę. Por. M. Menkiszak, M.A. Piotrowski, Polska polityka wschodnia, [w:]
R. Kuźniar, K. Szczepanik (red.), Polityka zagraniczna RP 1989–2002, Wydawnictwo Askon, Fundacja Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 2002, s. 214;
A. Dudek, System decyzyjny w polityce zagranicznej Polski okresu tranzycji (1989–
1992). Mechanizmy, procedury i instytucje, praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego, Wrocław 2012.

3

| 	 O problemie badania „zmiany” w stosunkach międzynarodowych w interesujący
sposób pisze T. Łoś-Nowak (T. Łoś-Nowak, Zmiana jako przedmiot badań w nauce
o stosunkach międzynarodowych, [w:] A. Antoszewski, A. Dumała, B. Krauz-Mozer, K. Radzik (red.), Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych
w Polsce, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 263–287).

4

| 	 Por. R. Kuźniar, Porządek międzynarodowy – rewizja koncepcji, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 2/2017, s. 14–15.
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kilku lat zastąpiony innym5. Badaczka problemu zmiany w stosunkach
międzynarodowych pisze tak:
„Zmiana”, „zmienność” […] zawsze jednak symbolizuje ruch, w rezultacie którego powstaje coś nowego […] pojawia się nowy uczestnik
stosunków międzynarodowych, zmienia się struktura systemu międzynarodowego, pojawiają się nowe instytucje, nowe reguły postępowania, nowe systemy wartościowania itp.6.
Patrząc z perspektywy badań Teresy Łoś-Nowak na skalę zmian na
świecie, w czasie gdy rodziła się polityka wschodnia III RP, możemy mówić wręcz o zmianie nadzwyczajnie wielkiej7. Początki polskiej polityki
zagranicznej w odniesieniu do wschodnich sąsiadów będą rozpatrywane na tle i w odniesieniu do tej wielopłaszczyznowej zmiany (nowy układ
sił na świecie, transformacje systemowe, zmiany gospodarcze itd.). Ta
złożoność podejmowanych zagadnień podyktowała odpowiedni układ
pracy, a także z konieczności napisanie wyjątkowo obszernego wstępu.
Omówię w jego ramach kolejno kwestie związane z polem badawczym
rozprawy, przedmiotem badań, następnie przedstawię cele badania, hipotezy i pytania badawcze, potem ramy czasowe, zagadnienia metodologiczne, strukturę całości pracy, bazę źródłową i literaturę przedmiotu.

12
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5

| 	 Por. J. Matuszewska, Trzy światy. Modele polityki zagranicznej Unii Europejskiej,
Stanów Zjednoczonych i Rosji, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2008,
s. 23–27.

6

| 	 T. Łoś-Nowak, Zmiana jako przedmiot badań…, dz. cyt., s. 276.

7

| 	 Zmiana taka w naturalny sposób zachęca w prowadzonych badaniach do nawiązań
do tradycji konstruktywizmu (por. A.K. Cianciara, Europejska Polityka Sąsiedztwa
w perspektywie konstruktywizmu, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa
2017, s. 46).

Pole badawcze
Pole badawcze8 niniejszej pracy to zagadnienia polityki wschodniej
w latach 1989–1991 oraz jej geneza9. Będę poszukiwał odpowiedzi
na następujące pytania badawcze: czym jest i czego dotyczy polska
polityka wschodnia, jakie czynniki (ośrodki, osoby, środowiska itd.) wpłynęły na jej kształtowanie się przed 1989 rokiem, a szczególnie w latach
1977/78–1989, jakie idee i podejścia do jej realizacji istniały u progu
III Rzeczypospolitej, jak polityka wschodnia tworzyła się w pierwszych
latach niepodległości 1989–1991 (będą mnie interesowały zarówno
kwestie organizacyjne, jak i programowe) aż do momentu ukształtowania się jej linii pod koniec 1991 roku. Będę badał, jaki wpływ na kształt
polskiej polityki wschodniej miały poszczególne ośrodki decyzyjne,
które miały możliwość formowania polskiej polityki zagranicznej, jakie
trendy w polskiej myśli politycznej przyczyniły się do ukształtowania się
polskiej polityki wschodniej, a także jak oddziaływała na nią sytuacja
międzynarodowa.
W swoich badaniach będę szukał odpowiedzi na pytania: jak można określić zespół zasad polskiej polityki wschodniej przyjęty przez
polskie władze państwowe jesienią 1991 roku, na podstawie jakich
tradycji została ona ukształtowana, na ile można mówić o „doktrynie
Giedroycia”, a może właściwe byłoby inne określenie. Interesują mnie
również takie kwestie jak kształtowanie się sporów o politykę wschodnią
w pierwszych latach niepodległości, mobilizowanie się klasy politycznej wokół pierwszych celów polityki wschodniej, sposób organizacji
zaplecza tej polityki. Będę zastanawiał się nie tylko nad tym, jaka była
polska polityka wschodnia u progu niepodległości, ale także – a może
przede wszystkim – będę szukał odpowiedzi na pytanie, dlaczego była
właśnie taka?

8

| 	 Por. R. Bäcker, L. Czechowska, G. Gadomska, J. Gajda, K. Gawron-Tabor,
M. Giedz, D. Kasprowicz, M. Mateja, B. Płotka, J. Rak, A. Seklecka, W. Szewczak,
M. Wincławska, J. Wojciechowska, Metodologia badań politologicznych, UMK Wydział Politologii i Stosunków Międzynarodowych, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Warszawa 2016, s. 30–43.

9

| 	 Samo pojęcie „polityki” traktuję w sposób bliski tradycyjnego – jako szeroko rozumiane działanie społeczne zmierzające do określonych celów.

| 13

Hipotezy i pytania badawcze
Przygotowując niniejsze opracowanie, przyjąłem, że na ukształtowanie
się polskiej polityki wschodniej w latach 1989–1991 mogły mieć wpływ
następujące podejścia do polityki wschodniej: finlandyzacyjne, neoendeckie, hiperasekuranckie, neoprometejskie, neojagiellońskie i geopolityczne. Każde z tych pojęć szczegółowo omówię w rozdziale drugim.
Kluczowy jest fakt, że dla uformowania się polskiej polityki wschodniej
po 1989 roku duże znaczenie miały sytuacja międzynarodowa, w tym
polityka Zachodu i geopolityczny kontekst: wyjście Polski z Układu Warszawskiego i rozpad Związku Sowieckiego. Ważną, acz często niedocenianą na tym polu rolę odegrała polityka Jana Pawła II wobec Europy
Środkowej w okresie transformacji.
Zaprezentowane hipotezy uzupełnię o szereg pytań badawczych
koncentrujących się wokół zasygnalizowanych kwestii. Będę się zastanawiał, na ile rozpad Związku Sowieckiego był tożsamy z rozpadem rosyjskiego systemu imperialnego. Będę analizował, w jakim stopniu istotny
dla ukształtowania się współczesnej polityki wschodniej był fakt, że dwaj
Polacy: Jan Paweł II i Zbigniew Brzeziński, w momencie osłabienia ZSRS
uzyskali wpływ na politykę w skali globalnej, pierwszy jako decydent,
drugi jako wpływowy doradca. Na ile zaowocowało to w latach 80.
sojuszem politycznym USA i Stolicy Apostolskiej, dzięki któremu Polacy
znajdujący się na pozycjach politycznych mających globalne znaczenie
mogli praktycznie oddziaływać na proces osłabienia lub rozpadu ZSRS,
który z kolei był wstępnym warunkiem zarówno odzyskania przez Polskę
niepodległości, jak i prowadzenia przez wolne państwo polskie polityki wschodniej. Będę analizował, jak Polska, korzystając ze zmiany koniunktury w ZSRS10 i z politycznej asysty Zachodu, a zwłaszcza Stanów
10

14
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| 	 Rozstrzygając kwestię używania przymiotnika „radziecki” czy „sowiecki”, wyszedłem
od argumentacji nieco zapomnianego, acz kapitalnego tekstu wybitnego językoznawcy emigracyjnego S. Westfala Radziecki czy sowiecki, ogłoszonego w „Kulturze” nr 7/8
w 1950 roku (s. 204–209). Podążając dalej, uznałem argumentację O. Hnatiuk
i M. Korkucia, toteż wyjąwszy cytaty, będę stosował przymiotnik „sowiecki” (por.
O. Hnatiuk, Odwaga i strach, Kolegium Europy Wschodniej, Wrocław–Wojnowice
2015, s. 13–14; M. Korkuć, Związek Sowiecki czy Radziecki? Sowiety czy rady? Uwagi
na temat terminologii opisującej porewolucyjne państwo bolszewików, „Arcana” 2014,
nr 6 [120], s. 125–151). Warto podkreślić jeszcze dwie kwestie: w opisywanym
przeze mnie okresie także w wewnętrznych dokumentach rządowych pojawiał się

Zjednoczonych, wychodziła z systemu zależności w Układzie Warszawskim i odzyskiwała możliwość prowadzenia polityki zagranicznej,
w tym szczególnie wschodniej, a także w jakim stopniu z tej możliwości
korzystała. Podejmę też rozważania, na ile jednym z najważniejszych
składowych ówczesnej polityki wschodniej był fakt, że Jan Paweł II jako
papież odrzucił zasady watykańskiej Ostpolitik, a w polskim wymiarze –
potencjalną rewindykacyjną politykę wschodnią, poczynając od spraw
wewnątrzkościelnych. Będą mnie interesowały praktyczne aspekty prowadzenia polskiej polityki wschodniej po 1989 roku. Przedmiotem moich
badań będzie też to, na ile zmieniona w sensie ideowym i doktrynalnym
polska polityka wschodnia była realizowana przez dyplomację przygotowaną w czasach PRL – jako element rewolucji bez sytuacji rewolucyjnej i wymiany elity11.
Będę starał się znaleźć odpowiedź na pytania, czy myśl polityczna
„Kultury” była uwspółcześnioną wersją myśli wschodniej Józefa Piłsudskiego, a szczególnie prometeizmu, oraz w jaki sposób uformował się
jej program ideowy. Jako najważniejsze środowisko intelektualne popierające zmianę w polityce wschodniej „Kultura” zasługuje też na głębszą
analizę pod kątem organizacji środowiska, jego sposobu oddziaływania itd. Będę analizował, jak doszło do uznania przez to środowisko
granicznego status quo i jak kwestia polityki wschodniej była powiązana
ze sprawą niepodległości. Przedmiotem moich dociekań będzie też to,
w jakim stopniu linia polityczna „Kultury” kształtowała się w kontekście
polityki Zachodu wobec ZSRS. Moim celem jest ukazanie, że myśl tego
pisma nie powstawała w próżni, ale była częścią geopolitycznych trendów. Będę analizował jej wpływ na inne środowiska polskie w kraju
i na emigracji. Przedmiotem moich badań będą związane z tym transferem idei do innych środowisk dokumenty i deklaracje polityczne, takie
jak Posłanie I Zjazdu Solidarności do ludzi pracy Europy Wschodniej
przymiotnik „sowiecki”, a nie „radziecki”; dopiero później ten drugi utrzymał przewagę. Współcześnie, szczególnie w kręgach eksperckich, ustala się jednak nomenklatura powracająca do tradycji międzywojennej, podążają za nią m.in. eksperci OSW
(Między Berlinem a Pekinem. Z analitykami Ośrodka Studiów Wschodnich rozmawia
Łukasz Warzecha, Fronda, Warszawa 2016, s. 12 i n.).
11

| 	 P. Sadura mówi też o rewolucji bez sytuacji rewolucyjnej. Por. P. Sadura, Upadek
komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie współczesnych teorii rewolucji, Oficyna Naukowa, Warszawa 2015, s. 195.
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z 1981 roku. Postawię pytanie, w jakim stopniu polityczne zaangażowanie Jana Pawła II w kształtowanie się polityki wschodniej III RP było elementem legitymizacji tego, w istocie rewolucyjnego, programu wschodniego w polskich kręgach społecznych w okresie transformacji.
Będę analizował zmiany w podejściu do polityki wschodniej PRL,
szczególnie w kontekście poszukiwania odpowiedzi na pytanie, w jakim
stopniu były one związane z pieriestrojką w ZSRS i potrzebami legitymizacji systemu władzy w Polsce, ale też umocnieniem władzy Michaiła
Gorbaczowa. Będę szukał odpowiedzi na pytanie, jakiej zmianie uległa
polska polityka wschodnia w sensie ideowym i doktrynalnym, a także
organizacyjnym w PRL w ostatnich latach istnienia reżimu.
Przedmiotem moich poszukiwań badawczych będzie to, w jakim stopniu poszczególne ośrodki polityczne i społeczne jak „Kultura”12 czy OKP
wpłynęły na wschodnią linię polityczną Krzysztofa Skubiszewskiego.
Będę się zastanawiał, jakie czynniki były decydujące dla ukształtowania się doktryny Giedroycia i który moment historyczny można uznać za
jej początek.

Ramy czasowe
Lata 1989–1991 były okresem przejściowym13, zanim wytworzyła się
spójna linia polityczna nowej ekipy rządowej w polityce wschodniej, którą możemy nazywać „doktryną Giedroycia”. Te lata przyjąłem jako cezurę pracy. Rok 1989 jest oczywisty i przyjęty powszechnie jako historyczna cezura – w Polsce odbyły się wolne wybory do Senatu i częściowo
wolne do Sejmu, powstał rząd z niekomunistycznym premierem na czele.
Druga połowa 1991 roku to między innymi rozpad Układu Warszawskiego i ZSRS, ukształtowanie się polityki amerykańskiej po rozpadzie
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12

| 		 Będę używał nazwy „Kultura”, a określenie „paryska” będę dodawał tylko w sytuacji, gdy ze względów stylistycznych będzie to konieczne. Wychodzę z założenia,
że gdy mówimy o innych bytach pod nazwą „Kultura”, przede wszystkim ukazującym się w latach 1963–1981 w Warszawie tygodniku „Kultura” jako powstałym
później, powinniśmy doprecyzowywać, o którą „Kulturę” chodzi. W przypadku
„Kultury” wydawanej przez J. Giedroycia nie jest to konieczne.

13

| 	 Por. P. Kowal, Koniec III RP. Scenariusze przyszłości, „Przegląd Polityczny”, 145–
146/ 2017, s. 19–23.

bloku sowieckiego oraz – co z punktu widzenia niniejszej pracy jest
szczególnie ważne – uznanie przez Polskę niepodległości Ukrainy.
To, co jest atutem niniejszej pracy i jednym z jej celów, to pokazanie
nie tylko szerokiego międzynarodowego tła ukształtowania się polityki
wschodniej Polski po 1989 roku, ale też ukazanie jej genealogii. W tym
wypadku na zasadzie retrospektywy będę sięgał głęboko do historii
polskiej myśli politycznej. Punktem odniesienia będzie 1952 rok, gdy
na łamach „Kultury” ukazał się list ks. Majewskiego z pierwszym precyzyjnym określeniem zasad nowej polskiej polityki wschodniej. W pracy
będę wykazywał, że można wyróżnić kilka punktów zwrotnych w kształtowaniu się polityki wschodniej III RP. Po pierwsze, powstanie „Kultury”
i konceptualizacja jej linii politycznej po 1952 roku. Po drugie, przełom
lat 1977/78, kiedy wraz z wyborem Jana Pawła II, a wcześniej objęciem stanowiska doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego USA przez
Zbigniewa Brzezińskiego niezależne „polskie lobby” na świecie zyskało ogromne wsparcie polityczne, szczególnie w odniesieniu do działań
wobec ZSRS. Po trzecie, lata 1980–1981, kiedy nowa linia polityczna
wobec Wschodu kształtowana zarówno przez ośrodki emigracyjne, jak
i krajowe wykrystalizowała się w programie NSZZ Solidarność, dzięki czemu zyskała legitymizację w szerokich kręgach społecznych. Po
czwarte, kluczowy był rok 1989. Po piąte, kulminacyjnym momentem
było uznanie niepodległej Ukrainy przez Polskę w grudniu 1991 roku.
Miało to kardynalne znaczenie nie tylko dla stosunków polsko-ukraińskich, ale też dla zasad, jakimi miała się od tej pory kierować polska
polityka wschodnia III RP.

Ograniczenia badawcze
Podejmując niniejszą tematykę, napotykałem rozmaite ograniczenia
badawcze. Po pierwsze, mam na myśli ograniczenia źródłowe. Badanie
polskiej polityki wschodniej natrafia wciąż na ograniczenia w dostępie
do źródeł urzędowych, dokumentów, szczególnie rosyjskich. Z drugiej
strony swoistym ograniczeniem badawczym jest nadmiar innego rodzaju
źródeł pisanych – prasy, druków ulotnych, ale też źródeł audio i wideo.
Szczególnie że badany przeze mnie okres charakteryzuje się swoistym
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skokiem ilościowym, jeśli chodzi o ilość i dostęp do mediów zarówno
w skali globalnej, jak i w Polsce (sprzyjało temu w naszych warunkach
dodatkowo zniesienie cenzury). Następną kwestią były ograniczenia
przedmiotowe. Pojawiały się na marginesie kwestie, które w oczywisty
sposób dotyczyły polskiej polityki wschodniej, jednak włączenie ich do
i tak rozbudowanej pracy byłoby już bardzo trudne. Przykładowo kulturowe uwarunkowania polskiej polityki wschodniej albo „wymiar zachodni” polskiej polityki wschodniej – czyli wpływ kształtowania się polskiej
polityki wschodniej na pozycję Polski w strukturach zachodnich – sprawie tej można byłoby poświęcić znacznie więcej miejsca. Inne przykłady to polityka Polski i Rosji w omawianym okresie wobec regionów
takich jak Bałkany, Kaukaz Południowy czy Azja Środkowa, to relacje
ZSRS i Federacji Rosyjskiej z wielkimi graczami innymi niż USA i państwa
zachodnie, przykładowo z Japonią, sprawy te trzeba uznać za istotne
konteksty badawcze.
Kolejna sprawa to ograniczenia czasowe – jeśli chodzi o cezury czasowe, bardzo korzystne byłoby kontynuowanie badania w odniesieniu
do lat 1991–1993, czyli aż do wyprowadzenia wojsk rosyjskich z Polski,
a następnie do wejścia Polski do NATO i UE. Jednak ze względu na
oczywiste ograniczenia objętości pracy byłoby to trudne do przeprowadzenia na odpowiednim poziomie szczegółowości, szczególnie że
od czasu opublikowania istniejących już na rynku naukowym syntez tej
problematyki znacznie poszerzył się zakres dostępu do polskich źródeł,
zwłaszcza dyplomatycznych. Problemem w formułowaniu syntetycznego
ujęcia szeroko zakrojonej problematyki polityki wschodniej był też fakt,
że w literaturze przedmiotu dotyczącej interesującej mnie problematyki
zaobserwować można znaczące różnice, jeśli chodzi o badania źródłowe poszczególnych interesujących mnie problemów – jedne mają bogatą literaturę przedmiotu opartą na szerokich kwerendach – inne znacznie
bardziej ubogą. Dla prowadzonego przeze mnie badania oczywistym
ograniczeniem, a raczej niebezpieczeństwem był fakt, że niektóre kwestie polityczne sprzed kilkudziesięciu lat w jakimś stopniu pozostają
przedmiotem sporów politycznych, interpretacyjnych, a przykładowo
uczestnicy przeprowadzonego przeze mnie badania są jednocześnie
uczestnikami życia politycznego i biorą udział w tych sporach. Ta sama
sprawa stanowić może jednak walor, ponieważ uczestnicy dzielą się
18
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także doświadczeniem z praktyki pracy w administracji, dyplomacji czy
na stanowiskach politycznych.

Znaczenie wielkiej idei.
Kwestie metodologiczne
Kuszące byłoby podjęcie badań nad problemami polskiej polityki
wschodniej – jako skomplikowanego i wielowarstwowego fenomenu –
z wykorzystaniem siatki pojęć Edwarda Saida z jego dzieła Orientalizm. Widzi on analizowane przez siebie zjawisko jako z jednej strony
od dawna określone tradycją badań naukowych, z drugiej ograniczone
geograficznie i wreszcie wyjątkowe, trudno bowiem sobie wyobrazić –
także z polskiej perspektywy – potraktowanie Zachodu14 podobnie jak
kwestii Wschodu i orientalizmu. Na pierwszy rzut oka podejście Saida
wydaje się wręcz inspirować do rozwinięcia pod kątem moich badań.
Nie analizował on polskiego przypadku, co pozostawia spore możliwości podążania jego tropem – jeśli chodzi o stosowanie kategorii „orientalizmu” w odniesieniu do Polski, sprawa jest niejako otwarta. Janusz Tazbir traktuje osiemnastowieczne polskie zainteresowanie Wschodem „na
prawach egzotyki”15. Autor wstępu do polskiego wydania Orientalizmu
Zdzisław Żygulski junior połączył to pojęcie w polskim kontekście z kulturą sarmacką oraz między innymi relacjami Rzeczypospolitej z Tatarami,
Krymem, tradycją wypraw do Ziemi Świętej, z zainteresowaniem polskich podróżników Japonią w XIX wieku16. Słowem, możliwie najdalej od
problemów, które poruszam w niniejszej pracy. Wydaje się jednak, że
pojęcie orientalizmu w polskim kontekście należałoby rozszerzać także
na niektóre historyczne czy kulturowe uwarunkowania polityki wschodniej w przyjętym przeze mnie ujęciu.
14

| 	 Por. E.W. Said, Orientalizm, przeł. W. Kalinowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1991, s. 88–89.

15

| 	 J. Tazbir, Orient w Polsce, [w:] Z. Najder, A. Machcewicz, M. Kopczyński, R. Kuźniar, B. Sienkiewicz, J. Stępień, W. Włodarczyk (red.), Węzły pamięci niepodległej
Polski, Fundacja Węzły Pamięci, Muzeum Historii Polski, Wydawnictwo Znak,
Kraków–Warszawa 2014, s. 503.

16

| 	 Por. Z. Żygulski jun., Wstęp do wydania polskiego, [w:] E.W. Said, Orientalizm, dz.
cyt., s. 7–8.
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Zdecydowałem się jednak na nieco inne podejście. Centralną kwestią,
na którą będę zwracał uwagę w niniejszej pracy, będzie rola idei jako
motoru polityki zagranicznej, jej znaczenie w polityce międzynarodowej. Kategorie takie jak wartości, idee, tożsamości będą mi towarzyszyć
niemal przez całe badanie17. Ogromne znaczenie będzie miała kwestia
doświadczenia, które jest udziałem wspólnoty – w tym wypadku przede
wszystkim doświadczenia relacji Polski z Rosją, tzn. społecznego pojmowania tych relacji18. Będę oczywiście operował też pojęciami z zakresu,
jaki badacze wiążą z realizmem w teorii stosunków międzynarodowych,
będzie również mowa o sile, władzy, rozumieniu interesu narodowego
w konstruowaniu polityki wschodniej III RP itd., jednak najważniejsze
będą widziane przez pryzmat powyższych kwestii dzieje pewnej idei19.
Alexander Wendt widzi to tak: „znaczenie układu sił w polityce międzynarodowej jest stanowione w znacznej części przez rozkład interesów”,
ale „treść interesów jest z kolei stanowiona w dużej części przez idee”20.
W tym podejściu potęga i interes nie są oddzielone od idei, ale prowadzą do określonych skutków ze względu na idee, „które się na nie składają”21. Normy, zasady i instytucje określają świadomość społeczną,
ta zaś łącznie z rozkładem idei i wiedzy stanowi najważniejszą cechę
społeczności22.
Rozwijany przez Wendta wariant konstruktywizmu nazywany pozytywistycznym, systemowym, państwowocentrycznym lub strukturalistycznym, zorientowany jest na ciągłość23 – ta perspektywa teoretyczna
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17

| 	 Por. R. Jackson, G. Sørensen, Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych. Teorie i kierunki badawcze, przeł. A. Czwojdrak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 173–191; J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2008, s. 298.

18

| 	 Por. I. Hurd, Constructivism, The Oxford Handbook of International Relations, ed.
Christian Reus-Smit, Duncan Snidal, Oxford University Press, New York 2008,
s. 312–313.

19

| 	 Por. A. Wendt, Społeczna teoria stosunków międzynarodowych, przeł. W. Derczyński,
Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008, s. 93–94.

20

| 	 Tamże, s. 130–131.

21

| 	 Tamże, s. 130.

22

| 	 Por. J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych…, dz. cyt., s. 300.

23

| 	 Tamże, s. 301.

okazuje się najbardziej odpowiednia dla prowadzonych przeze mnie
dociekań24. Z punktu widzenia moich badań ta jego cecha wydaje się
szczególnie przydatna, dotyczą one przecież formowania się i trwania
idei oraz doktryny polskiej polityki wschodniej, a także języka jej opisu
i świadomości jej twórców25. Dzieje się to w burzliwych czasach wojen,
totalitaryzmów i transformacji. Agnieszka Cianciara podkreśla wręcz, że
samo „pojęcie zmiany jest kluczowe dla tradycji konstruktywistycznej”26.
Zmiana tylko pozornie sprzyja zerwaniu tradycji. „Zmiana” to jednak nie
to samo co „zerwanie”. Dominującym motywem w rozważaniach nad
polityką wschodnią Polski jest przekonanie o ciągłości „mimo wszystko”
(ale nie statyczności), kontynuacji mimo zmieniających się okoliczności
sprzyjających zerwaniu, odpowiadaniu na zmianę, zauważaniu jej,
a nie ignorowaniu, wreszcie konceptualizowaniu jej i pokazywaniu linii
kontynuacji i korzeni w historii myśli politycznej, kulturze, tradycji.
Interdyscyplinarność pracy miała też oczywisty wpływ na metodę badania. Korzystałem z dobranych do tematyki pracy oraz ze względu na
typ opracowywanych źródeł metod (jak analiza treści) i technik badawczych: porównywanie zawartości („metoda porównawcza”), analiza
krytyczna dokumentów życia politycznego, w tym tekstów prasowych,
a nawet literatury przedmiotu – wszystkie te działania powinny prowadzić w procesie analizy do diagnozowania postawionego problemu,
w tym wypadku genezy polityki zagranicznej III RP27. Wykorzystywałem
tradycyjny warsztat historyka – w odniesieniu do podjętego tematu było
to jak najbardziej uzasadnione. Techniki badawcze charakterystyczne
dla badań z zakresu historii politolodzy określają niekiedy jako „metodę historyczną” w badaniach politologicznych i wręcz podkreślają jej
znaczenie28. Z tego punktu widzenia bardzo ważne było dotarcie do
24

| 	 J. Czaputowicz, Wyzwania metodologiczne i epistemologiczne w teoriach stosunków
międzynarodowych, [w:] A. Antoszewski, A. Dumała, B. Krauz-Mozer, K. Radzik
(red.), Teoretyczne i metodologiczne…, dz. cyt., s. 324.

25

| 	 Por. A.K. Cianciara, Europejska Polityka Sąsiedztwa…, dz. cyt., s. 44–51.

26

| 	 Tamże, s. 46.

27

| 	 Por. W. Zajączkowski, Zrozumieć innych. Metoda analityczna w polityce zagranicznej, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa 2011, s. 20–22.

28

| 	 M. Nadolski, Metoda historyczna w badaniach europejskich, [w:] K.A. Wojtaszczyk,
W. Jakubowski (red.), Studia europejskie. Zagadnienia metodologiczne, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 186–191.
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oryginalnych zasobów archiwalnych. Korzystałem między innymi z następujących archiwów: AAN, Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,
Archiwum MSZ, Archiwum Dokumentacji Historycznej PRL, Archiwum
IPN, Archiwum Instytutu Zachodniego w Poznaniu, CAW, archiwów instytucji zajmujących się polityką wschodnią, jak OSW, a także z dokumentów użyczonych przez osoby prywatne oraz ze zbiorów własnych.
W pracy wykorzystałem nieznane dotychczas szerzej dokumenty archiwalne sporządzone przez prymasów Polski Stefana Wyszyńskiego
i Józefa Glempa.
Badania z zakresu historii myśli politycznej czerpiące z doświadczeń
warsztatu politologa zostały więc zastosowane łącznie z metodami badań źródłowych charakterystycznymi dla prac badawczych z zakresu
historii, szczególnie najnowszej i współczesnej, także w tym sensie praca
jest interdyscyplinarna29. Zdecydowałem się na przeprowadzenie wśród
grona znaczących polskich ekspertów zajmujących się polityką wschodnią ankiety dotyczącej podejmowanych przeze mnie problemów, w tym
szczególnie definicyjnych. Zwróciłem się do badaczy oraz ekspertów
reprezentujących rozmaite podejścia, doświadczenia i generacje30.
Było to szczególnie istotne w kontekście konieczności uściślenia pojęć
najważniejszych z punktu widzenia pracy31. Wywołane w ten sposób
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29

| 	 Por. A. Chodubski, O kształtowaniu się metody politologicznej, [w:] B. Krauz-Mozer, P. Ścigaj (red.), Podejścia badawcze i metodologie w nauce o polityce, Księgarnia
Akademicka, Kraków 2013, s. 437.

30

| 	 Odpowiedzi na ankietę przedstawili: Łukasz Adamski, Adam Balcer, Andrzej Brzeziecki, Jacek Cichocki, Krzysztof Czyżewski, Sławomir Dębski, Adriana Dudek,
Adam Eberhardt, Andrzej Grajewski, Wojciech Górecki, Aleksandra Hnatiuk,
Wojciech Jakóbik, Jan Kofman, Marek Kornat, Roman Kuźniar, Piotr Maciążek,
Agnieszka Magdziak-Miszewska, Wojciech Materski, Joanna Matuszewska, Paweł
Musiałek, Małgorzata Nocuń, Olaf Osica, Agnieszka Orzelska-Stączek, Katarzyna
Pełczyńska-Nałęcz, Katarzyna Pisarska, Sławomir Popowski, Maria Przełomiec,
Iwona Reichardt, Wiktor Ross, Adam Daniel Rotfeld, Bartłomiej Sienkiewicz,
Tomasz Stępniewski, Aleksander Wirpsza (Leszek Szaruga), Daniel Szeligowski,
Andrzej Szeptycki, Konrad Świder, Paweł Ukielski, Ludwika Włodek, Stanisław
Żerko, Przemysław Żurawski vel Grajewski.

31

| 	 R. Bäcker, W obronie zdrowego rozsądku w naukach społecznych – szczególnie przy
badaniu stosunków międzynarodowych, [w:] A. Dudek (red.), W kręgu nauki o stosunkach międzynarodowych. Księga dedykowana Profesor Teresie Łoś-Nowak, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2015, s. 108.

techniką wywiadu eksperckiego źródła znane zarówno w politologii32,
jak i socjologii33 pozwoliły mi skonfrontować uzyskane w wyniku analizy
ankiety wyniki z definicjami politologów i badaczy znajdującymi się już
w literaturze przedmiotu.
Weryfikacja stawianych hipotez badawczych oraz wniosków poprzez konfrontację z materiałem z badania empirycznego przeprowadzonego wśród osób, które mają doświadczenie w pracy badawczej
(np. Ludwika Włodek, Iwona Reichardt, Stanisław Żerko), działalności
w think tankach (np. Olaf Osica, Paweł Musiałek) czy pracy na najwyższych stanowiskach w administracji i polityce (np. Adam Rotfeld,
Roman Kuźniar), a także w instytucjach akademickich (Aleksander Wirpsza, Agnieszka Orzelska-Stączek), wydaje się właściwym podejściem
metodologicznym34. Do udziału w ankiecie zaprosiłem więc ekspertów
i praktyków, dbając i o to, by wśród udzielających odpowiedzi reprezentowane było kilka generacji specjalistów. Mamy wtedy możliwość
oparcia się nie tylko na czyjejś opinii czy poglądzie naukowym, ale też
na jego doświadczeniu wynikającym z praktyki działania. W literaturze przedmiotu rozbudowana jest refleksja nad użyciem tego rodzaju
metod w badaniach Unii Europejskiej, okazały się one przydatne także
w moim badaniu.
Inną techniką badania jakościowego jest wywiad nieustrukturyzowany. Korzystałem z niego w zależności od możliwości dotarcia do aktorów
wydarzeń, niejednokrotnie korzystałem z posiadanych już wywiadów
przeprowadzonych w związku z innymi projektami badawczymi, przeprowadzałem nowe, jak z Janem Parysem, lub wcześniejsze wywiady
32

| 	 Por. J. Buttolph Johnson, H.T. Reynolds, J.D. Mycoff, Metody badawcze w naukach politycznych, przeł. A. Kloskowska-Dudzińska, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2010, rozdział 10: Badania sondażowe i wywiady, s. 319–370; D.
Marsh, M.G. Stoker (red.), Teorie i metody w naukach politycznych, przeł. J. Tegnerowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 195–250.

33

| 	 Por. J.R. Stempień, W.A. Rostocki, Wywiady eksperckie i wywiady delfickie w socjologii – możliwości i konsekwencje wykorzystania. Przykłady doświadczeń badawczych,
„Przegląd Socjologiczny”, nr 1/ 2013, s. 89–91.
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| 	 J. Wiśniewska, Wywiad jako technika gromadzenia danych w badaniach jakościowych, [w:] K. Ławniczak (red.), Metody jakościowe i ilościowe w badaniu organizacji
i działania Unii Europejskiej, Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa
i Nauk Politycznych, Warszawa 2013, s. 55–56.
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uzupełniałem o pytania dotyczące konkretnie interesujących mnie kwestii35. Do niektórych uczestników analizowanych wydarzeń zwracałem
się z zestawem dla nich przygotowanych pytań (przykładowo Leszek
Balcerowicz, Jan Krzysztof Bielecki, Jerzy Marek Nowakowski, Bartłomiej Sienkiewicz, Aleksander Smolar)36. Korzystając z nadarzających
się możliwości, prowadziłem rozmowy na temat pracy z uczestnikami
wydarzeń, przykładowo z Elżbietą Smułkową, Agnieszką MagdziakMiszewską, Markiem Zielińskim czy Zdzisławem Rapackim.
Podjęta tematyka domagała się w pewnych kontekstach koncentracji
na problemach takich jak: analiza działalności jednostek zaangażowanych w życie społeczne z różnych poziomów decyzyjnych (Jan Paweł II,
Krzysztof Skubiszewski), „studium przypadku” (sieć korespondencji Jerzego Giedroycia, Marii Winowskiej, Zbigniewa Brzezińskiego, Nowaka
jako laboratorium programowania działania w oparciu o wspólnie wyznawane przekonania)37. Interesującym zagadnieniem, które siłą rzeczy
pojawia się w pracy, jest kwestia roli intelektualisty w kształtowaniu polityki (przypadki Zbigniewa Brzezińskiego, Jerzego Giedroycia, Aleksandra
Smolara i inne). Badając pewne zjawiska nieopisane wcześniej dostatecznie w literaturze i korzystając z praw badacza, o których w przekonujący sposób pisze Roman Bäcker38, poszukiwałem odpowiednich
nowych określeń. Przykładem szukania odpowiedniego pojęcia na
określenie oczywistego zjawiska niemającego jeszcze swojego imienia
jest program polityki wschodniej Jana Pawła II („religijny prometeizm”?)
czy „endekoidalność” w polityce wschodniej części środowisk postkomunistycznych. Inny istotny problem, przed jakim stanąłem, to dążenie
do doprecyzowania pojęć powszechnie używanych, choć niemających
klarownych definicji w literaturze przedmiotu.
Polityka – a moje badania dotyczyły w dużym stopniu politycznych
zachowań jednostek i przekonań prezentowanych przez elitę – jest
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| 	 Tamże, s. 60–61.
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| 	 Były osoby, jak np. arcybiskupi L.S. Głódź i J. Paetz, które odpowiedzi
nie udzieliły.
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| 	 A. Chodubski, O kształtowaniu się metody politologicznej, [w:] Podejścia badawcze
i metodologie…, dz. cyt., s. 437.

38

| 	 Por. R. Bäcker, W obronie zdrowego rozsądku w naukach społecznych…, dz. cyt.,
s. 108.

odpowiednim polem dla skutecznego i szerokiego stosowania metod
behawioralnych. W poniższej pracy w mniejszym stopniu znalazły odzwierciedlenie takie techniki badawcze jak aktywna, uczestnicząca obserwacja39. Korzystałem jednak z nadarzających się okazji, by zbierać
opinie uczestników wydarzeń i ekspertów i analizować je krytycznie także w oparciu o własne doświadczenie.

Struktura książki
Książka dzieli się na dwie części: rozdziały 1–5 mają charakter problemowy40, zaś 6 i 7 opierają się przede wszystkim na układzie chronologicznym. Wstęp i zakończenie tworzą swego rodzaju teoretyczną
klamrę pracy.
W rozdziale pierwszym, który ma charakter teoretyczno-metodologiczny i w oczywisty sposób powinien poprzedzać kolejne, analizuję
kwestie, które wydają się niezbędne w toku dalszego badania. Chodzi
zarówno o doprecyzowanie lub rozszerzenie pola semantycznego, ale
też o aktualizację podstawowych z mojego punktu widzenia pojęć takich
jak polityka wschodnia, polska polityka wschodnia, doktryna Giedroycia
czy prometeizm. W części rozdział ten poświęcony jest podsumowaniu badania przeprowadzonego wśród polskich ekspertów, w którym
zależało mi na wydobyciu podejścia teoretycznego, konceptualizacji
39

| 	 Por. R. Bieniada, Metoda behawioralna w naukach europeistycznych, [w:] K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Studia europejskie…, dz. cyt., s. 193, 199.
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| 	 Pewnego wyjaśnienia domaga się jeszcze kwestia kolejności rozdziałów 2, 3 i 4.
Jest ona podyktowana tym, że dla moich rozważań kluczowe jest ukształtowanie
się podejścia neoprometejskiego w oparciu o „Kulturę”, a to nakazuje rozpocząć
narrację już na początku lat 50. XX wieku – dla której kamieniem milowym jest
List ks. Majewskiego z 1952 roku. Kolejno – chronologicznie nastąpiło ukształtowanie się podejścia neojagiellońskiego w Kościele i środowiskach katolickich,
którego centralnym punktem był 1978 rok: wybór kardynała Karola Wojtyły na
papieża. Następnie zdecydowałem się umieścić rozdział 4, gdyż z punktu widzenia
mojego wywodu, w dużej mierze ze względu na interesujący mnie problem kontynuacji (instytucje, osoby) i zmiany (idee, osoby) w polityce wschodniej przed
i po 1989 r., dobrze jest, by bezpośrednio poprzedzał rozdziały 5 i 6. Podobnie
istotnym argumentem, by tak usytuować ten rozdział, jest fakt, że jednym z jego
centralnych punktów jest proces pieriestrojki w ZSRS bezpośrednio poprzedzający
zmiany polityczne w Polsce w latach 1989–1991.
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istotnych dla badania pojęć i problemów „przefiltrowanych” przez praktykę poszczególnych uczestniczek i uczestników ankiety. Rozdział ten
zawiera też autorskie próby typologizacji i systematyzacji tych pojęć
oraz rozważania na tematy metodologiczne.
W rozdziale drugim analizuję proces rozpadu ZSRS, jego etapy
i wpływ na sytuację w Polsce i Europie Środkowej, ale przede wszystkim
staram się umiejscowić Polskę na mapie imperialnych wpływów Rosji –
w ostatnim stuleciu. Rzecz jasna o rozpadzie Związku Sowieckiego napisano wiele, niemniej perspektywa minionego ćwierćwiecza pozwala
na ten proces spojrzeć z pewnym dystansem, a także w świetle nowych
źródeł. Szczególnie ostatnie lata przyniosły upublicznienie wielu istotnych dokumentów, które zachęcają do tego, by w pewnym stopniu na
nowo podejść do dziejów końca ZSRS i jego imperialnego otoczenia.
Przykład poznanych dzięki opracowaniom Wilson Center dokumentów
ze spotkania przywódców USA i ZSRS na Malcie w grudniu 1989 roku
pokazuje, jak bardzo idealistyczna narracja oficjalnych deklaracji może
odbiegać od rzeczywistego stanu rzeczy i w jak dużej mierze musi to
kształtować naszą wizję wydarzeń sprzed ćwierćwiecza. Na interpretację zjawisk i faktów historycznych wpływają też znane nam już dzisiaj
procesy, które nastąpiły w ich konsekwencji. Przykład: dopiero po ponad dwudziestu latach widać dalekosiężne skutki decyzji Borysa Jelcyna
z 1994 roku o interwencji w Czeczenii.
Mimo rozpadu ZSRS państwa, które się z niego wyłoniły, z wyjątkiem
Litwy, Łotwy i Estonii, nie otrzymały możliwości swobodnego wyboru
strategii bezpieczeństwa i drogi politycznej. Związek Sowiecki rozpadł
się jako byt prawny, ale destrukcja imperium zatrzymała się we wspomnianym 1994 roku, kiedy Jelcyn zdecydował o wejściu rosyjskich wojsk
federalnych do Czeczenii. Dzięki temu Federacja Rosyjska jako kolejna
rama rosyjskiej konstrukcji imperialnej pozostała w całości. Tym samym
samo jądro imperium zostało uratowane. Fakt ten miał podstawowe znaczenie dla dalszych dziejów Rosji, w tym szybkiego powrotu do imperialnej polityki w połowie lat 90. Zatrzymanie w 1994 roku dekonstrukcji imperium legło u podstaw polityki dzisiejszej Rosji, stawiającej sobie za cel
stworzenie trzeciego imperium rosyjskiego – jeśli przyjąć, że pierwszym
było imperium Romanowów, a drugim Związek Sowiecki. Suwerenność
zyskały państwa znajdujące się w imperialnej orbicie, które skorzystały
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z kluczowego pod względem ich niepodległościowych ambicji okresu przejściowego trwającego od 1991 do 1994 roku. Z perspektywy
ćwierćwiecza widać, że tylko w tym czasie i jedynie dysponując na tej
drodze politycznym wsparciem Zachodu, można było skutecznie wywikłać się z imperialnych objęć Rosji.
W rozdziale trzecim przedstawiam koncepcje, które kształtowały
zręby polityki wschodniej w opozycji do komunizmu. Początkowo były
to jedynie szczytne idee, potem także działania wytyczające kierunek
polityki wschodniej na przyszłość. Insurekcyjny paradygmat opozycyjnej
polityki prowadził do wsparcia ruchów dysydenckich na terenie byłego
Związku Sowieckiego, co skutkowało kontaktami między innymi z Sąjūdisem i Ruchem Ludowym Ukrainy. Fundament ideowy polityki wschodniej
III RP tworzyły jednakowoż dorobek intelektualny kręgu „Kultury” oraz
oparte na tej tradycji posłanie I Zjazdu NSZZ Solidarność z 1981 roku.
W tym rozdziale analizuję też dokumenty programowe Komitetu Obywatelskiego Solidarność – podstawowe źródło do rekonstrukcji programu politycznego obozu, który wygrał wybory parlamentarne 4 czerwca
1989 roku, w odniesieniu do polityki wschodniej, planowanej na wypadek, gdyby pojawiła się możliwość jej realizacji.
Rozdział czwarty poświęcony jest szeroko rozumianej papieskiej i kościelnej polityce wschodniej, szczególnie po wyborze kardynała Karola
Wojtyły na papieża w październiku 1978 roku, z uwzględnieniem wątków odnoszących się do Polski i do regionu. Jan Paweł II już na początku
pontyfikatu wykonał kilka gestów wobec narodów ZSRS, nie zarzucił jednak całkowicie drogi poufnych negocjacji z Sowietami mających na celu
ulżenie losowi osób wierzących w tym państwie. Pod pewnymi względami
kontynuowano tradycyjną watykańską Ostpolitik. W latach 1978–1983
Jan Paweł II zgadzał się, by mianowany w 1979 roku sekretarz stanu kardynał Casaroli wypróbowywał w kontaktach z Moskwą efektywność zabiegów politycznych i dyplomatycznych. Od 1984 roku jednak stało się
jasne, że papież nie nastawia się już na żadne porozumienie z Sowietami,
lecz zamierza wspierać USA w rozmontowywaniu wpływów imperium.
W 1988 roku władze sowieckie zgodziły się na dwie wizyty prymasa Polski w ZSRS, było jasne, że w pewnym stopniu były to wizyty „w imieniu papieża”. Podróż kardynała Józefa Glempa pokazała, jak żywotne mimo doświadczenia wojny i przeszło pół wieku komunizmu są polskie środowiska
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zorganizowane wokół nielicznych katolickich parafii na Wschodzie, miała
też istotny wpływ na ukształtowanie się wschodniej strategii Jana Pawła II
wobec rozpadu ZSRS (jej wkład stanowiły przede wszystkim wystąpienia
papieża podczas wizyty w Polsce w czerwcu 1991 roku).
Swoją polityką nowy papież znacząco podniósł ryzyko, że jego i Stolicy Apostolskiej relacje dyplomatyczne z Sowietami będą się pogarszać. Zyskał jednak wyjątkowy kontakt z wiernymi, wolną rękę w akcji
duszpasterskiej na Wschodzie i swobodę w walce z komunizmem. Linia
kardynała Casarolego nie przynosiła sukcesu, co zakończyło definitywnie epokę watykańskiej Ostpolitik. W jej miejsce pojawiła się polityka
praw człowieka jako element uniwersalnej doktryny wyznawanej przez
Jana Pawła II, zapewne inspirowana takimi nurtami jak idea jagiellońska,
tradycja polskiego romantyzmu czy w pewnym stopniu prometeizm. Ideę
oparcia się na ludziach (uwięzionych narodach), a nie władzy na Kremlu można wywieść z polskiej tradycji romantycznej. Podejście papieża
do polityki wschodniej, otwarcie na Kościół greckokatolicki, gotowość
do uznania po 1989 roku bez dodatkowych warunków granic diecezji w obrębie państw były sygnałami, które wpływały na formującą się
wówczas doktrynę polskiej polityki wschodniej po odzyskaniu niepodległości, były rodzajem sakralizacji idei mających swe źródło w kręgu
„Kultury”, a wcześniej w tradycji piłsudczykowskiej.
W rozdziale piątym pokazuję, jak na informacje o reformach w ZSRS,
a szczególnie pojawiające się wraz z nimi symptomy rozpadu struktury
imperialnej reagowała komunistyczna władza w Polsce. Z tego punktu
widzenia niedoceniona pozostaje w literaturze przedmiotu polityczna rola
Stanów Zjednoczonych przy asystowaniu państwom Europy Środkowej,
w tym zwłaszcza Polsce, w procesie wychodzenia z sowieckiej sfery
wpływów (odwrócenia skutków Jałty). Obejmowało to nie tylko wsparcie
dla opozycji i ruchów społecznych, lecz także perswazyjne działania wobec obozu władzy. Stany Zjednoczone podjęły skomplikowaną grę polityczną z ekipą Jaruzelskiego, której celem było pogłębianie dekonstrukcji
rosyjskiego systemu imperialnego oraz doprowadzenie do bezkrwawego
przebiegu transformacji w Polsce. Duże znaczenie dla rozhermetyzowania
systemu komunistycznego PRL miała polityka administracji USA wobec Polski, a jej przykładem może być spotkanie Wojciecha Jaruzelskiego z Davidem Rockefellerem, a przede wszystkim przedstawicielem administracji
28

|

Ronalda Reagana Lawrence’em Eagleburgerem i Zbigniewem Brzezińskim
w Nowym Jorku późnym latem 1985 roku. To podczas tego spotkania zostały naszkicowane warunki wycofania się ekipy stanu wojennego z jej politycznych pozycji zajętych w grudniu 1981 roku i w konsekwencji oddania
władzy w Polsce lub podzielenia się nią. Rozdział czwarty nawiązuje do
zmian w oficjalnej polityce zagranicznej w PRL związanej z okresem pieriestrojki. Treść polityki wschodniej kształtującej się po 1989 roku była odwrotnością tego, co w stosunkach z ZSRS obowiązywało w czasach PRL,
także w jego ostatniej fazie. Jaruzelski kierował niesuwerennym krajem,
wszelkie nieuzgodnione z Moskwą próby prowadzenia polityki wobec
narodów i republik ZSRS byłyby traktowane na Kremlu jako szczególnie
groźne. Znajdował się on na antypodach podejścia do relacji ze wschodnimi sąsiadami opozycji solidarnościowej, a także Jana Pawła II również
z tego powodu, że jego myślenie o Wschodzie dotyczyło w pierwszej kolejności, a czasami wyłącznie, relacji z imperialnym centrum w Moskwie –
Związkiem Sowieckim. Wpływ ekipy Jaruzelskiego na przyszłą politykę
wschodnią III Rzeczypospolitej to przede wszystkim instytucjonalna reorganizacja polityki wobec ZSRS od 1986 roku, utworzenie lub rozbudowa
personalna placówek konsularnych we Lwowie, w Mińsku i Wilnie. Polityka wschodnia pod koniec rządów Jaruzelskiego koncentrowała się wokół
tematów związanych z Polakami na Wschodzie, polskim dziedzictwem
kulturalnym na dawnych Kresach i wsparciem dla Kościoła katolickiego na
terenie ZSRS. Z polityką ekip komunistycznych w Polsce należy kojarzyć
także wzmacnianie negatywnych stereotypów szczególnie w kontekście
antyukraińskim i antylitewskim. W kluczowym aspekcie tworzenia się ideowych zrębów przyszłej polskiej polityki wschodniej ekipa Jaruzelskiego
nie odgrywała istotnej roli, nie myślała bowiem w kategoriach układania
przez Polskę relacji z Litwinami, Białorusinami czy Ukraińcami. Przede
wszystkim jednak Jaruzelski nie dysponował potencjałem koniecznym do
zwiększenia podmiotowości Polski względem ZSRS w celu odzyskania
niepodległości. Można powiedzieć, że traktował pieriestrojkę jako przebudowę polityki w pewnych ramach; to samo w szczególny sposób dotyczyło jego prób zmian polityki wobec ZSRS – poruszał się w ramach
tworzonych przez zmiany w Sowietach, myślał w kategoriach pewnych
modyfikacji, np. wsparcia Polaków na Wschodzie, a nie zasadniczej
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zmiany. Tymczasem to właśnie polityka wschodnia Polski w ciągu kilku lat
całkowicie zmieniła swoje oblicze.
Kolejne dwa rozdziały, które obejmują lata 1989–1991, pokazują,
jak idea staje się polityczną praktyką. Posługiwanie się tymi cezurami
obejmującymi swoisty okres przejściowy polskiej polityki zagranicznej
ma ugruntowaną pozycję w polskiej nauce41. Rozdział szósty traktuje
o okresie przejściowym polskiej polityki zagranicznej. Żadna polityka
nie powstaje z dnia na dzień, potrzebny jest czas transformacji, dlatego w tym rozdziale prześledzę, jak na bardzo powoli zmienianej przez
ministra Skubiszewskiego instytucjonalnej bazie polityki zagranicznej
z okresu PRL wyrasta polityka zagraniczna o odwrotnych niż przed
1989 rokiem założeniach programowych. Ewolucyjność nowej polityki
staje się widoczna choćby w reakcji polskich czynników rządowych na
sytuację na Litwie po ogłoszeniu niepodległości przez ten kraj w marcu 1990 roku. Okazało się wówczas, że oficjalna linia dyplomatyczna
musiała stopniowo zsynchronizować się z oczekiwaniami solidarnościowych elit politycznych. Pokazuję w tym rozdziale, jak kształtowała się
polityka wschodnia III RP w kontekście całościowej wizji polityki zagranicznej na samym początku, w pierwszych miesiącach funkcjonowania
rządu Tadeusza Mazowieckiego.
Zakres chronologiczny rozdziału siódmego obejmuje czas od złożenia przez Krzysztofa Skubiszewskiego formalnej noty o wycofanie
wojsk sowieckich z Polski do końca 1991 roku. Wydarzenia takie jak
ostateczny rozpad Układu Warszawskiego i ZSRS całkowicie zmieniły
geopolityczną sytuację Polski, choć nie rozwiązały wszystkich najtrudniejszych problemów politycznych, jak np. wyjście wojsk sowieckich/rosyjskich z Polski. Uznanie przez Polskę niepodległości Ukrainy w grudniu
1991 roku było jedną z najistotniejszych decyzji politycznych tego czasu,
w symboliczny sposób krystalizującą nową politykę wschodnią: doniosły
akt polityczny odzwierciedlał zasady wyznawane przez solidarnościowe elity i środowiska niezależne, w tym krąg „Kultury”, pozostawał też
w duchu zasad Jana Pawła II. Początek 1992 roku przyniósł decyzje
41
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| 	 M. Menkiszak, M.A. Piotrowski, Polska polityka…, dz. cyt., s. 214. W. Borodziej
proponuje podobną cezurę także dla opisu relacji polsko-niemieckich; por. W. Borodziej (red.), Polska wobec zjednoczenia Niemiec 1989–1991. Dokumenty dyplomatyczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.

o rozpoczęciu formalnych zabiegów o członkostwo Polski w NATO,
działania na rzecz przyspieszenia integracji ze strukturami powstającej
wówczas Unii Europejskiej.

Literatura przedmiotu i postulaty badawcze
Współczesna polska polityka wschodnia jako problem badawczy doczekała się oddzielnych opracowań monograficznych i syntez obejmujących różne cezury czasowe42. Jedne cechuje maksymalnie całościowe
podejście, inne koncentrują się przykładowo na wybranych segmentach
problemu, jak relacje dwustronne między Polską i innymi państwami czy
też kwestie takie jak Polacy na Wschodzie43. Dysponujemy pracami
zbiorowymi poświęconymi temu zagadnieniu44, a także sprawozdaniami z konferencji, raportami45 itp. Ogromną literaturę ma kwestia rozpadu

42

| 	 Por. S. Bieleń (red.), Patrząc na Wschód. Z problematyki polityki wschodniej III RP,
Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997; Polska
polityka wschodnia, „Studia i Analizy”, nr 8, red. S. Miklaszewski, G. Przebinda, Kraków 2000; J. Strzelczyk, Ucieczka ze Wschodu. Rosja w polskiej polityce 1989–1993,
Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2002; A.J. Madera, Polska polityka zagraniczna. Europa Środkowo-Wschodnia 1989–2003, Firma „Sas” Wanda Tarnawska, Rzeszów
2003; P. Malewicz, Polska polityka wschodnia w latach 1989–1991, Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń 2008; P. Żurawski vel Grajewski, Polska polityka wschodnia
1989–2015. Wymiar narodowy i unijny, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2016.
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| 	 Por. W. Gill, N. Gill, Stosunki Polski z Ukrainą w latach 1989–1993, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 1994; A. Magdziak-Miszewska, M. Zuchniak, P. Kowal
(red.), Polacy i Rosjanie. 100 kluczowych pojęć, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Biblioteka Więzi, Warszawa 2002; K. Pełczyńska-Nałęcz, Dokąd sięgają granice Zachodu? Rosyjsko-polskie konflikty strategiczne 1990–2010, Ośrodek Studiów
Wschodnich im. Marka Karpia, Warszawa 2010; A. Włodarczyk, Polskie koncepcje
polityki zagranicznej wobec Białorusi 1989–2013, praca doktorska napisana pod
kierunkiem dr. hab. W. Śleszyńskiego, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2017
(maszynopis).
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| 	 Polityka wschodnia Polski…, dz. cyt.
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| 	 Por. Ł. Adamski, Polityka Polski wobec Białorusi, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej”, 2009, s. 135–155; J. Kloczkowski, Mity i rzeczywistość. Uwagi o polityce III Rzeczypospolitej wobec Ukrainy, [w:] J. Kloczkowski (red.), Od komunizmu do…? Dokąd zmierza III Rzeczpospolita, OMP, Kraków 1999, s. 127–135;
M. Menkiszak, M.A. Piotrowski, Polska polityka…, dz. cyt., s. 214–275; K. Świ-
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ZSRS 46, przez lata jeden z najpopularniejszych tematów badawczych
w Polsce i na świecie. Sprawy polityki wschodniej są stale omawiane
w tekstach o charakterze popularnonaukowym czy publicystycznym.
Ważnym elementem niniejszej pracy jest problem zmieniającej się polityki
zagranicznej w momencie zmiany systemowej związanej z transformacją
polityczną. Kwestia ta jest poruszana w różnym stopniu w literaturze dotyczącej transformacji (niekiedy znajduje w niej tylko marginalne miejsce).
Dysponujemy opracowaniami dotyczącymi samej polityki zagranicznej
w momencie transformacyjnym, w tym przede wszystkim wszechstronną
pracą Adriany Dudek47. Najczęściej jednak ze stratą dla ogólnych wniosków badacze, zarówno ujmujący problem politologicznie, jak i podchodzący do interesującego mnie zagadnienia z punktu widzenia nauk
politycznych, koncentrują się albo głównie na kwestiach wewnętrznych,
albo na zagranicznych.
Nie tylko międzynarodowy kontekst transformacji w Polsce pozostaje niedostatecznie naświetlony. Podobnie mało mamy opracowań dotyczących uwarunkowań wewnętrznych i historycznych kształtowania
się polityki zagranicznej III Rzeczypospolitej. Dostępne źródła, jak korespondencja, materiały Grupy Operacyjnej Baszta i inne, wskazują na
konieczność znacznie mocniejszego niż dotychczas zaakcentowania
roli Jana Pawła II w ukształtowaniu się linii polskiej polityki zagranicznej,
w tym polityki wschodniej po 1989 roku, podobnie jak kwestii wschodnich w polityce Kościoła w Polsce. Opracowania dotyczące roli Jana
Pawła II są nieliczne i albo wycinkowe, albo powstały, jak opracowanie
George’a Weigla48, w czasie, gdy znaczne zasoby dokumentacji dotyder, Polskie środowiska konserwatywne wobec Ukrainy w latach dziewięćdziesiątych
XX wieku: koncepcje, wizje i perspektywy, Studia Politologica Ucraino-Polona, t. 4,
2014, s. 249–254.
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46

| 	 Por. M. Kramer, Travels with a Hungry Bear: A Journey to the Russian Heartland, New
York, Houghton Miffin 1996; D. Remnick, Resurrection: The Struggle for a New Russia, New York, Vintage, 1998; W. Marciniak, Rozgrabione imperium. Upadek Związku Sowieckiego i powstanie Federacji Rosyjskiej, Arcana, Kraków 2001; Y. Gaidar, Collapse of an Empire: Lessons for Modern Russia, Washington, DC, Brookings Institution
Press, 2007; L. Shevtsova, Russia – Lost in Transition: The Yeltsin and Putin Legacies,
Washington DC, Carnegie Endowment for International Peace, 2007.
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| 	 Por. A. Dudek, System decyzyjny w polityce zagranicznej Polski okresu tranzycji…, dz. cyt.

48

| 	 Por. G. Weigel, Ostateczna rewolucja. Kościół sprzeciwu a upadek komunizmu, przeł.
W. Büchner, W drodze, Poznań 1995.

czące tej problematyki były niedostępne. Kwestie wschodnie w polityce Kościoła w Polsce po 1944 roku są fragmentarycznie opracowane
w rozproszonych artykułach, a także w nielicznych wycinkowych, choć
interesujących monografiach.
W obiegu naukowym znajdują się wydawnictwa źródłowe pomocne
w badaniu polskiej polityki wschodniej. Mam na myśli edycje dokumentów dyplomatycznych, ale też rozproszone materiały wspomnieniowe,
wywiady i wywiady rzeki. Specyficznym źródłem do badania problemu
polityki wschodniej jako zagadnienia z zakresu polityki międzynarodowej
są liczne raporty i opracowania programowe ośrodków analitycznych,
think tanków. Mają one zróżnicowany charakter: zawierają analizy, wypowiedzi poszczególnych ekspertów, prognozy i rekomendacje. Są one
wyjątkowo poręcznym świadectwem sposobu myślenia liderów opinii
o rozwiązywaniu poszczególnych problemów politycznych związanych
z polityką wschodnią w różnych kontekstach historycznych. Bogaty materiał źródłowy zawiera prasa z epoki, zarówno oficjalna, jak i w pewnej
mierze drugoobiegowa, a także wydawnictwa zawierające dokumenty
polityczne partii i środowisk niezależnych oraz wybory publicystyki.
Przygotowana przeze mnie monografia będzie pierwszym w literaturze opracowaniem mającym ambicje całościowego ujęcia problemu
genealogii polskiej polityki wschodniej po 1989 roku, a także kontekstu
historycznego, w jakim się narodziła. Będzie też siłą rzeczy prezentowała ją w kontekście opisu wydarzeń lat 1989–1991. Po raz pierwszy
istnieje możliwość szerokiego wykorzystania dotychczas niedostępnych
badaczom polskich źródeł dyplomatycznych. Dotąd opisujący problematykę polskiej polityki wschodniej jako podstawę wykorzystywali
szeroko materiały prasowe, obecnie powstała możliwość skorzystania
z oryginalnych źródeł urzędowych, które zostały na potrzeby niniejszej
pracy odtajnione (wybór polskich dokumentów dyplomatycznych do
1994 roku).
Z czasem w naturalny sposób rozszerzają się możliwości badania źródłowego problemów współczesnej polityki państwa polskiego, ponieważ część tego rodzaju materiałów jest systematycznie opracowywana
i odtajniana wraz z upłynięciem odpowiednich okresów karencyjnych.
Przykładem są nie tylko polskie, ale także amerykańskie materiały źródłowe – dokumenty utworzone przez dyplomatów. Dopiero od niedawna
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dysponujemy szerokim wyborem korespondencji między znaczącymi
postaciami polskiego życia intelektualnego za granicą, dzięki czemu łatwiej jest rekonstruować zarówno aktywność polityczną, w tym kuluary
polityki, jak i myśl polityczną tak znaczących postaci jak Jan Paweł II,
Stefan Wyszyński, Jerzy Giedroyc, Juliusz Mieroszewski, Zbigniew Brzeziński, Jan Nowak-Jeziorański, Zdzisław Najder, Maria Winowska. Edycje listów są wyjątkowo efektywnym źródłem do badania przepływów
idei i sieci kontaktów, w wyniku których zachodziły konkretne wydarzenia. W pracy nad niniejszą pozycją weryfikowałem hipotezy badawcze
między innymi za pomocą przydatnych teorii politologicznych takich jak
finlandyzacja czy teoria kręgów imperialnych Sałmina.
Prace związane z powstawaniem i realizacją niniejszej książki pokazały, że kwestia polskiej polityki wschodniej wymaga jeszcze wielu
przedsięwzięć badawczych. Ukazały możliwość wyznaczenia pól badawczych nieeksploatowanych dotychczas przez naukowców i kontynuowania pracy. Chodzi między innymi o takie problemy jak polska polityka wschodnia po 1991 roku – dodatkową okolicznością sprzyjającą
takim nowym badaniom jest coraz większa dostępność źródeł. Diagnozuję, że kwestia polityki wschodniej jest wciąż interesującą podstawą
do pogłębionych badań relacji między polityką zagraniczną a polityką wewnętrzną w czasach III RP czy kwestii polityki zagranicznej jako
przedmiotu rywalizacji politycznej między partiami oraz sprawy podnoszonej w kampaniach wyborczych itd. Z zaprezentowanych poniżej
badań wynikają tak interesujące problemy do analizowania i badania
w przyszłości jak strategia w polskiej polityce zagranicznej, strategie
rozwiązywania problemów historycznych z sąsiadami, problematyka
polskiej soft power w polityce wschodniej, rola polityki wschodniej w polityce zagranicznej III RP, szczególnie w integracji z UE i NATO, czyli
zachodni wymiar polskiej polityki wschodniej.

Podziękowania
Praca nad niniejszą książką trwała kilka lat, materiały do pracy mogłem
zgromadzić dzięki wsparciu licznych instytucji i życzliwości osób. Dziękuję dyrekcji Archiwum MSZ, Archiwum IPN, AAN, Archiwum Archidiecezji
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Warszawskiej, Archiwum Dokumentacji Historycznej PRL, Archiwum IPN,
Archiwum Instytutu Zachodniego, Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu, Archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, Archiwum
PIASA w Nowym Jorku, Centralnego Archiwum Wojskowego, dyrekcji
i pracownikom OSW, PISM, szczególnie pracownikom Biblioteki PISM,
a także pracownikom Biblioteki Collegium Europejskiego w Natolinie.
Za wsparcie moich próśb o odtajnienie dokumentacji archiwalnej dziękuję Grzegorzowi Schetynie, który przychylił się do moich wniosków jako
minister spraw zagranicznych w 2015 roku, szczególnie dziękuję dyrektor archiwum MSZ Małgorzacie Mroczkowskiej, która odpowiadała na
moje prośby w zakresie wsparcia źródłowego badań nad polityką zagraniczną współczesnej Polski. Dziękuję dr. hab. Pawłowi Skibińskiemu
z Archiwum Archidiecezji Warszawskiej za pomoc w poszukiwaniach
archiwalnych. Za możliwość korzystania z prywatnych zbiorów dziękuję
Andrzejowi Grajewskiemu oraz prof. Janowi Kofmanowi. Dziękuję pracownikom Narodowego Centrum Kultury, w tym szczególnie Krzysztofowi Dudkowi, który jako dyrektor NCK zachęcał mnie do podjęcia badań
nad korzeniami polskiej polityki wschodniej.
Za wsparcie moich prac, rady i wspólne dyskusje, a także możliwość
korzystania ze szczególnego miejsca do pracy dziękuję wyjątkowej
osobie Ewie Ośnieckiej-Tameckiej, wicerektor Kolegium Europejskiego
w Natolinie, dziękuję też prof. Richardowi Butterwick-Pawlikowskiemu,
z którym mam okazję współpracować w Katedrze Cywilizacji Europejskiej im. Bronisława Geremka, oraz moim współpracownikom z Kolegium:
Katarzynie Pryshchepie, Przemysławowi Pazikowi i Mariuszowi Marszałkowskiemu. Dziękuję za wspólne rozmowy i miejsce, gdzie powstawały
fragmenty książki (Wojnowice), współpracownikom z Kolegium Europy
Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu: Andrzejowi Dąbrowskiemu i Laurynasowi Vaičiūnasowi, oraz Iwonie i Adamowi
Reichardtom. W tym samym duchu dziękuję moim współpracownikom
i przyjaciołom: Markowi Dąbkowskiemu, Tomaszowi Horbowskiemu,
Wojciechowi Jakóbikowi, Maciejowi Dachowskiemu, Piotrowi Maciążkowi, Krzysztofowi Nieczyporowi, Pawłowi Purskiemu i wielu innym. Nasze rozmowy o Wschodzie i polityce wschodniej w jakiś sposób odbijają się przecież i w tej książce.
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Na swej zawodowej drodze spotkałem licznych wspaniałych dyplomatów, szczególnie pracujących na Wschodzie, można powiedzieć –
pionierów polskiej polityki wschodniej. Wiele myśli, które znalazły miejsce w tej książce, rodziło się w trakcie naszych spotkań. Ta książka jest
także wyrazem szacunku złożonym ich pracy – którą już w okresie, którego książka nie obejmuje, miałem okazję obserwować. Przypomnę nazwiska niektórych z nich: nieżyjącego Jerzego Bahra, Grażynę Bernatowicz, Agnieszkę Magdziak-Miszewską, Jacka Kluczkowskiego, Jerzego
Koźmińskiego, Macieja Langa, Henryka Litwina, Jacka Multanowskiego,
Rafała Wiśniewskiego, Andrzeja Papierza, Krzysztofa Sawickiego, Wojciecha Zajączkowskiego, Marka Zielińskiego.
Za łaskawą lekturę tekstu i uwagi dziękuję recenzentom wydawniczym pracy, profesorom Romanowi Bäckerowi i Georges’owi Minkowi
oraz dr. Sławomirowi Dębskiemu. Za możliwość omówienia poszczególnych fragmentów pracy składam podziękowania nieocenionej Bogumile
Berdychowskiej (jestem wdzięczny za wiele krytycznych spostrzeżeń),
dr. Bartłomiejowi Biskupowi, prof. Włodzimierzowi Borodziejowi, prof.
Sławomirowi Cenckiewiczowi, prof. Józefowi Fiszerowi, prof. Tomaszowi
Goban-Klasowi, prof. Romanowi Kuźniarowi, Janowi Malickiemu i prof.
Henrykowi Szlajferowi. Za wsparcie moich poszukiwań wdzięczny jestem prof. Iwonie Hofman, ks. prałatowi Pawłowi Ptasznikowi oraz Wojciechowi Sikorze. Za rozmowy i konsultacje dziękuję koleżankom i kolegom z Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich
ISP PAN: prof. Agnieszce Orzelskiej-Stączek (także za cenne wskazówki
metodologiczne), dr Paulinie Codogni, dr Joannie Matuszewskiej, prof.
Janowi Kofmanowi, prof. Wojciechowi Materskiemu, prof. Wojciechowi
Roszkowskiemu, kierownikowi zakładu, dr. Pawłowi Ukielskiemu, dr. Konradowi Świdrowi i Markowi Wojnarowi.
W pisaniu niniejszej pracy ogromną rolę odgrywała interpretacja
tekstów źródłowych. Nic tak dobrze nie służy tego rodzaju pracy jak
rozmowa i dialog. Chciałbym podziękować studentom Studium Europy
Wschodniej UW z ostatnich lat, a szczególnie studentom i słuchaczom Podyplomowych Studiów Wschodnich UW, dzięki którym mogłem inaczej
spojrzeć na wiele klasycznych tekstów, nie sposób wszystkich Państwa
Słuchaczy tutaj wymienić z nazwiska. Dyskusje podczas naszych zajęć,
jak chociażby ta z 25 listopada 2017 roku, były doprawdy inspirujące.
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Pisanie oraz wizyty w archiwum pożerają czas, który inaczej przeznaczony byłby dla bliskich, pozostaje więc za cierpliwość i wsparcie podziękować żonie Justynie oraz dzieciom: Annie, Oldze, Janowi
i Lechowi.
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Rozdział 1

Polska polityka wschodnia
i współczesna recepcja
prometeizmu

Niniejszy rozdział ma charakter teoretyczno-metodologiczny. Analizuję
w nim kwestie związane z samym pojęciem polska polityka wschodnia
w szerszym kontekście historycznym i geograficznym na tle trendów politycznych epoki, w której pojęcie to się kształtowało. Przeprowadzę próbę
typologizacji i systematyzacji podejść do konceptualizacji tego pojęcia,
z jakimi mieliśmy do czynienia w interesującym mnie okresie i w dużym
stopniu wciąż mamy do czynienia. Następnie omówię uwarunkowania,
między innymi historyczne i geograficzne, funkcjonowania pojęcia polska polityka wschodnia. Kolejnym krokiem będzie krótkie omówienie
wspomnianych we wstępie podejść do polskiej polityki wschodniej. Potem w oparciu o tę siatkę pojęć podejmę próbę konceptualizacji myśli
politycznej środowiska „Kultury” jako doktryny opisującej polską politykę
wschodnią III Rzeczypospolitej; będę też się zastanawiał, na ile jej treścią
jest współczesna recepcja prometeizmu. Podejmę próbę badania tych
zagadnień w duchu teorii konstruktywizmu w polityce międzynarodowej.
Działania te uważam za niezbędne z punktu widzenia dalszych analiz
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i ostatecznego wyniku mojej pracy badawczej. Chodzi mi o doprecyzowanie, ale niejednokrotnie także rozszerzenie pola semantycznego
poszczególnych pojęć, a w konkretnych przypadkach ich aktualizację.
W części rozdział ten poświęcony jest podsumowaniu rozmaitych podejść do podejmowanych problemów w literaturze przedmiotu, ale także podsumowaniu własnych badań przeprowadzonych wśród polskich
ekspertów. Rozdział ten zawiera też autorskie próby typologizacji i systematyzacji tych pojęć oraz rozważania na tematy metodologiczne.

Niemiecka Ostpolitik
W tradycji większości państw na kontynencie podstawowym skojarzeniem z polityką wschodnią jest odniesienie do Rosji (imperium Romanowów i ZSRS). W oparciu o tę tradycję ukształtowało się na Zachodzie
podejście do polityki wschodniej, w którego centrum jest Rosja49. Z pewnością można powiedzieć, że patrzenie na wschód Europy głównie lub
tylko przez pryzmat Rosji przetrwało rozpad ZSRS w 1991 roku i powstanie w jego miejscu niepodległych nowych państw. „Nowych” powinno
być w zasadzie ujęte w cudzysłów, ponieważ w znacznym stopniu organizmy państwowe, które wyłoniły się z ZSRS, historycznie rzecz ujmując, już wcześniej miały tradycję własnej państwowości poza imperium
Romanowów czy ZSRS, a czasami wręcz wrogą wobec tego imperium.
Koncentracja na Rosji w polityce wschodniej poszczególnych państw
nie musi zresztą oznaczać – i czasami nie oznacza – odrzucania relacji
z państwami powstałymi w wyniku rozpadu ZSRS: Ukrainą, Białorusią,
Gruzją czy innymi. Jej istotą jest natomiast uznanie, że istnieje rodzaj
49

40

|

| 	 Interesująca jest w tym kontekście opinia M. Habowskiego sformułowana w tekście
o polityce wschodniej D. Tuska. Pisze on: „Należy jednak odnotować istnienie
także innej, bliższej standardom zachodnioeuropejskim, tradycji polityki polskiej
wobec Wschodu, uznającej, że to Rosja powinna być głównym partnerem Polski.
Jej reprezentantami byli m.in. ks. Adam J. Czartoryski, margrabia A. Wielopolski czy R. Dmowski” (M. Habowski, Polityka wschodnia rządu Donalda Tuska,
„Wschodnioznawstwo” 5/2011, s. 90). Dla autora istnieje wręcz „zachodnioeuropejski standard” polityki wschodniej skoncentrowanej na relacjach z Rosją – w Polsce reprezentowany w jego odczuciu przez tradycję endecką czy też neoendecką
(Z przypisów M. Habowskiego do cytowanej powyżej pracy można wnosić, że do
tradycji tej zalicza przykładowo J. Engelgarda, B. Kowalskiego i A. Śmiecha).

tradycyjnej strefy wpływów Rosji na obszarze zajmowanym kiedyś przez
imperium Romanowów i Związek Sowiecki. Zakłada ono, że w sensie
strategicznym zmiany polityczne na Wschodzie, także współcześnie,
wymagają dla swej „ważności” jakiejś formy akceptacji ze strony Rosji.
Oczywiście, patrzenie na grupę krajów, które powstały w wyniku rozpadu Związku Sowieckiego, przez pryzmat relacji z Rosją nie jest identyczne w ujęciu tradycji poszczególnych państw na kontynencie.
Być może efektywnym sposobem uściślenia, co oznacza pojęcie polskiej polityki wschodniej, byłyby próby porównań i ukazywanie jej właśnie w kontekście analogicznych „polityk wschodnich” Niemiec i Stolicy
Apostolskiej, ale też zjawisk polityki międzynarodowej lat 70. jak détente50? W okresie, gdy krystalizowała się linia „Kultury”, która stała się
w III RP osnową podejścia do polityki wschodniej, Juliusz Mieroszewski
świadomie nawiązywał w tym piśmie do pojęcia Ostpolitik – co podkreśla Sławomir Dębski51. Niemiecka Ostpolitik powinna być odczytywana w kontekście podejścia całego Zachodu do ZSRS i państw pod
sowiecką dominacją (détente)52. Jerzy Giedroyc i Juliusz Mieroszewski,
a także inni autorzy „Kultury” nie żyli w izolacji od trendów światowej
polityki, szczególnie w odniesieniu do żywotnych z polskiego punktu
widzenia relacji z ZSRS. Koncepcja polskiej polityki wschodniej wywodząca się ze środowiska „Kultury” nie była oczywiście prostą reakcją na
niemiecką Ostpolitik – zręby myśli Jerzego Giedroycia ukształtowały się
wcześniej, jej rozwój jednak w latach 60. i 70. powinien być interpretowany w kontekście zmiany podejścia Zachodu do bloku wschodniego:
przede wszystkim uznanie względnej trwałości pozycji ZSRS, ale też
szczególnie po 1969 roku powrót Niemiec, USA i Francji do polityki
odprężenia z ZSRS, której kres przyniosła dopiero interwencja w Afganistanie53. W czasie, gdy kształtowała się linia polskiej polityki wschodniej
50

| 	 Por. G.-H. Soutou, President Pompidou, Ostpolitik, and the Strategy of Détente, [w:]
The Strategic Triangle. France, Germany, and the United States in the Shaping of the
New Europe, eds. H. Haftendorn, G.-H. Soutou, S.F. Szabo and S.F. Wells Jr.,
Washington, DC: Woodrow Wilson Center Press, 2006, s. 229.

51

| 	 Ankieta ekspercka „Polska polityka wschodnia” (PPW).

52

| 	 Por. H. Haftendorn, German Ostpolitik in a Multilateral Setting, [w:] The Strategic
Triangle. France, Germany, and the United States…, dz. cyt., s. 209–228.

53

| 	 Tamże, s. 211.
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na Zachodzie, tego rodzaju suwerenny proces w środowiskach emigracyjnych nie mógł mieć miejsca w PRL.
Polityka wschodnia Polski w ujęciu „Kultury”, a potem już jako polityka
państwowa po 1989 roku ukształtowała się w oparciu o zgoła odmienne zasady niż historyczna niemiecka czy watykańska Ostpolitik. Można
przedstawić ją w kontrze do założeń tamtych – w tym wypadku nie
chodziło o złagodzenie relacji z Kremlem, nadanie im bardziej pragmatycznego wymiaru, ale przede wszystkim o upodmiotowienie narodów
ZSRS. Z innych powodów należy widzieć kształtującą się poza kontrolą
komunistów polską politykę wschodnią także jako odwrotność polityki
PRL wobec ZSRS.
Zanim więc przejdę do próby zdefiniowania, czym jest polska polityka wschodnia, warto poświęcić kilka zdań dwóm przypadkom państw
na kontynencie, w których ukształtowało się dobrze zdefiniowane, historycznie ugruntowane pojęcie polityki wschodniej. Pierwszym są Niemcy, drugim Stolica Apostolska54. Przeanalizujmy dwa przykłady państw,
w których tradycji pojęcie „polityka wschodnia” odgrywało, szczególnie po II wojnie światowej, istotną rolę. Porównywanie polskiej polityki
wschodniej do innych polityk wschodnich pomoże mi w późniejszych
analizach – na pewną paralelność polskiej i niemieckiej polityki wschodniej zwrócił uwagę Sławomir Dębski w przeprowadzonej na potrzeby
niniejszego opracowania ankiecie „Polska polityka wschodnia”55. Powstały w 1983 roku podziemny Instytut Europy Wschodniej – o którym
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| 	 W tekście zasadniczo będę posługiwał się tym terminem, ponieważ oznacza on
podmiot prawa międzynarodowego. Terminy „Watykan”, „watykański” itd. będę
stosował, oprócz ich właściwego znaczenia, która to kwestia została wyjaśniona
w badaniach specjalistów, jako potoczne synonimy nazwy „Stolica Apostolska”,
by uniknąć nadmiernej liczby powtórzeń. Zob. K. Strzałka, Szczególna forma państwa – Państwo Miasto Watykan, [w:] R. Żelichowski (red.), Małe państwa Europy
Zachodniej i terytoria o statusie specjalnym. Ich rola i miejsce w Unii Europejskiej, ISP
PAN, Warszawa 2008, s. 35–80; J. Czaja, Prawnomiędzynarodowy status Watykanu,
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983, s. 31–35; W. Jakubowski,
M. Solarczyk, Ustrój Kościoła Rzymskokatolickiego. Wybrane zagadnienia instytucjonalne, Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa 2002, s. 54; M. Solarczyk, 75-lecie
Państwa Miasta Watykańskiego, Warszawskie Studia Teologiczne, nr XVII/2004,
s. 233–252, W. Jakubowski, O Roma felix. Geneza, specyfika i przeobrażenia instytucji politycznych Państwa Miasta Watykańskiego, Oficyna Wydawnicza Aspra,
Warszawa 2005.
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| 	 Por. S. Dębski, PPW.

szerzej mowa będzie w rozdziale drugim – w napisanym przez Jana
Malickiego tekście programowym opublikowanym na łamach podziemnego „Obozu” wprost nawiązywał nie tylko do tradycji sowietologii, ale
też do niemieckich badań nad Wschodem (Institute für Ostforschung)56.
Niemiecka polityka wschodnia, Ostpolitik, nie ma jednej definicji –
podobnie jak w przypadku polskiej kwestia definicji stanowi poważne
wyzwanie. Problem z pojęciem „Ostpolitik” polega na tym, że dość
szybko uległo ono uniwersalizacji, jego znaczenie bywało rozszerzane nawet na ogólny opis polityki Zachodu wobec państw Układu Warszawskiego. Najogólniej rzecz ujmując, historycznie termin ten określał
politykę Niemiec Zachodnich (funkcjonowało też pojęcie „bońskiej Ostpolitik”) wobec państw Układu Warszawskiego, jednak był czymś innym
niż polityka RFN wobec NRD, którą traktowano na odrębnych zasadach
i określano jako Deustchlandpolitik57. Takie ujęcie ma głęboki sens w taktycznym wymiarze: próbowano oddzielać kwestie niemieckie – relacje
z NRD – od relacji z państwami bloku. Po pierwsze, praktycznie nie
zawsze było to możliwe; po drugie, strategicznie Ostpolitik była jednym
z narzędzi zjednoczenia Niemiec w przyszłości (widać to szczególnie
u Egona Bahra, do czego jeszcze wrócę).
Pewnych korzeni powojennej Ostpolitik można doszukiwać się
w znacznie dalszej historii relacji prusko/niemiecko-rosyjskich/sowieckich, jednak jej twórcy i interpretatorzy unikają tego rodzaju historycznych skojarzeń. Historia nie jest czynnikiem legitymizującym niemiecką
politykę wschodnią w takim samym stopniu jak w odniesieniu do polskiej.
Istotą powojennej polityki wschodniej Niemiec – na co zwraca uwagę
Timothy Garton Ash – było oddzielenie pojęcia „Ostpolitik” od skojarzeń
z przedwojenną polityką wschodnią Niemiec kojarzoną m.in. z takimi
pojęciami jak „Lebensraum” czy „Mitteleuropa”. Tym samym także polityka wschodnia została objęta w niemieckiej tradycji opcją Stunde Null
oznaczającą zerwanie z tradycjami niemieckimi sprzed 1945 roku58.

56

| 	 „Obóz”, nr 7/ 1983, brak paginacji.

57

| 	 Por. T.G. Ash, W imieniu Europy. Niemcy i podzielony kontynent, przeł. S. Kowalski,
Aneks, Londyn 1996, s. 47, 50; K. Gelles, Niemiecka polityka wschodnia, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007.
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| 	 Por. T.G. Ash, W imieniu Europy…, dz. cyt., s. 47.
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Alois Mertes łączy początek Ostpolitik z wizytą kanclerza Konrada
Adenauera w Moskwie 9 września 1955 roku i z nawiązaniem przez
Niemcy stosunków dyplomatycznych z ZSRS. W takim razie należałoby
wiązać pojęcie „Ostpolitik” z doktryną Hallsteina zakładającą, że ZSRS
jest jedynym państwem uznającym NRD i kraje ją uznające, z którym
RFN utrzymuje stosunki dyplomatyczne. Jeśli zatem za Mertesem przyjąć wczesny początek Ostpolitik – jeszcze w 1955 roku – konsekwentnie
trzeba za jej pierwsze wcielenie uznać doktrynę byłego szefa Urzędu
Kanclerskiego. Doktryna Hallsteina to w praktyce brak uznania ze strony Niemiec dla państw Europy Środkowej, w tym Polski, i ustanowienie
pod tym względem wyjątku dla ZSRS. Doktryna ta została ogłoszona
w 1955 roku. Z Adenauerem należy wiązać też pierwsze próby intensyfikacji kontaktów energetycznych z ZSRS, tak istotne spoiwo relacji sowiecko-niemieckich, ówczesny wielki kontrakt na dostawy rur do transportu
gazu. Kontrakt ten budził obawy w Europie, a w 1963 roku pod wpływem amerykańskiej administracji został wycofany59. Wydaje się jednak,
że czas Konrada Adenauera był co najwyżej preludium zjawiska, które
znamy jako Ostpolitik. Inne daty początkowe Ostpolitik, które pojawiają
się w literaturze jako „moment startowy” niemieckiej polityki wschodniej,
to rok 1961 (powstanie muru berlińskiego) lub rok 1966, czyli powstanie
wielkiej koalicji z Willym Brandtem jako wicekanclerzem 60. Za architekta
Ostpolitik Jerzy Holzer uważał właśnie Egona Bahra, doradcę Brandta
(który w 1969 roku został kanclerzem). To on, późniejszy współpracownik Brandta, wygłosił w 1963 roku w Akademii Ewangelickiej w Tutzing
wykład Zmiana poprzez zbliżenie, który oznaczał program odejścia od
doktryny Hallsteina. Bahr proponował dialog polityczny z NRD i innymi państwami bloku sowieckiego. Strategicznym celem tej odmienionej
Ostpolitik było zjednoczenie Niemiec. Na gruncie Zmiany poprzez
zbliżenie doszło do podpisania w 1970 roku grudniowej umowy z Polską. Zamiana wizji Hallsteina na wizję Bahra była pierwszym punktem
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| 	 Por. W. Paniuszkin, M. Zygar, Gazprom. Rosyjska broń, przeł. K. Romanowska,
W.A.B., Warszawa 2008, s. 5.

60

| 	 Za tą datą optuje przykładowo W. Jarząbek – por. W. Jarząbek, Doktryna Ulbrichta
czy doktryna Gomułki? Polska a koordynacja polityki bloku wschodniego wobec Ostpolitik w latach 1966–1967, [w:] „Dzieje Najnowsze”, nr 3/2005, s. 19. W swoim
podręczniku tę samą datę podaje A. Czubiński (Historia powszechna XX wieku, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006, s. 576), podobnie inni badacze.

zwrotnym w dziejach niemieckiej powojennej Ostpolitik. W niemieckiej
polityce dostrzeżono oprócz ZSRS także inne państwa obozu. Kolejny
przełom nastąpił dopiero pod koniec lat 80., gdy zauważono również
wybijające się na suwerenność sowieckie republiki.
Założeniami Ostpolitik było przekonanie, że podział Europy, a w konsekwencji Niemiec, jest trwały; że ośrodek decyzyjny dla wschodniego
komunistycznego świata jest w Moskwie; że polityka wschodnia Niemiec to jeden z nielicznych obszarów, gdzie mogą one prowadzić politykę zagraniczną obarczoną mniejszą liczbą ograniczeń. Odwoływano
się zatem nie do historycznych związków, ale do aktualnej sytuacji, zaś
kształt Ostpolitik był zdeterminowany słabą pozycją przetargową Niemiec wobec Moskwy61. Najczęściej wskazywanym typem niemieckiego
podejścia do polityki wschodniej było powszechne wśród niemieckich
elit socjaldemokratycznych podejście „Verständnis für Russland”, czyli
polityczna gotowość do życzliwego tłumaczenia nawet kontrowersyjnych posunięć Kremla. Ostpolitik była od końca lat 60. zakorzeniona
w polityce wschodniej socjaldemokratycznych kanclerzy Willy’ego
Brandta i Helmuta Schmidta, jednak kojarzona jest przede wszystkim
z Brandtem62.

Spalone muzeum
Wraz z proklamowaniem nowej polityki wschodniej Niemiec, Ostpolitik,
pojawił się dystans wobec podtrzymywanego mitu „niemieckiej historii na Wschodzie”63. Badacz problemu, skądinąd uważany za bliskiego Związkowi Wypędzonych, Manfred Kittel proponuje następującą
diagnozę:
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| 	 Por. J. Holzer, Europa zimnej wojny, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2012, s. 535–537.
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| 	 Por. T.G. Ash, W imieniu Europy…, dz. cyt., s. 49.

63

| 	 M. Kittel, Wypędzenie z pamięci? Dawny niemiecki Wschód i „nowa polityka wschodnia” w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, [w:] Ch. Kleβmann (red.), „Niemiecki Wschód”. Wyobrażenia – misja – dziedzictwo, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2014, s. 321.
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To, co przynajmniej do roku 1965 wpisywało się w kulturę polityczną pielęgnowaną wspólnie przez wszystkie partie: napiętnowanie
rezygnacji z terenów wschodnich i prawa do ojczyzny jako zdrady,
uważano już pięć lat później, w 1970 roku, nagle jako zupełnie nie
do zaakceptowania po względem moralnym, niepoprawne politycznie a nawet jako skrajnie prawicowe 64.
Sam autor, biorąc pod uwagę jego zaangażowanie publiczne, chociażby w Fundacji Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie, prawdopodobnie nie jest zadowolony z opisywanej przez siebie zmiany paradygmatu
niemieckiego myślenia o polityce wschodniej. Z punktu widzenia moich
rozważań jego opis wydaje się interesujący. Znalazł on zresztą ilustrację
w opublikowanej w Niemczech w 1978 roku słynnej powieści Siegfrieda Lenza Muzeum ziemi ojczystej, którą Stanisław Stomma w 1979 roku
określił jako „ideowo drapieżną”65. Bohater tej głośnej książki Zygmunt
Rogalla tworzy muzeum Łukowca (Ełku) w Szlezwiku-Holsztynie. Już
podczas otwarcia muzeum w nowym miejscu słyszy w przemówieniu
przedstawiciela rządu krajowego dwuznaczne tony sugerujące możliwość rewindykacji terytoriów na Wschodzie utraconych przez Niemcy
w wyniku II wojny światowej. Z czasem obserwuje, jak muzeum – jego
dzieło – wzmaga rewizjonistyczne tendencje wśród niemieckich wysiedleńców z Mazur. W końcu sam Rogalla decyduje się spalić muzeum.
Scena ta może być odczytywana jako niechęć do manipulacji historią
w realizacji jakiejś taktyki politycznej, ale moim zdaniem bardziej jako
metafora ostatecznego pożegnania ze starym „niemieckim Wschodem”66. Kittel podkreśla jednak, że wraz z nowym podejściem do polityki
wschodniej nie tylko zmieniło się podejście do „niemieckiego Wschodu”, ale też doszło do ograniczenia środków publicznych na działania
ziomkostw, a nawet w 1974 roku doprowadzono do zmiany nazwy
młodzieżówki wypędzonych z Niemiecka Młodzież Wschodu (DJO) na
Niemiecka Młodzież w Europie (DJO)67. Ta kwestia wymiany rewindyka-
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| 	 Tamże, s. 323.
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| 	 S. Stomma, Rozrachunek z ojczyzną, [w:] tenże, Pisma wybrane 1976–2003, t. III,
opr. R. Ptaszyński, Universitas, Kraków 2017, s. 42.
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| 	 S. Lenz, Muzeum ziemi ojczystej, przeł. E. Borg i M. Przybyłowska, Czytelnik, Warszawa 1991, s. 5, 52–53, 493–494, 498–499, 500–501, 536–537.

67

| 	 Por. M. Kittel, Wypędzenie z pamięci? Dawny niemiecki Wschód…, dz. cyt., s. 324.

cyjnej pamięci o „niemieckim Wschodzie” na pragmatyczne podejście
do polityki wschodniej osadzone we współczesnych realiach – w postaci Ostpolitik – potraktowana jako opis pewnego zjawiska wymaga
podkreślenia68.
Ważnym elementem Ostpolitik były kwestie gospodarcze: oprócz
energetyki, także udzielanie państwom bloku sowieckiego kredytów na
kupno maszyn i technologii. Warto podkreślić, że te ważne elementy
Ostpolitik mogą być widziane nie tylko jako „wzmacnianie” czy „stabilizowanie” reżimów komunistycznych, ale też jako sposób na wciąganie
ich w relacje z Zachodem, a nawet wikłanie w długi i problemy gospodarcze wskutek braku możliwości spłaty kredytów lub efektywnego
korzystania z technologii69. Andrzej Nowak podnosi pozytywne skutki Ostpolitik Willy’ego Brandta dla państw pod sowiecką dominacją.
Chodziło o to, że zmniejszała ona skuteczność szantażowania kwestią
gwarancji dla ziem zachodnich stosowanego przez obrońców powojennego status quo. W warunkach Ostpolitik w wydaniu Brandta–Bahra
sowiecki parasol w coraz mniejszym stopniu pozostawał jedyną gwarancją samego istnienia państw środkowoeuropejskich w pojałtańskich
granicach. Andrzej Nowak podkreśla też, że Ostpolitik w konsekwencji
wręcz umożliwiała rozwój opozycji systemowej w PRL oraz – to najważniejsze – dawała jej możliwość refleksji nad przyszłą polityką wschodnią wolnej Polski70.
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| 	 W dalszej części pracy powrócę jeszcze do postaci ks. W. Bukowińskiego – już
jednak w tym momencie wypada zaznaczyć, że w jego wspomnieniach pojawia się
w polskim kontekście swego rodzaju element wymiany „Wschodu na Wschód”,
czyli pogodzenia się z utratą Kresów, po to by rozwinąć pracę duszpasterską w szerszym wymiarze – na Wschodzie. Por. Bł. ks. W. Bukowiński, Wspomnienia z Kazachstanu, Editions Spotkania, Warszawa 2016, s. 46–47.
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| 	 Teza taka była dyskutowana przykładowo podczas konferencji Recepcja niemieckiej
Ostpolitik w krajach Europy Wschodniej. Por. W. Jarząbek, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Recepcja niemieckiej Ostpolitik w krajach Europy
Wschodniej”, Warszawa, 3–5 października 2003 roku, „Dzieje Najnowsze”, 1/2004,
s. 248–249.
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| 	 Por. A. Nowak, Polityka wschodnia Polski: historyczne inspiracje i współczesne dylematy, [w:] A. Gil i T. Kapuśniak (red.), Polityka wschodnia Polski. Uwarunkowania.
Koncepcje. Realizacja, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin-Warszawa
2009, s. 138.
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Niemiecka polityka wschodnia zaczęła się zmieniać po raz kolejny
w latach 80. Jednym z katalizatorów zmiany była reakcja na ogłoszenie
stanu wojennego w Polsce w 1981 roku. Nie była to jednak zmiana
szybka. W połowie lat 80. niemiecka Ostpolitik, szczególnie w stosunku
do Polski, była mało klarowna, a z Berlina płynęły sprzeczne sygnały,
jeśli chodzi o stosunek do rządów Wojciecha Jaruzelskiego71; polityka
ta raz wyraźnie bardziej sprzyjała ekipie Jaruzelskiego, kiedy indziej
była zaostrzana – bliższa linii USA. Nie przeszkadzało to w przeprowadzeniu wielkiej akcji społecznej pomocy Polsce po wprowadzeniu
stanu wojennego.
Kolejne elementy zmiany niemieckiej polityki wschodniej pojawiły się
po zjednoczeniu Niemiec. Proces ten przyspieszył w latach 90., gdy
Niemcy zaczęły być coraz aktywniejsze na Wschodzie nie tylko w odniesieniu do Rosji, ale też państw powstałych po rozpadzie ZSRS72. Początek lat 90. to najprawdopodobniej czas największej dynamiki zmian
w Europie, a szczególnie w Europie Środkowej, w całym powojennym
półwieczu, w oczywisty sposób dotyczyło to również Niemiec. Istotne
jest to, że w tym czasie poważnie wzrosła ich pozycja przetargowa
w stosunku do Rosji. Można więc w odniesieniu do tego okresu mówić
o rodzącym się nowym podejściu Niemiec do polityki wschodniej73.
Poza zasadniczą sprawą zgody politycznej i praktycznego wsparcia
idei rozszerzenia Unii Europejskiej oparte jest ono bardziej na idei krzewienia demokracji i praw człowieka. Także ten element związany był ze
zmianą pozycji międzynarodowej Niemiec w okresie po zakończeniu
zimnej wojny oraz polityką amerykańską przełomu lat 80. i 90. poprzedniego stulecia.

48

|

71

| 	 Por. P. Kowal, Koniec systemu władzy. Polityka ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego
w latach 1986–1989, wyd. II, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2015,
s. 298–299.
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| 	 Por. K. Gelles, Polityka wschodnia Niemiec, [w:] Polityka wschodnia Polski…, dz.
cyt., s. 345.
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| 	 Por. C. Ochmann, The New German Ostpolitik, “New Eastern Europe”, 28 marca
2012,
http://www.neweasterneurope.eu/interviews/20-eastern-europe-50/203the-new-german-ostpolitik (dostęp 7 grudnia 2015).

Siłą rzeczy musiało to oznaczać stopniowe otwieranie się niemieckich
elit74 na aspiracje wychodzącej z komunizmu Polski i innych krajów regionu zgłaszających ambicje wejścia do NATO i UE75. Kluczowe wydarzenia z tego punktu widzenia to zjednoczenie Niemiec, traktat z Maastricht
z jego konsekwencjami oraz kształtująca się koncepcja Niemiec jako Civilian Power76. Poparcie postulatów wschodnich sąsiadów było elementem zmieniającym tradycyjne założenia Ostpolitik 77. We współczesnym
podejściu Niemiec do wschodnich partnerów paradygmat oczekiwania
stabilizacji, umożliwiającej dobre relacje gospodarcze z Zachodem, został uzupełniony o oczekiwanie demokratyzacji czy prawo do swobodnego wyboru przez poszczególne społeczeństwa ich dróg rozwoju.

Polityka wschodnia Stolicy Apostolskiej
Szczególnym przykładem polityki wschodniej opartej na uznaniu, że
centrum Wschodu jest Rosja78, była watykańska Ostpolitik, która weszła
do historii pod nazwą nawiązującą do niemieckiej Ostpolitik. Według
Andrzeja Nowaka można ją określić poprzez dwie kwestie: strategię
małych kroków i minimalizowanie strat dla Kościoła związanych z poli-

74

| 	 Por. S. Collins, German policy-making and eastern enlargement of the EU during the
Kohl era. Managing the agenda? Manchester University Press 2002, s. 38–93.

75

| 	 Por. S. Bulmer, Ch. Jeffery, W.E. Paterson, Germany’s European diplomacy. Shaping
the regional milieu, Manchester University Press, 2000, s. 104–114; H. Tewes, How
civilian? How much power? Germany and the Eastern enlargement of NATO, [w:] S.
Harnisch, H. Maull (eds.), Germany as a Civilian Power? The foreign policy of the
Berlin Republic, Manchester University Press, 2001, s. 11–25.

76

| 	 Por. U. Frenkler, Germany at Maastricht: power politics or Civilian Power?, [w:] S.
Harnisch, H. Maull (eds.), Germany as a Civilian Power? The foreign policy…, dz.
cyt., s. 36–37.

77

| 	 Analiza aktywności niemieckich fundacji politycznych potwierdza stałą tendencję do powolnej zmiany założeń polityki wschodniej Niemiec. Przykład: z sześciu
z nich tylko jedna, związana z Partią Lewicy Fundacja im. Róży Luksemburg, nie
zdecydowała się w ostatnim okresie na założenie biura w Kijowie (por. J. Gotkowska, Niemieckie sieci na Wschodzie, OSW, Warszawa 2010, s. 6–7).
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| 	 Por. J. Nowak-Jeziorański, M. Winowska, Korespondencja 1955–1989, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2016, s. 215.
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tyką ZSRS79. Należałoby uzupełnić opis polityki wschodniej Watykanu,
szczególnie w początkowej fazie, o pewien element naiwności politycznej. Jako jej dowód Bronisław Geremek przytaczał historię o tym, że
w 1958 roku Jan XXIII uwierzył w dobre intencje ZSRS i nie tylko mianował administratorem apostolskim dla sowieckiej Ukrainy ks. Wojciecha
Olszewskiego, ale też Sekretariat Stanu wysłał nominację pocztą, co
spowodowało wyrzucenie z ZSRS tego i tak zesłanego do Kazachstanu księdza. Dopiero po kilku latach ów ksiądz dowiedział się, jakie
były przyczyny deportacji, a prawdopodobnie pod naciskiem władz
sowieckich nawet przeznaczona dla niedoszłego biskupa tytularna stolica biskupia została powierzona innemu księdzu80. Istota watykańskiej
Ostpolitik tkwi jednak w zakorzenionym historycznie realizmie polityki
zagranicznej Watykanu, a także tradycji dialogu międzywyznaniowego
z rosyjską Cerkwią prawosławną. Można uzasadnić jej tradycję, sięgając do historii – szczególnie że z polskiego punktu widzenia watykańska
Ostpolitik może być dyskutowana jako kwestia sporna podobnie jak polityka Stolicy Apostolskiej wobec sprawy polskiej w XIX wieku.
Początki watykańskiej Ostpolitik należy wiązać z Soborem Watykańskim II, a jej realizację z pontyfikatami Jana XXIII i Pawła VI. W gruncie rzeczy można powiedzieć, że na tle całej historii relacji Stolica Apostolska –
ZSRS czas watykańskiej Ostpolitik można utożsamiać przede wszystkim
ze złagodzeniem doktrynalnej postawy papiestwa wobec ZSRS (w sensie wyciszenia otwartej krytyki systemowej Sowietów i marksizmu), a nie
z działaniami dyplomatycznymi. Dwaj badacze problemu: Hansjakob
Stehle i George Weigel, łączą początki watykańskiej Ostpolitik z ogłaszaniem dokumentów kościelnych. Stehle wiąże to z encykliką Jana XXIII
Mater et magistra ogłoszoną w maju 1961 roku – mimo że papież podniósł w niej kwestie społeczne, to uniknął polemik z socjalizmem i komunizmem81. Weigel jako symboliczny początek procesu wskazuje encyklikę
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| 	 Por. A. Nowak, Wstęp, [w:] J. Nowak-Jeziorański, M. Winowska, Korespondencja…, dz. cyt., s. 24.

80

| 	 Por. B. Geremek, Szansa i zagrożenie. Polityka i dyplomacja w rodzinnej Europie,
rozmawia Dorota Maciejewska, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2004,
s. 35–36.

81

| 	 Por. H. Stehle, Tajna dyplomacja Watykanu. Papiestwo wobec komunizmu (1917–
1991), przeł. R. Drecki, M. Struczyński, Real Press, Warszawa 1993, s. 246.

z 1963 roku Pacem in terris82. Andrzej Grajewski podkreśla jednak szereg
politycznych „impulsów do rozmów” od początku 1960 roku83.
Definitywny koniec Ostpolitik można wiązać z uznaniem przez Stolicę
Apostolską systemu komunistycznego za totalitarny w 1984 roku. Z tego
punktu widzenia watykańska Ostpolitik jawi się jako samoograniczenie
się Stolicy Apostolskiej, którego stawką była organiczna praca dyplomatyczna na rzecz Kościołów za żelazną kurtyną. Między innymi z tego
względu niektórzy badacze doceniają watykańską Ostpolitik. Pál Hatos
widzi politykę wschodnią Watykanu wśród – jak to określa – „najwznioślejszych procesów” związanych z Soborem Watykańskim II84. Ostpolitik
Stolicy Apostolskiej częściej jednak otaczają mniejsze lub większe kontrowersje. Opublikowane dokumenty – przykładowo korespondencja
kardynała Józsefa Mindszentyego – pokazują, że także w odniesieniu
do innych państw komunistycznych watykańska Ostpolitik prowokowała
spory85. Jan Nowak pisał wręcz o „prosowieckich ciągotach Watykanu” – jak widać, watykańska Ostpolitik już w czasach, gdy była realizowana, była też poddawana poważnej krytyce86. Także na gruncie
relacji wewnątrzkościelnych (Watykan – Episkopat Polski) pozostaje ona
kwestią dyskutowaną wśród ekspertów87. Znana historykom korespondencja Marii Winowskiej, bliskiej współpracownicy kardynała Stefana
Wyszyńskiego, nie pozostawia wątpliwości, że prymas miał dystans do
watykańskiej Ostpolitik czasów Pawła VI88. Podobne sygnały znajduje82

| 	 Por. G. Weigel, Ostateczna rewolucja. Kościół sprzeciwu a upadek komunizmu, przeł.
W. Büchner, W drodze, Poznań 1995, s. 107.

83

| 	 Por. A. Grajewski, Kardynałowie Stefan Wyszyński i Agostino Casaroli. Dwie osobowości i dwie koncepcje wschodniej polityki Watykanu, „Studia Prymasowskie”, 3/2009,
s. 58.

84

| 	 P. Hatos, Eastern Policy – Western Roots: The Cultural Context of the Vatican’s Ostpolitik, [w:] A. Fejérdy [ed.], The Vatican “Ostpolitik” 1958–1978. Responsibility and
Witness during John XXIII and Paul VI, Viella, Roma 2015, s. 22–24.

85

| 	 Por. A. Somorjai OSB, T. Zinner, Correspondence of Cardinal József Mindszenty with
the Holy See from the American Legation 1956–71, EOS, 2017, s. 67–71, 93–94,
241–247.

86

| 	 Por. J. Nowak-Jeziorański, M. Winowska, Korespondencja…, dz. cyt., s. 340–342.

87

| 	 Por. P. Wójcik, Il governo e la Chiesa in Polonia di fronte alla diplomazia vaticana
(1945–1978), s. 210–226.

88

| 	 Por. J. Nowak-Jeziorański, M. Winowska, Korespondencja…, dz. cyt., s. 77, 81.
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my w nieznanych dotychczas badaczom Pro memoria, czyli codziennych zapiskach prymasa, które nie powstawały z myślą o upublicznieniu.
22 marca 1966 roku zanotował:
Układy Msgra Casarolli z Czechami i Węgrami nic nie dały tym
krajom, a zachęciły komunistów89.
Rok wcześniej był jednak ostrożniejszy w ocenie polityki kardynała
Casarolego. Pisał:
Mons. Casarolli zdaje sobie sprawę z zasadniczej różnicy, jaka
istnieje między sytuacją Kościoła w Polsce, a na Węgrzech
i w Czechach90.
Jest bowiem jasne, że strategia Watykanu przyjęta wobec Węgier
także przez architektów Ostpolitik była uważana za nieadekwatną do
sytuacji w Polsce91. Dla oceny polityki wschodniej Stolicy Apostolskiej
kluczowe są wydarzenia lat 1958–1978, czyli czas, gdy była realizowana kreowana przez Agostino Casarolego nowa doktryna polityczna
stosunku do komunistycznych państw bloku sowieckiego. Jej elementy
przetrwały w pierwszych czterech latach pontyfikatu Jana Pawła II, który
jednakowoż podjął poważne wysiłki na rzecz jej stopniowego anulowania – Weigel pisze o „odmienności Wojtyły”, jeśli chodzi o podejście do
polityki wschodniej Stolicy Apostolskiej, i ma w tym dużo racji92.
Za ostateczne pożegnanie z watykańską Ostpolitik należy – moim
zdaniem – uznać rok 1984. Zdecydowały o tym szczególnie dwa akty:
przypieczętowanie sojuszu politycznego Stolicy Apostolskiej z USA
oraz potępienie totalitaryzmu w instrukcji o niektórych aspektach Teologii
wyzwolenia przygotowanej przez kardynała Josepha Ratzingera (poza
wiedzą Agostino Casarolego) i ogłoszonej przez Jana Pawła II93.
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| 	 Kard. S. Wyszyński, Pro memoria, 22 marca 1966, Archiwum Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, maszynopis w zbiorach autora.

90

| 	 Kard. S. Wyszyński, Pro memoria, 20 maja 1965, Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, maszynopis w zbiorach autora.

91

| 	 Por. J. Nowak-Jeziorański, M. Winowska, Korespondencja…, dz. cyt., s. 90, 187, 189.

92

| 	 Por. G. Weigel, Ostateczna rewolucja…, dz. cyt., s. 117–130.

93

| 	 Por. P. Kowal, Between Ostpolitik and eastern policy, NEE, nr 6/2016, s. 193–195.

Ostpolitik niemiecką z watykańską łączy – ujmując rzecz w uproszczeniu – sporo podobieństw 94. Obie oparte były na koncepcji swoistego
minimalizmu celów. Chodziło o relacje z Moskwą lub działanie w oparciu o jej zgodę, a potem dopiero, czasami za jej pośrednictwem, kontakt z podporządkowanymi Kremlowi państwami. Obie bazowały na
założeniu, że podział Europy jest trwały, obie wychodziły z założenia,
że ZSRS jest dominującym partnerem na Wschodzie. To ten schemat
kościelnej dyplomacji – że o wszystkim, co dotyczy sfery wpływów imperialnych, decyduje się w Moskwie – został po okresie przejściowym
w latach 1978–1984 definitywnie zastąpiony przez Jana Pawła II podejściem charakterystycznym dla polskiej tradycji polityki wschodniej:
koncentracja na losie narodów ujarzmionych przez państwo sowieckie
i podejmowanie z nimi prób kontaktu95.
Podsumowując, warto uwypuklić, że w okresie, gdy rodziła się współczesna polska polityka wschodnia, w latach 1989–1991, niemiecka
Ostpolitik podlegała poważnym modyfikacjom właśnie w związku ze
zmianami w ZSRS i ich konsekwencjami, a watykańska Ostpolitik była zastąpiona nowym podejściem prezentowanym przez polskiego papieża.

W poszukiwaniu definicji polityki wschodniej
Poszukiwanie definicji dla powszechnie rozumianych zjawisk i pojęć
bywa żmudną pracą badacza, którą czasem trudno zwieńczyć sukcesem. Brak możliwości układania relacji z sąsiadującymi z Polską narodami na Wschodzie po II wojnie światowej był jednym z najbardziej
widocznych przejawów braku suwerenności Polski co do zasady. Polityka wschodnia to pojęcie, które – przyjmuję takie założenie – opisuje
aktywność polityczną państwa polskiego w warunkach niepodległości
lub jest przedmiotem planów politycznych przeznaczonych do realizacji
w takich warunkach – a więc posiadania przez obywateli stosownego
wpływu na działania państwa realizowane w odpowiednich i zróżnico-

94

| 	 Por. A. Grajewski, Kardynałowie Stefan Wyszyński i Agostino Casaroli…, dz. cyt., s. 54.

95

| 	 Por. P. Kowal, Between Ostpolitik…, dz. cyt., s. 195–196.
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wanych formach96. Jedynie wyjście z imperialnej struktury Rosji dawało
państwu polskiemu możliwość uprawiania samodzielnej polityki wobec
wschodnich sąsiadów, w okresie PRL w odniesieniu do polityki obozu
władzy można mówić jedynie o relacjach z ZSRS. Wraz z rozpadem
ZSRS i perspektywą wyjścia z Polski wojsk sowieckich powstały okoliczności, by mówić o polskiej polityce wschodniej jako zjawisku ściśle od
1918 roku powiązanym z kwestią niepodległości kraju. Rozpad ZSRS
oznaczał dla Polski możliwość odtworzenia instytucji państwa, swobodne wybory kierunków strategicznego rozwoju kraju tak w zakresie decyzji ekonomicznych, jak i bezpieczeństwa.
Polityka wschodnia to jeden z najważniejszych tematów w polskiej
myśli politycznej97 jako kategoria politologii, ale także kategoria z zakresu stosunków międzynarodowych i polityki wewnętrznej98. W momencie narodzin II Rzeczypospolitej to właśnie spór o granice Polski, w tym
szczególnie granice na Wschodzie (nie były one przedmiotem porozumienia w Wersalu), stanowił w oczywisty sposób jeden z zasadniczych
problemów polityki zagranicznej Polski i oś dyskusji głównych stronnictw
politycznych. Był też jednym z najważniejszych zagadnień polityki wewnętrznej, bo zasięg granic na Wschodzie miał w słusznym przekonaniu twórców niepodległego państwa polskiego pośrednio rozstrzygać
o ustroju II Rzeczypospolitej (federacyjnym lub unitarnym). To z kolei pociągało za sobą kolejne konsekwencje dla polityki wewnętrznej. Dysku-
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| 	 Samo pojęcie „polityki” traktuję, szczególnie w niniejszej pracy, przez pryzmat
funkcji – jako szeroko rozumiany zespół działań zmierzających do realizacji określonych, uznanych jako korzystne dla wspólnoty państwowej celów poprzez rozwiązywanie konfliktów lub ich unikanie, artykulację i agregację interesów, a także
ich komunikowanie (por. Arystoteles, Polityka, przeł. L. Piotrowicz, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 25; Leksykon politologii, red. A. Antoszewski,
R. Herbut, Wydanie V, Atla 2, Wrocław 1999, s. 428–429; Słownik polityki, red.
M. Bankowicz, Wiedza Powszechna, Wyd. III, Warszawa 1999, s. 186–187; M.
Chmaj, Polityka, [w:] Leksykon politologiczny. Polityka–ustrój–idee, red. M. Chmaj,
W. Sokół, Morpol, Lublin 1999, s. 282).
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| 	 Por. S. Dębski, „Polityka wschodnia” – mit i doktryna, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2006, nr 3 (31), s. 5.

98

| 	 Por. A. Gałganek, Społeczna teoria stosunków międzynarodowych. Poza dychotomię
„międzynarodowości” i „wewnętrzności”, [w:] A. Antoszewski, A. Dumała, B. KrauzMozer, K. Radzik (red.), Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 331–347.

sja o polityce wschodniej była w dużym stopniu sporem o stosunek do
tradycji I Rzeczypospolitej (Polska „historyczna” po 1918 roku w zasadzie już „federacyjna” kontra „etniczna”99) i jednym z najważniejszych
elementów różnicujących ówczesnych liderów politycznych w sporach
u progu niepodległości (Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego
oraz stojących za nimi obozów). Podobnie po wielu dekadach w latach
1989–1991 od sytuacji na Wschodzie i polskiej polityki wschodniej zależała sama niepodległość państwa (powrócę szerzej do tych kwestii
w rozdziale Pięć kręgów imperium).
Jako twórcę pojęcia „polska polityka wschodnia” (samo zjawisko istniało znacznie wcześniej) Dębski wskazuje Mieroszewskiego:
Juliusz Mieroszewski wprowadził do polskiej myśli politycznej pojęcie „polska polityka wschodnia” w odpowiedzi na niemiecką
„Ostpolitik”, która postrzegała całą podporządkowaną Związkowi Sowieckiemu w myśl porozumień jałtańskich wschodnią część
kontynentu europejskiego jako polityczny monolit. Zgodnie z logiką
niemieckiej „Ostpolitik” wszelka niemiecka polityczna aktywność
na wschód od Łaby była podporządkowana relacjom na linii Bonn–Moskwa. Mieroszewski proponował alternatywne – polskie –
myślenie o polityce wobec Związku Sowieckiego100.
Andrzej Nowak początków pojęcia polityki wschodniej poszukuje
w XVIII wieku, kiedy oś kulturowo-cywilizacyjnego porównania Południe–Północ została zastąpiona osią Zachód–Wschód101. Początków
idei polskiej polityki wschodniej z jej charakterystycznym antyimperialnym rysem dopatruje się on w emigracyjnych porozbiorowych ośrodkach politycznych. Wskazuje następujące tropy: broszurę Józefa Pawlikowskiego Czy Polacy wybić się mogą na niepodległość, wydaną
w Paryżu w 1800 roku, hasło „za wolność waszą i naszą” sformułowane
99

| 	 Por. J. Tomaszewski, Kresy Wschodnie w polskiej myśli politycznej XIX i XX w., [w:]
W. Wrzesiński (red.), Między Polską etniczną a historyczną, Ossolineum, Wrocław
1988, s. 98–116; W. Suleja, Kresy Wschodnie w myśli politycznej polskiej irredenty
(1864–1914), [w:] W. Wrzesiński (red.), Między Polską etniczną a historyczną, dz.
cyt., s. 168–169.

100

| 	S. Dębski, Ankieta PPW.

101

| 	Por. A. Nowak, Polityka wschodnia Polski…, dz. cyt., s. 133; E.W. Said, Orientalizm, przeł. W. Kalinowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1991,
s. 87–88.
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przez Joachima Lelewela i Adama Mickiewicza oraz Esej o dyplomacji
Adama Jerzego Czartoryskiego, podkreśla także ciągłość antyimperialnej linii politycznej od Hotelu Lambert po Józefa Piłsudskiego102.
„Polityka wschodnia” to jeden z najczęściej używanych terminów, jakimi operujemy w opisie polskiej polityki zagranicznej, a także historii
współczesnej i politologii. Polityka wschodnia jako koncept, którym posługują się eksperci, pojawiła się bardzo szybko w dokumentach tworzonych w MSZ, przykładowo w 1991 roku. Przytaczam jedno zdanie
ze sprawozdania z narady o polityce wschodniej w czerwcu 1992 roku,
która notabene jest omawiana w niniejszej pracy w ostatnim rozdziale.
W tym momencie jednak podaję jedynie cytat, by ukazać, że historycznie rzecz biorąc, w ciągu ćwierćwiecza niewiele zmieniło się w postrzeganiu znaczenia pojęcia „polityka wschodnia”. Oto przykład:
W dyskusji pojawiły się zarówno elementy diagnozy i prognozy
dotyczące rozwoju sytuacji w Europie Wschodniej, jak i pewne sugestie pod adresem polityki wschodniej Polski103.
Pojęcie, którym będę się posługiwał, było więc związane od początku III RP z działaniami politycznymi Polski wobec wschodnich sąsiadów,
państw powstałych w procesie rozpadu ZSRS. W 1991 roku terminu
„polityka wschodnia” w odniesieniu do polskiej polityki zagranicznej
użył w sejmowym exposé Krzysztof Skubiszewski: „Przechodzę teraz do
naszych stosunków z ZSRR i szerzej – polityki wschodniej”104. Interesujące jest, że chociaż tego nie wyjaśnił, to najwyraźniej ten precyzyjnie
i świadomie formułujący swoje myśli polityk rozumiał pojęcie „polityka
wschodnia” nieco inaczej niż tylko relacje z ZSRS. W dalszej części
wystąpienia oprócz republik sowieckich nie wskazał jednak jakiegokolwiek innego państwa, które objąłby pojęciem polityki wschodniej,
można więc domniemywać, że brał pod uwagę więcej niż tylko relacje
między państwami, dostrzegał bardziej rozbudowany kontekst polityki
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102

| 	Por. A. Nowak, Polityka wschodnia Polski…, dz. cyt., s. 135–136.

103

| 	AMSZ DE-pf-446/92, R. Kuźniar, 10 lipca 1992, Notatka informacyjna z dyskusji nt. polityki Polski wobec Rosji i Ukrainy, s. 3.

104

| 	Informacja rządu o polityce zagranicznej. Exposé ministra spraw zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego w Sejmie, 27 czerwca 1991, [w:] R. Stemplowski, Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej, wyd. II rozszerzone, t. II, PISM, Warszawa
2007, s. 213.

wschodniej niż tylko stosunki międzypaństwowe. To zdanie Skubiszewskiego jest o tyle istotne dla moich rozważań, że w końcowej części
niniejszej pracy stawiam hipotezę, iż z punktu widzenia ukształtowania
się tego pojęcia we współczesnym rozumieniu, a szczególnie określenia
programu polskiej polityki wschodniej w III Rzeczypospolitej, rok 1991
był szczególnie ważny.
W pracy Polityka zagraniczna RP 1989–2002 autorzy odpowiedniego rozdziału Marek Menkiszak i Marcin Andrzej Piotrowski używają
pojęcia „polityka wschodnia” jako – jak się wydaje – z ich punktu widzenia w miarę oczywistego. Z pierwszych zdań ich syntezy należy
wnioskować, że rozumieją je jako „jeden z kluczowych elementów polskiej polityki zagranicznej” obejmujący „sferę stosunków polityczno-gospodarczych i zagadnienia bezpieczeństwa” w  odniesieniu do państw
należących do obszaru poradzieckiego”105. Dla autora monografii Polska polityka wschodnia w latach 1989–1991 Piotra Malewicza polityka
wschodnia Polski to „szeroko rozumiane stosunki Warszawy ze Związkiem Radzieckim, jak i republikami związkowymi, a po puczu Janajewa
z państwami powstającymi na gruzach ZSRR”. Malewicz zdaje się wiązać definicję polityki wschodniej przede wszystkim z interesującym go
okresem badawczym106. Także Dębski w przeprowadzonej na potrzeby niniejszej pracy ankiecie zawęża najbardziej aktywny czas polityki
wschodniej do lat 1989–1991. Tak to ujmuje:
Politykę wobec Związku Sowieckiego prowadziliśmy od września
1989 r. do momentu jego rozwiązania. W tym też okresie można
z największym uzasadnieniem mówić o „polskiej polityce wschodniej” w praktyce. Uważam, że zaproponowana przez KostrzewęZorbasa polityka „dwutorowości” odwoływała się właśnie do idei
polityki wschodniej Giedroycia–Mieroszewskiego107.
Przemysław Żurawski vel Grajewski w pracy Polska polityka wschodnia 1989–2015. Wymiar narodowy i unijny unika przedstawienia własnej
105

| 	Por. M. Menkiszak, M.A. Piotrowski, Polska polityka wschodnia, [w:] R. Kuźniar,
K. Szczepanik (red.), Polityka zagraniczna RP 1989–2002, Wydawnictwo Askon,
Fundacja Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 2002, s. 214.

106

| 	Por. P. Malewicz, Polska polityka wschodnia w latach 1989–1991, Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń 2008, s. 7.

107

| 	Ankieta PPW.
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definicji polityki wschodniej108. Uznaje najwyraźniej, że fakt, iż „polityka wschodnia” została umieszczona w tytule, a także struktura pracy
do pewnego stopnia definiują znaczenie pojęcia. Żurawski vel Grajewski – podobnie jak Dębski – wiąże pojęcie polityki wschodniej z rozpadem bloku sowieckiego i ZSRS w latach 1989–1991 oraz z nowym
katalogiem problemów w polskiej polityce zagranicznej. Wymienia ich
pięć, z czego cztery dotyczyły jego zdaniem polityki na Wschodzie109.
Dodaje też, że „kierunek wschodni polskiej polityki zagranicznej w istocie determinuje całość tejże polityki”110. Jak widać, większość autorów,
podejmując kwestię polityki wschodniej, stara się zaznaczyć swoje rozumienie tego pojęcia.
Andrzej Gil i Tomasz Kapuśniak, redaktorzy tomu Polityka wschodnia
Polski. Uwarunkowania. Koncepcje. Realizacja, lansują pojęcie „polityka
wschodnia Polski”111 i postulują następujące rozumienie tego terminu:
Zasadne wydaje się spojrzenie na realia polityki wschodniej Polski
nie tylko w wymiarze politycznym, ale i osadzenie jej w szerszym
kontekście, uwzgledniającym różne doświadczenia i koncepcje.
Mieszczą się tu więc i doświadczenia II RP, i realia okresu PRL-u,
myśli i propozycje kręgu paryskiej „Kultury”, blaski i cienie okresu
transformacji ustrojowej po 1989 roku i wreszcie codzienna praktyka w działaniu kolejnych rządów i środowisk politycznych odrodzonej III Rzeczypospolitej112.
Tak szerokie rozumienie interesującego mnie terminu zdecydowałem
się przyjąć także w swoich analizach.
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| 	Por. P. Żurawski vel Grajewski, Polska polityka wschodnia 1989-2015. Wymiar narodowy i unijny, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2016.
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| 	Tamże, s. 19-21.

110

| 	Tamże, s. 22.

111

| 	Za takim terminem opowiada się także T. Stępniewski (Ankieta „Polska polityka
wschodnia”), który uważa za poprawny.

112

| 	A. Gil i T. Kapuśniak, Wstęp, [w:] Polityka wschodnia Polski…, dz. cyt., s. 10.

Trzy podejścia do definiowania polityki
wschodniej
Dla potrzeb niniejszej pracy postanowiłem sprawdzić, jak pojęcie polskiej polityki wschodniej rozumieją polscy eksperci podejmujący tę tematykę, ale także uczestnicy tej polityki – przedstawiona im ankieta spotkała się z dużym odzewem113. Poszczególni autorzy, ale też respondenci
w ramach przeprowadzonego przeze mnie badania różnie rozkładają
akcenty w definiowaniu pojęcia polskiej polityki wschodniej. Można mówić o trzech generalnych typach jej ujęcia/konceptualizowania114:
Ujęcie geograficzne. Opiera się na opisaniu pola zainteresowania
polskiej polityki wschodniej jako części polityki zagranicznej przede
wszystkim w odniesieniu do konkretnych państw, regionów itd. Można
powiedzieć, że jest to podejście najbardziej neutralne, w intencji uczestników badania prawdopodobnie niejako najbardziej zobiektywizowane poprzez użycie kategorii geograficznych; mniejszą rolę odgrywają
tu inne elementy, jak np. wspólna historia, dziedzictwo itd. Takie pojęcie
obecne jest oczywiście w literaturze przedmiotu – przykładowo u Ireneusza Topolskiego115. W tym wypadku ważniejsze byłoby kryterium czysto geograficzne niż historyczno-geograficzne, czyli położenie państw
partnerów tej polityki we wschodniej części Europy. Jest to podejście
tylko pozornie prostsze, gdyż wymaga sprecyzowania, czym jest Europa
Wschodnia, a to w praktyce oznacza powrót do rozstrzygania w oparciu o kryteria historyczne – do tego się sprowadza próba podjęta przez
Topolskiego116. W ramach przeprowadzonego przeze mnie badania117
za podejściem geograficznym – wedle mojej interpretacji definicji auto113

| 	Szczegóły badania omówione będą w dalszej części poświęconej metodom badawczym.

114

| 	Rzecz jasna, podział na te trzy podejścia oznacza przewagę pewnego elementu (geografii, historii lub podejścia kulturowo-cywilizacyjnego) w każdej z prób definiowania, a nie jego dominację. Proponując podział na trzy podejścia do tej definicji,
uwzględniam też definicje już obecne w literaturze.

115

| 	Por. I. Topolski, Europa Wschodnia jako przestrzeń polityki, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, Rok 10 (2012), zeszyt 1, 107–120.

116

| 	Tamże.

117

| 	Pytanie brzmiało: Jak Pani/ Pan rozumie termin „polska polityka wschodnia”? (Proszę o maksymalnie kilkuzdaniową odpowiedź, autorską definicję, można wziąć pod
uwagę przykładowo aspekty historyczne, geograficzne, inne).
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rów – opowiedzieli się: Andrzej Brzeziecki, Adam Eberhardt, Marek Kornat, Paweł Musiałek, Olaf Osica, Agnieszka Orzelska-Stączek, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Iwona Reichardt, Adam Daniel Rotfeld, Andrzej
Szeptycki i Przemysław Żurawski vel Grajewski.
Ujęcie historyczno-transformacyjne. Jest to prawdopodobnie najczęściej spotykane ujęcie problemu w literaturze przedmiotu, a także
w odpowiedziach pytanych przeze mnie ekspertów. Opiera się ono na
odniesieniu polityki wschodniej do konkretnego momentu historycznego – polityki wobec ZSRS i szeroko rozumianych pozostałości po ZSRS:
państw, które powstały po rozpadzie imperium, zjawisk charakterystycznych dla obszaru postsowieckiego. W oczywisty sposób takie rozumienie pojęcia polskiej polityki wschodniej dominowało w latach 90.,
w okresie transformacji systemowej w Polsce i u sąsiadów w regionie.
Bliski tego rozumienia pojęcia polskiej polityki wschodniej był cytowany
powyżej minister Skubiszewski, ale też przywołani już Menkiszak i Piotrowski. Grajewski – jest to charakterystyczna dla omawianego ujęcia
wypowiedź – pisze tak:
Polityka wschodnia powinna ujmować całokształt relacji Polski
z obszarem postsowieckim, a więc obejmować relacje ze wszystkimi państwami powstałymi po rozpadzie Związku Sowieckiego118.
Po analizie otrzymanych odpowiedzi mogę stwierdzić, że definicje
oscylujące wokół takiego podejścia przedstawili: Łukasz Adamski, Jacek Cichocki, Sławomir Dębski, Andrzej Grajewski, Wojciech Górecki,
Aleksandra Hnatiuk, Wojciech Jakóbik, Jan Kofman, Roman Kuźniar, Piotr
Maciążek, Małgorzata Nocuń, Katarzyna Pisarska, Maria Przełomiec,
Bartłomiej Sienkiewicz, Tomasz Stępniewski, Konrad Świderski, Ludwika
Włodek i Stanisław Żerko.
Ujęcie kulturowo-cywilizacyjne. Część ekspertów i badaczy nie koncentruje się jedynie na geografii czy historii współczesnej, ale podkreśla wymiar polityki wschodniej, który można określić jako kulturowy lub
cywilizacyjny. Ze względu na interdyscyplinarność tego podejścia poświęcę mu więcej miejsca. Wydaje się, że za klasyka takiego ujęcia
można uznać Andrzeja Nowaka119. Kładzie on nacisk na kulturowy i cy-
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| 	A. Grajewski, Ankieta PPW.

119

| 	Do jego koncepcji w ramach ankiety PPW odwołał się przykładowo S. Popowski.

wilizacyjny wymiar polskiej polityki wschodniej, która w geograficznym
sensie – w jego ujęciu – dotyczy terytoriów konkurencji między kulturą
polityczną I Rzeczypospolitej a imperialnym wzorcem ustrojowym Rosji120. Aleksander Smolar tak definiuje polską politykę wschodnią: „daleko wykracza poza problem polityki zagranicznej i geopolityki”, podkreśla też znaczenie „kwestii religijnej i cywilizacyjnej”. Dodaje, że polityka
wschodnia nie jest tym samym, czym polityka wobec Zachodu, ponieważ w tym wypadku różnice o charakterze cywilizacyjnym są głębsze
i poważniejsze. Mówi dalej tak:
Oczywiście, ten wymiar (cywilizacyjny – PK) nakłada się na problem podstawowy odmiennej natury stosunków z Zachodem – zasadniczo przyjazną rodziną państw, do których Polska należy –
a Rosją, która jest  potencjalnie źródłem wielorakich zagrożeń. Jej
polityka wobec nas, całego Zachodu oraz innych państw objętych
naszą polityką wschodnią, determinuje ją w dużym stopniu121.
Krzysztofowi Czyżewskiemu udaje się wręcz uniknąć w swojej definicji jakiegokolwiek odniesienia do dziedzictwa ZSRS czy imperialnej
tradycji Rosji, kładzie natomiast nacisk na aktywność Polski w budowaniu
„pomostu między Wschodem i Zachodem”, podkreśla kwestię zaufania
i konieczność prowadzenia „krytycznej polityki historycznej”122. Mariusz
Maszkiewicz przenosi analizowane przez nas pojęcie wręcz do kategorii mitów123. W pracy Między bezpieczeństwem a tożsamością podejmuje próbę zdefiniowania, czym jest polityka wschodnia. Wiąże genezę
tego pojęcia z historycznymi mitami narodowymi obecnymi w literaturze
i sztuce, które są przedmiotem badań krytyków literatury, filologów, mówi
120

| 	Por. A. Nowak, Polityka wschodnia Polski…, dz. cyt., s. 134–135.

121

| 	Relacja A. Smolara dla autora, nagranie 1 grudnia 2017 roku.

122

| 	K. Czyżewski, Ankieta PPW.

123

| 	Podobnym tropem podąża w interpretacji, czym jest polska polityka wschodnia,
A. Dudek, prowadzi ją to jednak do jednoznacznie negatywnych konkluzji co do
skuteczności działania w ramach tego kierunku polityki. Wrocławska badaczka
pisze tak: „Polska polityka wschodnia, z wyjątkiem koncepcji dwutorowości, jest
świadectwem słabości polityki zagranicznej Polski w ogóle oraz skutków opierania
jej działań o nadmierną werbalizację, stereotypy, megalomanię pomieszaną z kompleksami oraz ideologizację. Najbardziej niepragmatyczna część polityki zagranicznej Polski” (A. Dudek, PPW). Cały zatem kontekst kulturowy pojęcia w tym
ujęciu przemawia na jego niekorzyść, jest jakby utrudnieniem w efektywnym realizowaniu polityki zagranicznej.
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nawet o konieczności przekładania tych mitów na „metajęzyk narodowy
i polityczną psychoanalizę”124. Z kolei Adam Balcer tak odpowiada na
pytanie o definicję polityki wschodniej:
Polska polityka wschodnia to polityka państwa polskiego, która powinna być skierowana wobec Centralnej Eurazji (Europa Wschodnia, basen Morza Czarnego, Rosja, Azja Centralna, Kaukaz –
szerzej zdefiniowane wychodzące poza obszar byłego ZSRR)
zgodnie z tradycją historyczną eurazjatyckiego horyzontu Polski
(tradycja Wielkiego Stepu jako część polskiej tożsamości, Chrobry z Pieczyngami na Kijów, Benedykt Polak, bitwa pod Worsklą,
próba podboju Rosji za Wielkiej Smuty, prometeizm – od Czartoryskiego po Piłsudskiego, wkład Polaków w modernizację ludów
turkijskich itp., itd.).Ta noga jest w zdecydowanym niedowładzie
(niski poziom samoświadomości) i skupia się przede wszystkim na
Rosji. Ten eurazjatycki oddech był u Giedroycia […]. Druga noga
to tradycja jagiellońska, czyli specjalne relacje z Litwą, Białorusią
i Ukrainą wynikające z dziedzictwa wspólnej państwowości i sąsiedztwa (pozytywne i negatywne elementy). W efekcie (otrzymujemy jej – PK) wyjątkowy charakter (jako – PK) część polityki
wewnętrznej125.
Joanna Matuszewska zaś pisze tak:
Termin ten i cały „aparat operacyjny” związany z jego przekuwaniem w rzeczywistość (think tanki, przesłania ideowe/ideologiczne
etc.) ma u swego źródła zaznaczenie odrębności Polski i jej relacji
ze Wschodem od reszty Europy. Swoiste „zaznaczanie terytorium”:
Polska widziana jako bądź lider regionu, bądź „łącznik”, „pomost”.
Ważny jest element dziedzictwa historycznego. PPW dotyczy
więc, generalizując, próby uaktywnienia pewnych artefaktów historycznych w nowych realiach politycznych126.
Definicja Matuszewskiej jest bliska podejścia Czyżewskiego – jest
jakby charakterystyką tego podejścia.
Podsumujmy: w ujęciu kulturowo-cywilizacyjnym, potencjalnie najbliższym podejścia konstruktywistycznego, autorzy kładą nacisk na kwestie
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| 	M. Maszkiewicz, Między bezpieczeństwem a tożsamością. Rosyjskie, ukraińskie i białoruskie interpretacje idei i koncepcji w polskiej polityce wschodniej (1990-2010),
KEW, Wrocław 2013, s. 43–44.
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| 	Ankieta PPW.

126

| 	Ankieta PPW.

siły idei, odwołują się chętnie do dawnej historii, uwzględniają szereg
okoliczności gospodarczych, kulturowych itp. W ramach przeprowadzonej przeze mnie interpretacji ankiety bliscy tego podejścia okazali się:
Adam Balcer, Krzysztof Czyżewski, Adriana Dudek, Agnieszka Magdziak-Miszewska, Wojciech Materski, Joanna Matuszewska, Sławomir
Popowski, Wiktor Ross, Aleksander Wirpsza (Leszek Szaruga), Daniel
Szeligowski i Paweł Ukielski.
To, co dla badaczy stanowi wspólny mianownik w formułowaniu definicji polityki wschodniej, sprowadza się do przekonania, że politykę
wschodnią determinuje historia, a w odniesieniu do historii współczesnej – najczęściej historia relacji z ZSRS. Respondenci często stawiają
na traktowanie polityki wschodniej jako części polityki zagranicznej odnoszącej się do obszaru postimperialnego (najczęściej postsowieckiego) i to właśnie konkretne historyczne uwarunkowanie – doświadczenie
sowieckiej dominacji – jest zazwyczaj ważniejsze w tym kontekście niż
determinacja poprzez samo położenie geograficzne. Zakres niniejszej
pracy powoduje, że z mojego punktu widzenia najbardziej użyteczne
będzie ujęcie kulturowo-cywilizacyjne, jednak z odniesieniami do kwestii
geograficznych i wspólnego doświadczenia totalitaryzmu. W kulturowocywilizacyjnym sposobie definiowania polityki wschodniej oprócz wartości i idei największą rolę odgrywa także „doświadczenie” – to trzecia
ważna kategoria konstruktywistycznej perspektywy badawczej127.

Uwarunkowania geograficzne polskiej
polityki wschodniej
Przyjęte ujęcie oparte na kwestiach kulturowo-cywilizacyjnych nie
zwalnia mnie z poszukiwania odpowiedzi na bazowe pytanie: których
państw po 1991 roku dotyczyło to pojęcie, w każdym bowiem z trzech
rozważanych ujęć kwestia geograficzna ma znaczenie (chociaż wyraźnie różne w każdym z przypadków). Andrzej Nowak uznaje, że w okresie kształtowania się polskiej polityki wschodniej w XIX i na początku
127

| 	Por. R. Jackson, G. Sørensen, Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych. Teorie i kierunki badawcze, przeł. A. Czwojdrak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 173.
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XX wieku ustalił się też jej geograficzny kanon. Widzi go tak: Ukraina,
Litwa i Białoruś (jako „dziedziczące” po I Rzeczypospolitej), narody guberni nadbałtyckich: Łotwa i Estonia, Kozaczyzna Dońska, Tatarzy krymscy, „górale” kaukascy i muzułmanie Azji Środkowej128. Marek Kornat
również określa zakres polityki wschodniej poprzez kategorie swego
rodzaju „słojów geograficznych”, sytuując je w porządku, który wynika
ze strategicznych potrzeb Polski:
Jest to polityka obejmująca stosunki (1) z narodami ULB, (2) z państwami bałtyckimi […] oraz narodami Kaukazu (na ile to możliwe);
(3) z Rosją. Widzę to w ten sposób. Nie chcę przez to powiedzieć,
że stosunki z Rosją to problem trzeciorzędny, ale najpierw trzeba
budować relacje z tymi państwami, które oddzielają nas od tego
wielkiego sąsiada, a dopiero na tym gruncie szukać środków normalizacji stosunków z Federacją Rosyjską, chociaż jest to w chwili
obecnej b. trudne129.
Interesujące jest, że niektórzy z uczestników przeprowadzonej przeze
mnie ankiety dość definitywnie wyłączają Litwę z zakresu pojęcia „polityka wschodnia”, chociaż podobnie jak Rosja leży ona na północ od
granic Polski.
Używanie pojęcia „polityka wschodnia”, jeśli chodzi o jego zakres
geograficzny, z punktu widzenia Polski ma zatem bardzo uogólniający
charakter, co może być mylące. W praktyce polska polityka wschodnia
nie stanowi monolitu, oparta jest na regionalnym (na jednym poziomie)
oraz indywidualnym (na innym poziomie) podejściu do poszczególnych
partnerów130. Elementem integrującym pojęcie polityki wschodniej jest
właśnie kulturowo-cywilizacyjna rama, z głębokim kontekstem historycznym, nieograniczonym tylko do XX wieku. Stanowi to kolejny argument,
by tak ujmować pojęcie polityki wschodniej.
W polityce wschodniej, jeśli chodzi o określanie jej zakresu geograficznego, można wyróżnić odrębne podejście do kilku grup państw (regionalne). Pewne wspólne cechy ma podejście do państw graniczących
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| 	Por. A. Nowak, Polityka wschodnia Polski…, dz. cyt., s. 136; A. Nowak, Jak rozbić
rosyjskie imperium. Idee polskiej polityki wschodniej (1733–1921), Warszawska Oficyna Wydawnicza „Gryf ”, Warszawa 1995.
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| 	M. Kornat, Ankieta PPW.
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| 	A. Eberhardt, Ankieta PPW.

z Polską: Ukrainy i Białorusi oraz do Mołdawii. Druga grupa, która traktowana jest jako odrębna, to trzy państwa Kaukazu Południowego: Armenia, Azerbejdżan i Gruzja. Od powstania Partnerstwa Wschodniego
w 2009 roku wszystkie te sześć państw uczestniczy w tym programie,
można je więc postrzegać jako grupę uczestników Partnerstwa Wschodniego. Dodatkowa grupa państw, którą wedle części badaczy obejmuje
pojęcie polskiej polityki wschodniej, to państwa Azji Środkowej. Odrębnym zagadnieniem w ramach polskiej polityki wschodniej pozostaje
sama Rosja – była metropolia imperium. Jest oczywiste, że pojęcie polskiej polityki wschodniej obejmuje także Rosję.
Kwestią dyskusyjną wśród ekspertów jest, na ile pojęcie polityki
wschodniej może obejmować także Litwę, Łotwę i Estonię131. Z jednej
strony od 1989 roku kształtowało się w Polsce przekonanie, że stanowią one wyraźnie odrębny byt niż inne republiki sowieckie, z drugiej
strony – w historycznych ujęciach polityki wschodniej państwa bałtyckie
odgrywają istotną rolę, szczególnie zważywszy na historyczne związki
Rzeczypospolitej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Kuźniar opowiada
się za tym, by pojęciem polskiej polityki wschodniej obejmować także Litwę132. Kornat do Litwy, Łotwy i Estonii dodaje także Finlandię – jako dodatkowe państwo bałtyckie133. Inni eksperci jednak wyłączają z zakresu
współczesnej polskiej polityki wschodniej państwa bałtyckie najczęściej
ze względu na ich przynależność do UE i NATO134. Czyżewski do katalogu państw, które obejmuje polska polityka wschodnia, dodaje jeszcze
Turcję, wyjaśniając, że „dialog ze światem muzułmańskim to integralna
część kompetencji wschodniej”135.
Podsumowując: w sensie terytorialnym współczesna polska polityka
wschodnia oznacza relację z państwami położonymi na wschód od
131

| 	Literatura przedmiotu najczęściej obejmuje kierunek bałtycki jako część zakresu
polityki wschodniej. Por. S. Bieleń, Kierunki polityki wschodniej III RP, [w:] tenże
(red.), Patrząc na Wschód. Z problematyki polityki wschodniej III RP, Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997, s. 15; R. Zięba,
Wschodnie uwarunkowania bezpieczeństwa Polski, [w:] S. Bieleń (red.), Patrząc na
Wschód…, dz. cyt., s. 88.

132

| 	R. Kuźniar, Ankieta PPW.

133

| 	M. Kornat, Ankieta PPW.

134

| 	Ł. Adamski, W. Górecki, P. Maciążek, Ankieta PPW.

135

| 	K. Czyżewski, Ankieta PPW.
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granic Polski, związanymi z tradycją I RP, po 1917 roku włączonymi do
ZSRS. Dyskusja dotyczy tego, na ile odnosimy ją do republik bałtyckich,
które wystąpiły z ZSRS przed jego rozpadem, a potem wstąpiły do UE
i NATO. Pomimo że Mieroszewski wymienia Litwę w swoim fundamentalnym dla kształtowania się polskiej doktryny polityki wschodniej eseju
Rosyjski „kompleks polski” i obszar ULB, współczesne rozumienie polityki
wschodniej z polskiej perspektywy wedle niektórych badaczy nie obejmuje Litwy. W tym wypadku decydująca ma być jej obecna przynależność do UE i NATO. Biorąc pod uwagę kontekst historyczny, podejście
takie nie wydaje się do końca uzasadnione.

Uwarunkowania historyczne polskiej polityki
wschodniej
Tak pisze Adriana Dudek:
Gdyby bowiem w naszej polityce zagranicznej były na trwale
osadzone terminy „polityka zachodnia”, „polityka południowa”
etc., obok nich „polityka wschodnia” nie wyróżniałaby się niczym
szczególnym136.
Tymczasem nie mówimy o „polityce zachodniej” czy „południowej”.
Najbardziej tradycyjną formą relacji międzynarodowych jest odnoszenie się do stosunków między konkretnymi państwami, narodami czy organizacjami (strukturami transnarodowymi)137, mówimy też – rzadziej – bardziej w potocznym sensie o polityce wobec regionów geograficznych,
na przykład wobec Bałkanów. Nie ma w teorii stosunków międzynarodowych czegoś takiego jak relacje ze Wschodem. Nasz „Wschód”
nie jest jako całość podmiotem stosunków międzynarodowych, nie jest
państwem, narodem, organizacją, stowarzyszeniem, nie stanowi nawet
jednego regionu geograficznego ani kulturowego i jest położony na
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| 	A. Dudek, Ankieta PPW.

137

| 	Por. J. Kukułka, Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, Aspra-JR, Warszawa 2003, s. 99–115; Z. Czachór, Uczestnicy stosunków międzynarodowych, [w:]
W. Malendowski, Cz. Mojsiewicz (red.), Stosunki międzynarodowe, wyd. III, Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, Wrocław 2004, s. 43–50.

dwóch kontynentach138. Istnieje tylko z subiektywnego polskiego punktu
widzenia. Ogólna kategoria polskiej polityki wschodniej nie opisuje, bo
nie może, w jednym miejscu relacji z Ukrainą, Rosją czy Kazachstanem,
są one na tyle różne, że w gruncie rzeczy trudno mówić o jakiejś jednej
polityce wschodniej.
Prowadzi to do wniosku, że polskiej polityki wschodniej nie da się zdefiniować po prostu jako relacji państwa polskiego z innymi państwami.
Determinuje ją kilka istotnych czynników historyczno-politycznych i to one
decydują o spoistości pojęcia, którym się będziemy posługiwali. Dokonajmy zatem ich ogólnego przeglądu139. Podstawowym wyróżnikiem polityki wschodniej jest historia i to ona stanowi klucz do jej zrozumienia140.
Składa się na nią pamięć o tradycji I Rzeczypospolitej z jej przekazem
„federacyjnym”. Na ten aspekt historii relacji Polaków z innymi narodami
I Rzeczypospolitej zwracał uwagę papież Jan Paweł II, wskazując na
paralelę między unią lubelską a Unią Europejską.
Ważny historyczny kontekst polskiej polityki wschodniej stanowi też
tradycja zaborów, wspólnych (z narodami ujarzmionymi w imperium) powstań przeciw dominacji rosyjskiej w XIX wieku, szczególnie z formującą
się od XIX wieku pamięcią Kresów141. Historyczna warstwa tej polityki –
na co zwracał uwagę Maszkiewicz – oparta jest na politycznych mitach.
Trudno jest je wszystkie wymienić w tym miejscu, z pewnością należy
jednak wskazać dwa główne: mit Polski Jagiellońskiej142 i mit Kresów143 –

138

| 	Por. J.Z. Pietraś, Uczestnicy stosunków międzynarodowych, [w:] Teresa Łoś-Nowak
(red.), Współczesne stosunki międzynarodowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997, 39–50.

139

| 	Problematyka ta została wstępnie zarysowana w tekście: P. Kowal, Polityka wschodnia Polski po 1989 roku. Kontekst, uwarunkowania i punkty zwrotne, [w:] J. Osiński (red.), Polityka publiczna w Polsce. Priorytety i wyzwania, Oficyna Wydawnicza
SGH w Warszawie, Warszawa 2015, s. 83–102.

140

| 	Por. A. Nowak, Polityka wschodnia Polski…, dz. cyt., s. 133.

141

| 	Por. A. Szwarc, Narodziny mitu, [w:] Kresy Rzeczpospolitej. Wielki mit Polaków, Biblioteka Polityki, Warszawa 2016, s. 39–45.

142

| 	Por. T. Biernat, Mit polityczny, PWN, Warszawa 1989, s. 186.

143

| 	Por. R. Wapiński, Kresy: Alternatywa czy zależność?, [w:] Między Polską etniczną
a historyczną, dz. cyt., s. 9–45; por. Kresy Rzeczypospolitej. Wielki mit…, dz. cyt.;
S. Kieniewicz, Kresy. Przemiany terminologiczne w perspektywie dziejowej, „Przegląd
Wschodni”, rok 1, Zeszyt 1/1991, s. 3–13.
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problematykę tę szeroko wyłożyła w swojej pracy Iwona Hofman144. Robert Traba przewiduje, że w polskim myśleniu nie tylko o Wschodzie, ale
szerzej w budowaniu „polskiej pamięci” wyidealizowany obraz Kresów
będzie jeszcze długo dominował ze swym „mitotwórczym przesłaniem”145. Żurawski vel Grajewski w eseju Kresy – dzieje pewnego pojęcia
tak pisze o legendzie Kresów”:
interesować nas będzie […] tak w jej wymiarze romantycznym, jako
krainy niesamowitości, jak i w aspekcie heroicznym oraz martyrologicznym – jako „ziemi obiecanej”, a potem „ziemi przeklętej” lub
„raju utraconego”146.
Tak jak polską politykę wschodnią zestawiamy z Ostpolitik, szukając
podobieństw i różnic, tak kwestię Kresów można zestawić z problemem
„niemieckiego Wschodu”, który jeszcze trudniej zdefiniować niż pojęcie Kresów, chociaż zajmuje w niemieckim myśleniu o Wschodzie bardzo ważne miejsce. Tak jak pielęgnowanie pojęcia Kresów może być
przykładem polskiego orientalizmu (gdybyśmy pokusili się o konceptualizację pojęcia polskiego orientalizmu), tak „niemiecki Wschód” jest
wyrazem orientalizmu w tradycji niemieckiej147 – wydaje się, że jednak
wychodzimy w tym wypadku nieco poza ramy problemu w klasycznym
ujęciu Saida148. Porównanie kwestii Kresów do „niemieckiego Wschodu”
w kontekście dyskursu dotyczącego polityki wschodniej ma jednak swoje oczywiste granice. O ile powstanie niemieckiej Ostpolitik wiązało się
z odżegnaniem się od mitu „niemieckiego Wschodu”, związanym z rezultatami II wojny światowej wywołanej przez Niemcy, o tyle ukształtowanie się polskiej polityki wschodniej w jej współczesnym wydaniu było
uwarunkowane „jedynie” uznaniem powojennych granic i interesu we
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| 	Por. I. Hofman, Ukraina, Litwa, Białoruś w publicystyce paryskiej „Kultury”, Wyższa
Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Poznań 2003, s. 61–98.
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| 	R. Traba, Kresy. Miejsce pamięci w procesie reprodukcji kulturowej, [w:] tenże (red.),
Historie wzajemnych oddziaływań, Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie,
Berlin-Warszawa 2014, s. 429–430.

146

| 	P. Żurawski vel Grajewski, Kresy – dzieje pewnego pojęcia, „Teologia Polityczna”,
nr 8/2015–2016, s. 160–161.

147

| 	Por. K. Schlögel, Od narodowej Ostforschung do zintegrowanych badań nad Europą Środkowo-Wschodnią?, [w:] Ch. Kleβmann (red.) „Niemiecki Wschód”…, dz. cyt., s. 340.

148

| 	Por. E.W. Said, Orientalizm, dz. cyt., s. 46–47.

wspieraniu niepodległych państw na Wschodzie. Nie wymagało jednak
swoistej operacji na zbiorowej pamięci historycznej i rezygnacji z pielęgnowania mitu polskich ziem wschodnich w historyczno-kulturowym
wymiarze. Nie było więc charakterystycznej dla niemieckiej Ostpolitik
wymiany „Wschodu za Wschód”. W polskim podejściu pielęgnowanie
zmitologizowanej pamięci o Kresach, czyli „polskim Wschodzie”, może
pod pewnymi warunkami współistnieć z realistycznym uprawianiem polityki wschodniej. Autorzy podkreślają jednak szczególne funkcje polityki wschodniej. Przykładowo Sebastian Gerhardt zwraca uwagę na
wyjątkowość polskiej polityki wschodniej w kontekście takich kwestii
jak: historia państwa polskiego, jego pozycja w regionie, geopolityka,
a współcześnie – rozwój soft power149, i interpretuje tę politykę zgodnie
z typowym oddziaływaniem państw średnich. Podobnie jak polska badaczka Beata Ociepka posługuje się w tym kontekście między innymi
prezentacją mechanizmu Partnerstwa Wschodniego jako wzmocnienia
własnej miękkiej siły w kontekście polityki wschodniej150. Z kolei Józef
M. Fiszer uważa Polskę za przykład państwa peryferyjnego, będącego
poza rdzeniem społeczności międzynarodowej, i w tym kontekście widzi funkcję polskiej polityki wschodniej. Samookreślanie się Polski wobec
„gorszego Innego”, którym jest w tym ujęciu Rosja, jednocześnie podkreśla łączność z Zachodem. Zdaniem Fiszera Białoruś, Litwa i Ukraina
służą swoistej „maskaradzie” przejawiającej się paternalizmem „charakterystycznym dla byłego imperium kolonialnego”, które w tym wypadku
nakłania wschodnich sąsiadów do naśladowania własnych doświadczeń transformacyjnych. Na forum międzynarodowym, szczególnie
w UE i NATO, Polska wedle tej koncepcji wykorzystuje politykę wschodnią do budowania swej roli jako „ambasadora Zachodu na Wschodzie
i Wschodu na Zachodzie”151. Zacytowane powyżej opinie wymagają
w przyszłości głębszej analizy i badań odnośnie do roli, jaką w polskiej
tradycji odgrywa polityka wschodnia jako czynnik samoidentyfikacji
i tworzenia miękkiej siły w celu oddziaływania na sąsiadów na Wschodzie. To zagadnienie traktuję jako oddzielny problem badawczy.
149

| 	Por. S. Gerhardt, Polska polityka wschodnia…, dz. cyt., s. 1–3.

150

| 	Tamże, s. 5–6; B. Ociepka, Miękka siła i dyplomacja publiczna Polski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013, s. 45.

151

| 	J.M. Fiszer, List do Pawła Kowala, Warszawa 10 stycznia 2018, w zbiorach autora.

| 69

Bez wątpienia należy jednak roli Kresów i „niemieckiego Wschodu”
odpowiednio w polskiej polityce wschodniej i Ostpolitik poświęcić jeszcze kilka zdań152. Christoph Kleβmann tak pisze o „niemieckim Wschodzie”: „historycznie obejmuje on długi okres, w którym podlegał dużym
zmianom”, był „płynnym tworem ulegającym przesunięciom, kurczącym
się i pozostającym w ciągłym ruchu”, „bywał on […] i jest […] konstrukcją, mitem, ziemią obiecaną i czymś realnym”153. Warto zwrócić uwagę
na podobieństwo opisu Kresów u Żurawskiego vel Grajewskiego i „niemieckiego Wschodu” u Kleβmanna. Podobnie jak Kresy, także pojęcie
„niemiecki Wschód” wraz z biegiem historii w sensie geograficznym ulegało przesunięciom154. Karl Schlögel szeroko omawia kwestię idealizacji
„niemieckiego Wschodu”, która niekiedy sięga granicy rewizjonizmu lub
ją przekracza. Podkreśla znaczenie związanych z nim licznych pojęć
(takich jak „misja na Wschodzie”); pokazuje też, jak w wyniku II wojny światowej tego rodzaju podejście w niemieckiej tradycji politycznej
było ograniczone lub wręcz niemożliwe w wyniku niemieckich zbrodni związanych w znaczniej mierze z terenami, które były przedmiotem
idealizacji155.
Kolejna kwestia to tradycja walki II Rzeczypospolitej z bolszewikami
w 1920 roku. Nie mniej ważnym czynnikiem kształtującym historyczny
wymiar polskiej polityki wschodniej jest dwudziestowieczne doświadczenie wspólnej obecności narodów regionu w obozie komunistycznym,
wspólnej egzystencji za żelazną kurtyną. Jednak w tym kontekście trzeba rozróżnić bycie w Układzie Warszawskim, strefie radzieckich wpływów opisanej w przemówieniu Winstona Churchilla w Fulton, od bycia
częścią ZSRS (drugi i trzeci krąg wedle Sałmina156).
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| 	Por. R. Traba, Kresy. Miejsce pamięci…, dz. cyt., s. 429–431.
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| 	Ch. Kleβmann, „Niemiecki Wschód”, [w:] tenże, „Niemiecki Wschód”. Wyobrażenia…, dz. cyt., s. 7–9.
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| 	Tamże, s. 9.
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| 	Por. K. Schlögel, Od narodowej Ostforschung…, dz. cyt., s. 337–339.

156

| 	Teoria A. Sałmina (A.M. Sałmin, Sojuz posle Sojuza, Politiczeskije issledowanija, nr 1–2/1992, s. 34–55) zostanie szczegółowo omówiona w dalszej
części rozdziału.

Antyimperializm, „polityka doświadczenia”
i realizm
Na pytanie dotyczące istoty podejścia Giedroycia do polityki wschodniej Dębski odpowiada krótko: antyimperializm157. Analizując znaczenie
pojęcia polityki wschodniej, dochodzimy więc do wniosku, że w tradycji
polskiej myśli politycznej odnosi się ona do walki z pozostałościami imperializmu rosyjskiego. Jest zatem „polityką doświadczenia”. Może to
mieć dwa oblicza: pierwsze to doświadczenie wspólnego losu z innymi
narodami, które kiedyś żyły we wspólnym państwie I RP. „Narody sukcesyjne” ucierpiały potem historycznie na rosyjskim imperializmie – tak
ujmuje to Marek Kornat158. Wchodzi w grę także druga możliwość – negatywne doświadczenie kontaktu z imperialną polityką Rosji i zerwania
z tym imperializmem, buntu wobec niego.
Stąd ważnym czynnikiem kształtującym polskie podejście do polityki
wschodniej jest zbiorowa pamięć, szczególnie o traumatycznych wydarzeniach dotyczących polityki imperium wobec Polaków i ziem polskich
oraz konfliktów na tle narodowym z sąsiadami ze Wschodu, z których
wynikają poczucie zagrożenie, brak zaufania, resentymenty czy przekonanie o konieczności zadośćuczynienia ofiarom. W tej kategorii znajdują się konflikty polsko-rosyjskie, szczególnie zsyłki, wojna 1920 roku,
wejście do Polski wojsk sowieckich 17 września 1939 roku i okupacja
ziem polskich. Szczególną pozycję zajmuje w tym kontekście element
sojuszu niemiecko-radzieckiego w celu unicestwienia państwowości polskiej. Do istotnych wydarzeń historycznych kształtujących polską politykę
wschodnią należy zaliczyć zamordowanie przez NKWD polskich oficerów w Katyniu, ale także konflikty narodowościowe w regionie, między
innymi polsko-litewski i polsko-ukraiński.
Ważnym elementem, który kształtuje polską politykę wschodnią, jest
istnienie polskiego dziedzictwa kulturalnego na Wschodzie i głębokie
przekonanie współczesnego społeczeństwa polskiego o konieczności
opieki nad nim. Powstało ono w różnych okresach historycznych zarówno na terenach przynależących do I i II Rzeczypospolitej, jak i na innych
obszarach imperium, gdzie Polacy mieli możliwość tworzenia kultury
157

| 	Ankieta PPW.

158

| 	M. Kornat, Ankieta PPW.
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materialnej. Polskie dobra kultury na Wschodzie to m.in. cmentarze, kościoły, historyczne budynki polskich organizacji, biblioteki, galerie. Także
w tej dziedzinie przełom nastąpił w związku z przemianami politycznymi
przełomu lat 80. i 90. Wraz ze zmianą systemową i ukształtowaniem na
nowo polskiej polityki wschodniej pojawiły się możliwości systematycznej opieki nad polskim dziedzictwem na Wschodzie, a wraz z tym dyskusje na temat zakresu i form tej opieki. Przykładowo w 1993 roku Jan
K. Ostrowski pisał wręcz o „wawelskiej »polityce wschodniej«”. Rozumiał
przez to ożywienie współpracy Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki z partnerami na Wschodzie po 1987 roku,
kiedy podpisano umowę z Muzeami Kremla, oraz po 1989 roku, kiedy
pojawiły się umowy o współpracy z instytucjami z Ukrainy, Litwy i Białorusi159. Podkreślał on, że współpraca z partnerami na Wschodzie ze
względu na jej charakter jest znacznie bardziej rozbudowana niż z partnerami wschodnimi. Pisał:
Każdorazowy wyjazd do Lwowa, Mińska, Wilna czy Kijowa owocuje w postaci bezcennych często materiałów, których uzyskanie
uniemożliwiały do niedawna przepisy odnoszące się do poruszania się cudzoziemców po terenie byłego ZSRR, nie mówiąc już
o dostępie do archiwów i magazynów muzealnych160.
Ten wymiar polityki wschodniej, związany z dziedzictwem kulturalnym, ma szczególnie istotny społeczny wymiar. Obywatele III Rzeczypospolitej postrzegają problem dóbr polskiej kultury na Wschodzie jako
obszar troski współczesnego państwa polskiego, sprawa ma szczególny wymiar w odniesieniu do tych dóbr kultury, które zostały wywiezione
z Polski bezprawnie, zagrabione itd.
Interesująco na pytanie o istotę ujęcia Giedroycia odpowiada
Grajewski:
Realizm, wynikający z przekonania, że rozstrzygnięcia, jakie zapadły na konferencjach w Jałcie i Poczdamie, są nie tylko rezultatem doraźnych sojuszy i porozumień, ale odzwierciedlają głębsze
procesy historyczno-polityczne. Polska w jego rozumieniu trwale
została przesunięta na Zachód, a racją stanu jest nie tylko uznanie
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159

| 	Por. J.K. Ostrowski, Wawelska „polityka wschodnia”, „Muzealnictwo”, nr 35/1993,
s. 50–52.

160

| 	Tamże, s. 51.

nowych granic wschodnich, ale także zbudowanie partnerskich relacji z Litwą, Białorusią i Ukrainą161.

Polityka wschodnia a zagadnienie
mniejszości narodowych
Kolejnym istotnym elementem wpływającym na współczesną polską politykę wschodnią jest kwestia mniejszości narodowych, a więc Polaków na
Wschodzie oraz Ukraińców, Litwinów i Białorusinów w Polsce. Podejście
znaczącej części polskich elit politycznych do polityki wschodniej jest
uwarunkowane dbałością o sytuację prawną Polaków na Wschodzie,
a także pielęgnowaniem pamięci o ich dziejach. Polacy na Wschodzie
to grupa osób polskiego pochodzenia, które w ostatnich kilkuset latach
znalazły się na terytorium imperium Romanowów/ZSRS lub państw powstałych w wyniku jego upadku. Najogólniej rzecz ujmując, dzielą się
oni na trzy kategorie. Pierwsza to ci, którzy zostali poza granicami Polski
w wyniku zmian przebiegu wschodniej granicy po podpisaniu traktatu
ryskiego w 1921 roku oraz ustaleniach z Poczdamu i Jałty w 1945 roku.
Status tych Polaków jest szczególny dlatego, że zostali oni pozbawieni kontaktu z państwem polskim bez własnej woli, po prostu pozostali w miejscu swojego zamieszkania – ich potomkowie wciąż żyją jako
mniejszość narodowa na terytoriach Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii i Mołdawii. Druga grupa to ci, którzy znaleźli się na Wschodzie,
najczęściej poza historycznymi granicami Rzeczypospolitej, w wyniku
deportacji, wywózek itd. Trzecia to ci, którzy w ramach imperium dobrowolnie zmienili miejsce pobytu, na przykład w wyniku szansy na awans
zawodowy w czasach Romanowów, ale też przemieszczali się w ramach ZSRS. Nie mniej ważnym elementem mającym wpływ na politykę
wschodnią jest sytuacja mniejszości ukraińskiej, litewskiej i białoruskiej
w Polsce. W odniesieniu do mniejszości ukraińskiej istotnym elementem
jest stosunek państwa polskiego do przymusowego przesiedlenia ludności ukraińskiej w ramach akcji Wisła.

161

| 	A. Grajewski, Ankieta PPW.
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Ważnym czynnikiem wpływającym na kształtowanie się polityki
wschodniej III Rzeczypospolitej jest jej polityka wewnętrzna – podobnie
zresztą jak w I i II Rzeczypospolitej. Jak napisaliśmy, stosunek solidarnościowych elit do ZSRS był jednym z czynników determinujących powstanie i kierunek polityki wschodniej w latach 1989–1991162. W praktyce,
ze względu na powiązania polityki wschodniej z innymi elementami polityki zagranicznej, powstałe po 1993 roku pojęcie polityki kompromisu
w polityce zagranicznej rozciągało się także na politykę wschodnią.
Było tak aż do 2004 roku, czyli do wejścia do Unii Europejskiej (co było
spełnieniem strategicznego celu III Rzeczypospolitej, wokół którego zawarty był konsensus)163. Po 2004 roku ważnym elementem wpływającym na kształtowanie się polskiej polityki wschodniej jest członkostwo
Polski w NATO i UE.
Szczególnym elementem, który ma wpływ na polską politykę wschodnią, jest polityka zagraniczna państw regionu, szczególnie Rosji, w tym
jej polityka wobec Polski oraz Europy Środkowej i Wschodniej. Kwestią
zasadniczą pod tym względem był rozpad ZSRS oraz konflikty, które
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162

| 	Jednak już w wyniku wyborów jesienią 1993 roku do władzy powróciły partie polityczne, których korzenie tkwiły w okresie przed 1989 rokiem, a w 1995 roku wybory prezydenckie wygrał A. Kwaśniewski, były działacz PZPR. Powstało naturalne
pytanie, czy zostaną utrzymane podstawowe kierunki polskiej polityki zagranicznej
z lat 1989–1993. Pojęcie kompromisu w sprawach polityki zagranicznej odnosi
się do tego okresu i dotyczy przede wszystkim kwestii kontynuacji strategicznego wyboru Polski ukierunkowanego na wejście do NATO i UE. Pomimo zmian
w polityce wewnętrznej nie zostały w latach 1993–1995 zmienione priorytety polityki zagranicznej. Wynikiem zawartego nieformalnego kompromisu stała się tzw.
zasada konsensusu w stosunku do pryncypiów polskiej polityki zagranicznej, także
wschodniej, pomiędzy elitami politycznymi wywodzącymi się z PZPR i jej satelitów oraz z drugiej strony – z Solidarności niezależnie od wyborczych koniunktur.

163

| 	Także później utrzymywała się zasada niewłączania polityki zagranicznej do wewnętrznych sporów politycznych w Polsce. Początkowo częściowe, a potem coraz częstsze odchodzenie od zasady konsensusu miało miejsce po wyborach
w 2005 roku. Ponieważ zwycięskie partie PiS i PO nie odróżniały się zbytnio od
siebie programem, zaczęły poszukiwać możliwości różnicowania się. Dotyczyło to
także polityki zagranicznej. W 2006 roku nastąpił pierwszy spektakularny zwrot
w polityce PO – zaczęła z opozycyjnych pozycji krytykować politykę energetyczną ówczesnego obozu rządowego. W 2007 roku po wyborach, które wygrała PO,
przedmiotem sporów w polityce wewnętrznej stały się takie sprawy jak polityka
wobec Rosji, stosunek do pogłębiania integracji europejskiej (traktat lizboński
i poprzedzające podpisanie go negocjacje).

zaznaczyły się w ostatniej fazie jego istnienia, szczególnie zaś napięcia
między republikami sowieckimi a centralą ZSRS, które doprowadziły do
rozpadu Związku164.

Polityka wschodnia – gospodarka – media
Czynnikiem, który istotnie wpływa na kształtowanie się polskiej polityki
wschodniej, jest nie tylko energetyka (w kontekście polityki wschodniej rozumiana szczególnie jako zdolność do zapewnienia dywersyfikacji dostaw
energii), ale szerzej – gospodarka. Problem ten ma wymiar pozytywny,
jako tworzenie możliwości dla polskich przedsiębiorstw do inwestowania
na Wschodzie, próba praktycznego przekonania o szczególnych możliwościach biznesowych na Wschodzie, inna kwestia to przekonanie, że
relacje ekonomiczne z Rosją mogą się rozwijać niezależnie od relacji politycznych itd. Ta perspektywa zarobku na Wschodzie jest wręcz kolejnym
mitem – osadzonym w tradycji literackiej Lalki Bolesława Prusa, uosobionym w postaci Stanisława Wokulskiego. Program współpracy gospodarczej z Rosją przygotowany pod auspicjami Andrzeja Olechowskiego nosił
nazwę „Wokulski”165. Jednym z najważniejszych problemów polskiej polityki wschodniej jest słaba korelacja korzyści ekonomicznych z politycznym
zaangażowaniem Polski w prowadzenie polityki wschodniej. Kwestia wymiany gospodarczej z partnerami na Wschodzie ma także wymiar negatywny, w relacjach polsko-rosyjskich czysto ekonomiczne zagadnienia są
używane przez Rosję jako element nacisku politycznego.
Odrębnym problemem w kształtowaniu polityki wschodniej są media. Od lat daje się obserwować zjawisko, że wydarzenia dawniej
164

| 	Najważniejszym faktem kształtującym sytuację w regionie jest reimperializacja polityki rosyjskiej już od połowy lat 90. Drugim elementem strategii rosyjskiej jest
kwestia nacisków energetycznych, znajduje ona źródło w założeniach pochodzącej
z 1991 roku doktryny Falina-Kwicińskiego, która zakładała utrzymywanie przez
Rosję wpływów w Europie Środkowej m.in. za pomocą nacisków energetycznych,
w okresie gdy państwo rosyjskie stawało się wyraźnie słabsze niż w czasach ZSRR.

165

| 	A. Olechowski mówi o konfliktach w rządzie W. Pawlaka, bilansie swojego urzędowania, stosunkach z Rosją i drodze do NATO i Unii Europejskiej, „Gazeta Wyborcza”, 19 września 1995 http://wyborcza.pl/1,100556,138680.html (dostęp 19
maja 2017).
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praktycznie niebudzące powszechnego zainteresowania opinii publicznej lub jej niedostępne, dzisiaj dzięki transmisjom i dyskusjom medialnym
stają się przedmiotem szerszego zainteresowania wyborców. W ten
sposób dziedzina polityki dotąd raczej uprawiana przede wszystkim
metodami dyplomatycznymi, elitarnie (a taką była polityka międzynarodowa) bardzo się egalitaryzuje. Staje się medialnym doświadczeniem
szerszych kręgów społecznych. Budzi wielkie zainteresowanie potencjalnych wyborców, co wywołuje tym większe zainteresowanie polityków. Pokazywane w telewizji sceny wojenne, reportaże, katastrofy
z innych części świata powodują, że polityka zagraniczna staje się –
podobnie jak wiele innych tematów – jednym z pól politycznego starcia. Szeroki dostęp obywateli do informacji o sytuacji międzynarodowej
w pewnych konkretnych przypadkach, szczególnie gdy w grę wchodzi
udzielanie pomocy humanitarnej, daje im możliwość wywierania nacisku
na konkretne rozwiązania. Dotyczy to w dużym stopniu polskiej polityki
wschodniej. Zaangażowanie mediów w informowanie o wydarzeniach
pomarańczowej rewolucji czy Euromajdanu w Kijowie, sytuacji Polaków
na Białorusi czy o ewakuacji osób polskiego pochodzenia z terenu Donbasu w 2014/2015 roku miało duży wpływ na podejmowane przez decydentów działania, należy sądzić, że podobnie będzie w przyszłości.

Podejścia do polskiej polityki wschodniej
We Wstępie, omawiając hipotezy badawcze, wskazałem na sześć historycznie ukształtowanych podejść do polskiej polityki wschodniej, jakie zaznaczyły się w latach 1989–1991 (i oczywiście odegrały rolę
w późniejszym okresie, który nie jest już przedmiotem mojego zainteresowania w niniejszej pracy). Po omówieniu uwarunkowań polskiej polityki
wschodniej w tym rozdziale przyszedł czas na przypomnienie zaproponowanych podejść i krótkie ich omówienie.
Finlandyzacyjne – opiera się na przekonaniu, że imperium rosyjskie
w wydaniu sowieckim będzie trwałym elementem porządku światowego. Dlatego zgodne z polską racją stanu jest szukanie możliwości
takiej zmiany statusu kraju, by zyskać więcej swobody w rozwoju wewnętrznym w zamian za samoograniczenie się w polityce zagranicznej
76

|

i bezpieczeństwa. W odniesieniu do polityki wschodniej oznaczało to
podejście pasywne.
Neoendeckie – kategoria „neoendeckości” obejmuje wszelkie poglądy na politykę wschodnią nawiązujące do szeroko rozumianej tradycji Narodowej Demokracji. Podejście to oznacza aktywną politykę
nakierowaną na porozumienie z Rosją (zwłaszcza w przypadku gdyby
zaszły w niej zmiany ustrojowe), przy założeniu, że stosunki te będą
partnerskie166.
Hiperasekuranckie – polegało na postulowaniu „realizmu” w działaniu dla przykrycia politycznego imposybilizmu i strachliwości oraz na
samoograniczeniu w relacjach z ZSRS wyłącznie do tego, na co zgadzają się aktualni przywódcy ZSRS. Asekuracja w trudnych procesach
politycznych bywa zaletą, jednak dookreślenie jej poprzez przedrostek
„hiper” wskazuje na przesadę w przyjmowaniu asekuracyjnej postawy
w polityce wschodniej, które miało także inne źródła niż tylko rzetelną
ocenę aktualnej sytuacji międzynarodowej. Podejście to zostało zbudowane na forsowaniu ocen sytuacji kładących nacisk na siłę imperium sowieckiego i przekonaniu, że system władzy w Polsce po 1944 roku co do
zasady oparty jest na gwarancjach ZSRS, których rządzący oczywiście
bali się utracić. Podejście to pod pozorem realizmu skrywało pasywność
i reaktywność w stosunku do polityki ZSRS ze względu na chęć zachowania władzy w Polsce w oparciu o imperialne gwarancje. Podejście to
można by też określić jako endekoidalne. Kategoria „endekoidalności”,
którą proponuję wprowadzić, jest różna od pojęcia „neoendeckości”,
chodzi o poglądy, które jedynie przypominają podejście w duchu tradycji endeckiej. W tym wypadku nawiązania do myśli narodowodemokratycznej miały między innymi legitymizować postawy nacjonalistyczne w obozie władzy w PRL, szczególnie antyukraińskie. Przykładowo
komunistyczny szef MSZ Stefan Olszowski potrafił wręcz powoływać
się na Romana Dmowskiego167, w przypadku Jaruzelskiego mogła grać

166

| 	Por. A.J. Madera, Polska polityka zagraniczna. Europa Środkowo-Wschodnia 1989–
2003, Firma „Sas” Wanda Tarnawska, Rzeszów 2003, s. 87–88.

167

| 	Por. M. Zaremba, Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce, Wydawnictwo TRIO, ISP PAN, Warszawa
2001, s. 385.
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rolę polityczna tradycja jego rodziny w okresie przedwojennym168. Postawy, które określam jako endekoidalne, nierzadko są w sensie swej
historycznej genezy pozbawione związków z tradycją endecką, jednak
funkcjonalnie bywają do niej podobne169. W kwestii stosunku do Rosji
podejście endekoidalne było bliższe podejścia opartego na postulacie
finlandyzacji niż nawiązaniom do poglądów Dmowskiego.
Neoprometejskie – opiera się na przekonaniu, że w polskim interesie
leży aktywna polityka wschodnia, nakierowana jednocześnie na osłabienie imperializmu rosyjskiego, wpływów Rosji w regionie oraz wspieranie budowania maksymalnej niezależności (najlepiej niepodległości)
państw leżących między Rosją i Polską, a także innych, które mogłyby
powstać w wyniku rozpadu ZSRS, a nawet Federacji Rosyjskiej170.
Używając samego terminu „prometeizm”, najczęściej będę rozumiał nie same dzieje ruchu prometejskiego – z wyjątkiem koniecznych
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168

| 	Por. P. Kowal, M. Cieślik, Jaruzelski. Życie paradoksalne, Znak, Kraków 2015, s. 5–24.

169

| 	Warto jednak podkreślić, że oprócz Zjednoczenia Patriotycznego Grunwald już
w ostatniej fazie rządów W. Jaruzelskiego w Polsce powstało kilka oficjalnych instytucji nawiązujących wprost do tradycji myśli narodowej, jak w 1987 roku spółka
Słowo i Czyn, która wraz z wydawnictwem prorządowych środowisk neoendeckich
Słowo Narodowe miała upowszechniać dorobek liderów endecji (P. Gasztold-Seń,
Koncesjonowany nacjonalizm. Zjednoczenie Patriotyczne Grunwald 1980–1990,
IPN, Warszawa 2012, s. 25). Przywołane badania pokazują, że jest podstawa do
łączenia części środowisk endeckich z przedstawicielami władz PRL także w sferze
organizacyjnej, szczególnie w ostatniej fazie istnienia PRL. Najważniejsza kwestia:
po II wojnie światowej realny układ sił uniemożliwiał projektowanie równoprawnych stosunków z Rosją.

170

| 	Definicja prometeizmu wedle współczesnego badacza P. Libery: „»Prometeizm«
to w ogólnym pojęciu idea buntu przeciwko potęgom krępującym wolność myśli
i ograniczającym wolność narodów i człowieka. W pierwszej połowie XX wieku termin ten oznaczał polityczną współpracę II Rzeczypospolitej z nierosyjskimi ludami
i narodami Rosji skierowaną przeciwko carskiemu, a później sowieckiemu imperium. Bezpośrednie autorstwo tej koncepcji przypisywano Józefowi Piłsudskiemu,
który w 1904 roku w memoriale do rządu japońskiego jako cel polityczny Polski
stawiał słowa, które również można uznać za pierwszą definicję prometeizmu: »rozbicie państwa rosyjskiego na główne części składowe i usamowolnienie przemocą
wcielonych w skład Imperium krajów«”. Ramy chronologiczne funkcjonowania
ruchu prometejskiego w sensie organizacyjnym, za którymi optuje Libera, to lata
po pokoju ryskim (1921) do II wojny światowej (Por. P. Libera, Wstęp, [w:] tenże, II Rzeczpospolita wobec ruchu prometejskiego, Centralne Archiwum Wojskowe
im. mjr. Bolesława Waligóry, Archiwum Akt Nowych, Instytut Józefa Piłsudskiego
w Ameryce, Warszawa 2013, s. 15 i 17–18).

uwag na ten temat w rozdziale trzecim (Przeciw upiorom przeszłości),
ale dwa inne aspekty tego zagadnienia: historię idei prometejskiej oraz
politykę prowadzoną w duchu prometejskim, najczęściej w odniesieniu
po II wojnie światowej będę ją nazywał „neoprometejską”. „Prometeizm polski jest produktem geografii politycznej”171 – pisał przed wojną
Włodzimierz Bączkowski, pokazując, że prometejska polityka w polskim
kontekście wynika nie z „fantazji politycznej”, swoistego braku poczucia
realizmu, lecz właśnie realnej oceny zamierzeń i praktycznych działań
Rosji w Europie Środkowej i Wschodniej. Prometeizm był w tym kontekście rozumiany jako wola wyzwolenia spod imperialnego wpływu także
innych narodów. Aktywność ta ze swej natury miała grozić spoistości
Sowietów. Prometeizm Dwudziestolecia był zdaniem Jacka Bruskiego
niejako inaczej niż poprzedzająca go ekspansywna idea federacyjna
już tylko „narzędziem obrony” przed Sowietami, którzy starali się wygrywać politykę narodowościową przeciw Rzeczypospolitej172.
Mówiąc o podejściu neoprometejskim, mam na myśli nie historię
samego ruchu prometejskiego, ale dzieje idei prometejskiej. Wprowadzam pojęcie neoprometeizmu, uznając za badaczem problemu Pawłem Liberą, że cezura II wojny światowej była dla klasycznego ruchu
prometejskiego na tyle znacząca, by ją wyraźnie zaznaczyć, jednak
idee prometeistów wpływały też na charakter idei (myśli) prometejskiej
w późniejszym okresie173. Omawiane zagadnienia dotyczą w minimalnym zakresie ruchu prometejskiego rozumianego w sensie organizacyjnym, jednak moim zdaniem klarowność rozważań (także w odniesieniu
do powojennej myśli rozwijającej idee prometejskie) wymaga wpro171

| 	Por. W. Bączkowski, Czy prometeizm jest fikcją i fantazją, [w:] tenże, O wschodnich
problemach Polski, opr. J. Kloczkowski, P. Kowal, OMP, Księgarnia Akademicka,
Kraków 2000, s. 137.

172

| 	Por. J.J. Bruski, Między prometeizmem a Realpolitik. II Rzeczpospolita wobec Ukrainy sowieckiej 1921–1926, Historia Iagiellonica, Kraków 2010, s. 346.

173

| 	Oprócz ruchu prometejskiego w ujęciu P. Libery i idei (myśli) prometejskiej można
jeszcze mówić w moim przekonaniu o polityce prometejskiej – na przykład ze strony Polski i innych państw zachodnich w odniesieniu do Ukrainy w okresie pomarańczowej rewolucji. Nie mam możliwości rozwoju niniejszego wątku, sygnalizuję
jedynie, że można mówić o trzech oddzielnych pojęciach: ruchu, idei i polityce
prometejskiej, które mają pole wspólne, ale nie są tożsame (Por. P. Libera, Wstęp,
dz. cyt., s. 17–18).
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wadzenia dodatkowego pojęcia podkreślającego jego nowy kontekst
geopolityczny – „neoprometeizmu”174.
Dwa kolejne wyróżnione podejścia są różne od powyższych czterech. Wiążę je zarówno z polityką wewnętrzną i inspiracją intelektualną
wypływającą z historii Polski, jak i – równolegle – z polityką państw
zachodnich wobec Europy Środkowej i Wschodniej w okresie poprzedzającym transformację systemową w regionie oraz u jej początków.
Neojagiellońskie – w odniesieniu do regionu Europy Środkowej
i Wschodniej jego promotorem był Jan Paweł II. Traktował on czasy jagiellońskie z ich formami ustrojowymi oraz kulturą polityczną I Rzeczypospolitej jako właściwy punkt odniesienia dla odnowy społeczeństwa
polskiego i innych społeczeństw regionu w II połowie XX wieku po rozpadzie systemu sowieckiego i upadku komunizmu. Używam w tym kontekście prefiksu „neo”, gdyż podejście jagiellońskie promowane przez
Jana Pawła II nie opierało się już na przekonaniu o szczególnej polskiej
misji cywilizacyjnej na Wschodzie (elementy takie znajdujemy przykładowo jeszcze u kardynała Stefana Wyszyńskiego)175. Ważnym komponentem podejścia neojagiellońskiego była koncentracja polityki papieża
na prawach człowieka i dążeniu w skali globalnej do wspierania społeczeństw poddanych autorytarnym czy totalitarnym praktykom rządzących176. Jeśli zakładamy zatem, że jego podejście nawiązywało do idei
jagiellońskiej – wykażę to na przykładach – to było one też znacząco
zmodyfikowane w stosunku do tradycyjnego polskiego rozumienia idei
jagiellońskiej177. Można w tym podejściu odnaleźć podobieństwa do
podejścia neoprometejskiego – szczególnie jeśli chodzi o fazę reali-
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174

| 	Tak jak dla samego ruchu prometejskiego II wojna światowa stanowiła cezurę, tak
i dla idei prometejskiej zmiany polityczne po 1939 roku stanowiły historyczną
barierę i wywarły na nią poważny wpływ.

175

| 	Tym bardziej nie było mowy o asymilacji innych narodów I RP do „kultury, ustroju
i religii polskiej”. Por. K. Baczkowski, Oskara Haleckiego jagiellońska wizja dziejów,
[w:] M. Dąbrowska (red.), Oskar Halecki i jego wizja Europy, t. 1, IPN, WarszawaŁódź 2012, s. 64.

176

| 	Jeśli w ogóle w neojagiellońskim podejściu Jana Pawła II było miejsce na element
„polskiej misji”, to wedle T. Terlikowskiego miała ona dotyczyć nie propagowania
polskości, ale uniwersalnych katolickich wartości. Por. T.P. Terlikowski, Rzeczpospolita papieska. Jan Paweł II o Polsce do Polaków, Centrum Myśli Jana Pawła II,
Warszawa 2009, s. 192.

177

| 	Problem ten szczegółowo omawiam w rozdziale trzecim.

zacji i cele. Jednak rozróżnienie jest konieczne ze względu na różną
genezę historyczną obu podejść oraz różne tradycje, na których zostały oparte – co zostanie jeszcze omówione. Prometeizm wyrastał z tradycji rewolucyjnej (także radykalnej), a idea jagiellońska, szczególnie
w wersji przyjętej przez Jana Pawła II opierała się w sensie ideowym
na roli chrześcijaństwa w Europie Środkowej. Podejście neoprometejskie
i neojagiellońskie różniło się także innymi elementami, jak np. stosunek
do trudnych kart historii narodów środkowoeuropejskich. W pierwszym
dominowało nastawienie na krytyczne badania historyczne, w drugim
afirmacja wybranych pozytywnych elementów historii oraz próba przezwyciężenia konfliktów historycznych w oparciu o nauczanie Kościoła. Koncepcja neojagiellońska w sensie geograficznym miała wymiar
wschodnio- i środkowoeuropejski, jednak koncentracja na kwestii praw
człowieka, nawiązania do tradycji Pawła Włodkowica178 wzmacniały
w papieskiej polityce jej wymiar globalny i właśnie nastawienie na kwestię praw człowieka itd.179.
Geopolityczne – było charakterystyczne dla polityki USA i państw
Europy Zachodniej wobec Polski, szczególnie po dojściu do władzy Ronalda Reagana. Oznaczało, że wspieranie odzyskania niepodległości
przez Polskę w 1989 roku powiązane jest z uznaniem przez RP granicznego status quo w regionie oraz budową dobrych relacji z sąsiadami,
z którymi Polska miała historyczne konflikty. Podejście to oznaczało, że
zmiany w Polsce i innych krajach regionu są elementem szerszego systemowego układu geopolitycznego180 opartego na Reaganowskiej doktrynie popierania ruchów antykomunistycznych na świecie, która stanowiła
kwintesencję i ukoronowanie powojennej antysowieckiej polityki USA181
(rozpad ZSRS, przyspieszenie procesów integracji europejskiej oraz
178

| 	Por. L. Ehrilich, Paweł Włodkowic i Stanisław ze Skalbmierza, Narodowe Centrum
Kultury, Teologia Polityczna, Warszawa 2017, s. 61–70; Paweł Włodkowic, Stanisław ze Skalbmierza, Benedykt Hesse, Mateusz z Krakowa, Prawo ludów i wojna
sprawiedliwa, Narodowe Centrum Kultury, Teologia Polityczna, Warszawa 2017.

179

| 	Jan Paweł II roku podczas przemówienia w ONZ 5 października 1995 roku wprost
nawiązał do dorobku prawnego Pawła Włodkowica podczas soboru w Konstancji.

180

| 	Por. M.E. Haliżak, Poziomy analizy w nauce o stosunkach międzynarodowych, http://
ptsm.edu.pl/wp-content/uploads/publikacje/poziomy-analizy-stosunkow-miedzynarodowych/Halizak2.pdf (dostęp 30 października 2017), s. 7.

181

| 	Por. G. Weigel, Ostateczna rewolucja…, dz. cyt., s. 57–58.
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w pespektywie rozszerzenie NATO i UE na Wschód). Za jedną z głównych przeszkód w doprowadzeniu do zmiany geopolitycznej uznawano
odrodzenie się nacjonalizmu w regionie – to dlatego omówione powyżej podejście neojagiellońskie jako przeciwwaga dla tych procesów
dodatkowo służyło urzeczywistnieniu nowego ładu geopolitycznego. Uznanie, że dla ukształtowania się polityki wschodniej III RP duże
znaczenie miały zmiany w skali globalnej, oznacza dowartościowanie
w analizie wpływu sytuacji międzynarodowej na sytuację w Polsce. Podejście geopolityczne do polityki wschodniej można też odczytywać
jako jej swoisty „zachodni wymiar”. Zwracał na to uwagę przykładowo
Paweł Świeboda182. Sens tego podejścia ujawnił się w pełni dopiero
po wejściu Polski do NATO i UE. Jego istota zaś była następująca: Polska powinna odgrywać rolę stabilizującą region w okresie transformacji,
także w oparciu o tę rolę budować wspólnotę strategicznych interesów
z Zachodem, następnie zaś za pomocą nowych narzędzi, którymi dysponuje Zachód (NATO, UE), rewitalizować swoją politykę wschodnią.

1991. Doktryna Giedroycia czy doktryna
prometeizmu w nowym wydaniu?
Powyżej zastanawiałem się, czego dotyczy polityka wschodnia Polski,
których zjawisk i jakiego obszaru. Określiłem problemy, których dotyczy,
oraz uwarunkowania historyczne i geograficzne kształtowania się konceptu polskiej polityki wschodniej. Można sobie wyobrazić realizację
polskiej polityki wschodniej w oparciu o różne podejścia doktrynalne.
Teraz przyszedł czas, by ustalić, według jakich konkretnych założeń politycznych kształtowała się ta polityka u progu niepodległości – szczególnie po 1991 roku. Po pierwsze będę analizował, jak należy nazywać
doktrynę polskiej polityki wschodniej po 1991 roku. Po drugie poddam
analizie, co było treścią tej konkretnej doktryny w polityce wschodniej,
która ukształtowała się u zarania niepodległości. Po trzecie omówię
problem, czy w przypadku tego konkretnego zjawiska rzeczywiście

182
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| 	Por. P. Świeboda, Zachodnie uwarunkowania polityki wschodniej III RP, [w:] S. Bieleń (red.), Patrząc na Wschód…, s. 89–120.

mamy do czynienia z doktryną, czy też lepsze byłoby inne określenie,
przykładowo linia polityczna III RR w kontekście polityki wschodniej.
Ustanowienie niepodległej Ukrainy w przekonaniu wielu badaczy
przesądzało o końcu istnienia ZSRS, w każdym razie w kształcie znanym z okresu przedwojennego. Jak zauważył Malewicz, „powstanie
niepodległego państwa ukraińskiego było gwoździem do trumny dążeń
Gorbaczowa mających na celu utrzymanie państwa federacyjnego”183.
Grudzień 1991 roku przyniósł więc formalny rozpad ZSRS i podpisanie traktatu z Maastricht. Jeśli do tego dodać kilka tygodni wcześniejsze zjednoczenie Niemiec i ukształtowanie się w USA nowej klarownej
„grand strategy”184 w polityce zagranicznej, to widać, że właśnie wtedy
nastąpiła kulminacja wydarzeń dotyczących nowego ładu politycznego
po upadku komunizmu, a zatem powstały też pełne możliwości zadziałania nowej doktryny. Także z punktu widzenia moich zainteresowań
zaprezentowanych w niniejszej pracy rok 1991 z wielu względów był
punktem zwrotnym – o czym już pisałem. Nowe podejście Polski do polityki wschodniej nie byłoby możliwe bez odpowiednich warunków geopolitycznych, a te nie zaistniałyby bez aktywnej polityki USA w Europie.
Nie należy jednak zapominać, że wojska sowieckie/rosyjskie opuściły terytorium Polski prawie dwa lata później – w polskiej perspektywie
dopiero to stało się koniecznym dopełnieniem procesu rozstania z imperium. Od grudnia 1991 roku kwestia nowego podejścia do polityki
wschodniej nie była już politycznym postulatem intelektualistów ani planem na odległą przyszłość, lecz linią polskiego rządu. Nowe zasady
w polityce wschodniej wypracowano w toku praktycznych działań, w reakcji na wydarzenia lat 1989–1991.

Nazwa nowej doktryny
Pierwszy problem, przed jakim staje badacz, to poszukiwanie terminu,
który syntetycznie ujmowałby istotę tej nowej polityki. Mamy następujący
wybór. Pierwsza możliwość to termin „nowy prometeizm” jako określenie doktryny, która zdominowała polską politykę wschodnią – pojęcie
183

| 	P. Malewicz, Polska polityka wschodnia…, dz. cyt., s. 167.

184

| 	M. Lind, The American Way of Strategy, Oxford University Press, 2006, s. 126.
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bardziej precyzyjne i zrozumiałe, lepiej uzasadnione ze względu na uzus
odnawiania terminów historycznych przez użycie prefiksu „neo” lub dodanie przymiotnika „nowy”. W publicystycznym ujęciu polityka wschodnia III RP najczęściej bywa jednak łączona z nazwiskiem Giedroycia,
który w najbardziej całościowy sposób zaadaptował przedwojenne
idee do nowych warunków historycznych i geopolitycznych. Pojawia się
zatem i druga możliwość nazwania tej polityki. Byłoby to przyjęcie nazwy powszechnie stosowanej przez ekspertów, komentatorów i polityków, aczkolwiek wymaga ona doprecyzowania. Za związaniem ówczesnej polityki wschodniej z nazwiskiem Giedroycia przemawia również
to, że paryska „Kultura”, mimo że w latach 1989–1991 nie była decydującą siłą polityczną rozstrzygającą, jak ma wyglądać polityka zagraniczna, u progu niepodległości miała największy dorobek koncepcyjny
w zakresie zasad, na jakich powinna się opierać polityka niepodległego
państwa polskiego. Kolejny argument: „doktryna Giedroycia” jako określenie linii polityki wschodniej bywa używana zarówno przez jej zwolenników, jak i przeciwników. Można więc uznać, że będzie to najbardziej
trafne nazwanie zasad polskiej polityki wschodniej jako syntezy różnych
nurtów, której treścią, jak założyliśmy, będzie neoprometeizm – do tej
kwestii za moment powrócę.

Geneza doktryny Giedroycia
W niniejszej pracy zajmę się ustaleniem, jak zrodziła się linia polityczna
„Kultury”185, która stała się jednym z głównych komponentów późniejszej
185

84

|

| 	Autorzy i komentatorzy, określając linię polityczną J. Giedroycia, używają nieostrych pojęć, takich jak idea, myśl, program, najczęściej unikają zaś bardziej
precyzyjnych, takich jak doktryna. Por. P. Waingertner, Jerzego Giedroycia idea
ULB – geneza, założenia, próby realizacji. Zarys problematyki, „Studia z Historii
Społeczno-Gospodarczej” 2015, tom 15, s. 143–159; Doktryna ULB – koncepcja
Giedroycia i Mieroszewskiego w XXI wieku, „Komentarz Międzynarodowy Pułaskiego”, maj 2010, https://pulaski.pl/wp-content/uploads/2015/02/Giedroyc_Mieroszewski_KMP_5.2010_PL-1.pdf (dostęp 1 czerwca 2017); Bohdan Osadczuk
o polityce wschodniej Jerzego Giedroycia: kiedy powstała i jak się kształtowała (14
września 2005), www.polskieradio.pl, http://www.polskieradio.pl/62/646/Artykul/262492,Mysl-Jerzego-Giedroycia-a-polityka-wschodnia-Polski-i-UE (dostęp 1
czerwca 2017).

doktryny Giedroycia. Bohdan Osadczuk dostrzegał korzenie idei Giedroycia w okresie przedwojennym, w środowisku „Buntu Młodych” i „Polityki”. Podkreślał jednocześnie, że chociaż nie zawierała wtedy planów
rezygnacji z Wilna czy ze Lwowa na rzecz wschodnich sąsiadów, była
to linia niezgodna z oficjalną narracją władz sanacyjnych. Dla Józefa
Czapskiego „Kultura” tłumaczyła politykę Dwudziestolecia na język pojęć powojennych, zgodnie z powojennym kontekstem. W tym także można upatrywać kwestii realizmu linii Giedroycia186. Zdaniem Osadczuka
dopiero po klęsce Polski w 1939 roku powstały warunki sprzyjające
realizacji pomysłów Giedroycia. Kwestia granic była tym, co po wojnie w ewidentny sposób odróżniało podejście kręgu „Kultury” od innych
polskich ośrodków politycznych. Sprawa ta była też fundamentem myślenia o nowej polityce wschodniej Polski187. Drugim bazowym założeniem
było uznanie po II wojnie światowej, że ZSRS będzie trwałym zjawiskiem politycznym w tym sensie, iż nie dojdzie do III wojny światowej,
na którą liczyła polska czy ukraińska emigracja, ani do zaangażowania
USA w Europie Środkowej188. Sprawą ważną jest ustalenie, w jakim stopniu Giedroyc kierował się po wojnie ideą Piłsudskiego. On sam uznawał, że był „na marginesach obozu Piłsudskiego” – mówimy rzecz jasna
o latach 30., gdyż na ten okres przypadała jego poważniejsza aktywność polityczna. Giedroyc podkreślał swoje związki z ideą Piłsudskiego:
inspirację ideą federacyjną i uznanie dla jego realizmu politycznego
skrytego pod pozorami romantycznego podejścia189. Trudno wszelako
uznać Giedroycia za przedstawiciela obozu sanacji czy potem jej kontynuatora. Realizm polityczny w dużym stopniu oznaczał dla niego dostosowywanie taktyki do politycznej codzienności. „Polityka i programy to

186

| 	Por. I. Hofman, Ukraina, Litwa, Białoruś…., dz. cyt., s. 28.

187

| 	Por. Bohdan Osadczuk o polityce wschodniej Jerzego Giedroycia…, dz. cyt.

188

| 	Por. M. Urbańczyk, Idea ULB (Ukraina–Litwa–Białoruś) w myśli Jerzego Giedroycia
i Juliusza Mieroszewskiego, [w:] P. Fiktus, H. Malewski, M. Marszał (red.), „Rodzinna Europa”. Europejska myśl polityczno-prawna u progu XXI wieku, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, s. 318–320.

189

| 	Por. B. Toruńczyk, Rozmowy w Maisons-Laffitte 1981, Zeszyty Literackie, Warszawa 2006, s. 22–23.
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nie są sakramenty”190 – mówił. Rozumiał przez to konieczność dostosowania planów politycznych na przykład do sytuacji międzynarodowej.
Doktryna Giedroycia nie została proklamowana w uroczysty sposób,
nie powstała także na podstawie praktyki politycznej instytucji państwowych. Jej twórcy nie mieli wpływu na politykę realizowaną przez władze PRL, nie mieli też możliwości praktycznego kształtowania linii politycznej rządu polskiego w Londynie. W sprawach dotyczących polityki
wschodniej również wobec niego pozostawali w opozycji, szczególnie
po 1952 roku. Do 1989 roku linia polityczna Giedroycia i redagowanej przezeń „Kultury” była przede wszystkim konceptem intelektualnym,
schematem myślenia elitarnego kręgu czytelników i twórców pisma.
Giedroyc, uznawany za twórcę i promotora tej linii politycznej, od
którego doktryna bierze swą nazwę, był przede wszystkim redaktorem
„Kultury” i liderem środowiska. Sam nie był aktywnym publicystą i pisał
do miesięcznika stosunkowo mało, natomiast zamawiał teksty, redagował, organizował spotkania, prowadził bogatą korespondencję i w ten
sposób kształtował linię Maisons-Laffitte. Środowisko to, co prawda
mało wpływowe w sensie bezpośredniego oddziaływania na ośrodki
władzy, było jednak świadome, że podejmowana przez nie aktywność
ma charakter polityczny. W jednym z ostatnich listów do Giedroycia
Mieroszewski pisał tak:
„Kultura” to nie jest zwykłe pismo i firma wydawnicza. „Kultura” to
jest ośrodek polityczny, któremu Pan przewodzi191.
W popularnym sensie tego słowa Giedroyc oczywiście nie był zawodowym politykiem. Nie miał formalnego mandatu do określania zasad
polskiej racji stanu czy wypowiadania się w imieniu publicznej instytucji
bądź szeroko rozumianej zbiorowości Polaków, nie utrzymywał się też
z działalności politycznej.
Nie ma jednego kanonicznego tekstu zawierającego „doktrynę Giedroycia”. Właśnie ten fakt, że to nie teksty wschodnie „Kultury” były liczne i często można było zauważyć różnice między nimi, jest podnoszo-
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190

| 	Tamże, s. 25.

191

| 	J. Giedroyc, J. Mieroszewski, Listy 1957-1975, część trzecia, Biblioteka Więzi,
Warszawa 2016, s. 595.

ny jako argument przeciwko konstruowaniu jednej doktryny Giedroycia
w okresie przed 1989 rokiem. Tak widzi to Łukasz Adamski:
Jerzy Giedroyć mało pisał, a często popadał w sprzeczności wewnętrzne, stąd też lepiej mówić o myśli Giedroycia, a nie jakiejś
doktrynie. Jego myślenie, oparte o cechy idealizmu politycznego,
zostało ukształtowane w latach 60. i 70., a realizowane przede
wszystkim w latach 1989–2007192.
Zmuszeni jesteśmy rekonstruować linię „Kultury” na podstawie licznych
tekstów kilku autorów; w gruncie rzeczy w wielkim dorobku miesięcznika
brakuje tekstu, który w jednym miejscu dawałby pełny opis zasad jej polityki wschodniej. Jeśli wskazywać jeden konkretny artykuł, w którym można znaleźć rodzaj summy zawierającej główne elementy linii Giedroycia, to najbliższy ideału jest esej Mieroszewskiego z 1974 roku Rosyjski
„kompleks polski” i obszar ULB193. Artykuł zapowiedziany był na stronie
tytułowej, umieszczony jako pierwszy, nie było wątpliwości, że stanowi
on nie tylko wypowiedź Mieroszewskiego, ale i swoisty manifest zespołu. W dalszej części pracy wrócę jeszcze do tego tekstu – jednego z najważniejszych w historii kształtowania się polskiej polityki wschodniej.

Niepodległość i antykomunizm a doktryna
Giedroycia
Zapleczem ideowym doktryny Giedroycia są więc idea niepodległości
Polski oraz antykomunizm. Ideą nadrzędną wobec doktryny była niezmiennie kwestia wiązania sprawy niepodległości z określoną polityką wschodnią. W pierwszym zeszycie „Kultury” z 1971 roku ukazał się
krótki, ale esencjonalny artykuł Mieroszewskiego Linia. Mieroszewski
uwypukla w nim właśnie to zagadnienie, gdy zastanawia się, co – niezależnie od różnic politycznych między autorami pisma – jest kluczową
ideą Giedroycia, i konstatuje, że odzyskanie niepodległości przez Pol-

192

| 	Ł. Adamski, Ankieta PPW.

193

| 	Por. J. Mieroszewski, Rosyjski „kompleks polski” i obszar ULB, „Kultura”, nr 9/324,
1974, s. 3–14.
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skę i wyzwolenie jej od komunizmu. Pisze: „Co to jest linia »Kultury«?
»Kultura« szuka dróg wiodących do niepodległości”194.
Jako główny problem stojący na drodze do niepodległości Polski oraz
jej wyzwolenia od komunizmu autorzy „Kultury” wskazywali imperialną
politykę Rosji. Walka z imperializmem Rosji carskiej czy radzieckiej była
centralnym elementem niepodległościowego programu Piłsudskiego.
W tym sensie doktryna Giedroycia sięga korzeniami do podstawowego
sporu politycznego, jaki zdeterminował życie polityczne w pierwszych
latach po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Był to spór o kształt
Polski po latach zaborów: w jakim stopniu odrodzone państwo powinno nawiązać do idei wielonarodowej Rzeczypospolitej. Sens programu
Piłsudskiego zasadzał się na postulacie odbudowy po 123 latach zaborów państwowości w dawnych granicach, przy współpracy kilku narodów i podmiotów prawnych przez nie tworzonych, które razem ukształtowałyby federację będącą kontynuacją I Rzeczypospolitej.
Warto zaznaczyć, że decyzja Piłsudskiego i jego obozu politycznego, by w 1918 roku postawić na wielonarodową Polskę „historyczną”,
szła w poprzek ówczesnych trendów w Europie. Po I wojnie światowej
powstawały państwa narodowe, narody dążyły wówczas do posiadania własnych państw – wyjątek stanowiły Czechosłowacja i Jugosławia.
Tendencje zjednoczeniowe, federacyjne były słabsze. Z tego punktu
widzenia propozycje polityczne Piłsudskiego były w jakimś stopniu anachroniczne. Giedroyc oraz inni twórcy „Kultury” ukształtowali się intelektualnie w środowisku piłsudczyków. Dość szybko przeżyli pierwsze
rozczarowanie polityką wschodnią odrodzonego państwa, gdyż zawarty w 1921 roku traktat ryski, kończący wojnę polsko-bolszewicką, w rzeczywistości oznaczał pożegnanie z ideą federacji.
Ustalone w Rydze granice uniemożliwiały powstanie Rzeczypospolitej jako państwa federacyjnego. Polityczny koniec tego programu nie
oznaczał pogodzenia się z dominacją sowieckiej Rosji, a potem ZSRS
na wschód od polskich granic. Odpowiedzią na nową sytuację polityczną było uformowanie się ruchu prometejskiego. Polski prometeizm już
w swoich założeniach wyróżniały – w przeciwieństwie do ruchu prometejskiego na Zachodzie – znaczący pierwiastek antykomunistyczny oraz
194
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| 	J. Mieroszewski, Linia, [w:] tenże, Materiały do refleksji i zadumy, Instytut Literacki, Paryż 1976, s. 8.

realizm w ocenie sytuacji na Wschodzie. Sztandarowym przykładem
tego sposobu myślenia – który stanie się po II wojnie światowej specjalnością „Kultury” – jest następujący fragment głośnego tekstu Włodzimierza Bączkowskiego Nie jesteśmy ukrainofilami z 1935 roku:
Nie jesteśmy ukrainofilami. Nie podoba się nam bynajmniej obecny stan rzeczy w społeczeństwie ukraińskim, nie roztkliwiamy się
nad historią ukraińską, nie rozrzewniamy się nad obrazem stepu,
futoru czy sadu wiśniowego i nie nadstawiamy piersi w obronie
abstrakcyjnej sprawiedliwości […]. Raczej przeciwnie. Potrafilibyśmy w sposób może bardziej jaskrawy, a zapewne od pewnych
ugrupowań ukraińskich bardziej obiektywny, skrytykować sytuację
wewnętrzną w społeczeństwie ukraińskim, pracę jego niektórych
reprezentantów i instytucji, sens pewnych posunięć.
Ruch prometejski – rodzący się w cieniu popularnej na Zachodzie
idei Wilsona, kojarzący się z idealistyczną wizją stosunków międzynarodowych – w polskim wydaniu tylko na pierwszy rzut oka był nieco inny.
Nader realistyczny i konkretny – był traktowany jako sposób na wzmocnienie bezpieczeństwa Polski na Wschodzie. Wspieranie samostanowienia narodów było przecież równoczesnym działaniem na przekór interesom imperium. Warto na marginesie zaznaczyć, że nietrudno dostrzec
pobratymstwo prometeizmu i polskiej polityki wschodniej w pierwszych
latach niepodległości z ideami polityki Wilsona. Współczesnego badacza wręcz zaskakują wyjaśnienia Edwarda Mandella House’a (Colonela House’a), jednego z najbliższych współpracowników Wilsona, który
w komentarzach do mowy prezydenta USA z 8 stycznia 1918 roku w odniesieniu do punktu szóstego dotyczącego kwestii rosyjskich jednoznacznie wskazywał na konieczność deimperializacji Rosji poprzez umożliwienie powstania na terenach dawnego imperium państw takich jak Litwa,
Łotwa czy Ukraina. Podobieństwo doktryny „Kultury” rozumianej jako
podejście antyimperialne do tak samo rozumianego wilsonizmu (a nie
jako idealizm) jest więc oczywiste195. Można wręcz uznać rozważania
195

| 	D. Fried, 100 Years Later, Wilson’s Fourteen Points Deserve Another Look, 1 stycznia 2018, Atlantic Council, http://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/100-years-later-wilson-s-fourteen-points-deserve-another-look (dostęp 20 marca
2018); Interpretation of President Wilson’s Fourteen Points by Colonel House, PRFA,
1918. Supplement 1: The World War, Vol. 1, pp. 405-413, podaję za: https://www.
mtholyoke.edu/acad/intrel/doc31.htm (dostęp 20 marca 2018).
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House’a za prefigurację poglądów Mieroszewskiego – chociaż rzecz
jasna nie można mieć żadnej pewności, że czytał on jego notatkę.
Henry Kissinger w odniesieniu do tego problemu pisze tak:
W opinii Ameryki powodem wojen nie było samostanowienie, ale
jego brak. Nie powodujący niestabilność brak równowagi sił, a pogoń za taką równowagą.
Z tego punktu widzenia optowanie za samostanowieniem narodów
ZSRS i czynne im w tym pomaganie było też polską odpowiedzią na
wilsonizm196. Widać też – rzecz jasna – podobieństwa przedwojennego prometeizmu do polskiej polityki wschodniej początków III Rzeczypospolitej siedem dekad później; będzie to jednym z głównych wątków
niniejszej pracy.

Doktryna Giedroycia – walka o rozbicie
imperialnego porządku
Naczelną ideą organizującą doktrynę Giedroycia była kwestia niepodległości Polski jako centralny postulat polityczny. Zgodnie z tym postulatem w toku debat i praktyki politycznej lat 1989–1991 określone zostały
warunki, pod jakimi polityka wschodnia może najlepiej służyć sprawie
niepodległości Polski. Dopiero ten okres można uznać za okres dojrzewania linii politycznej Giedroycia do bycia „doktryną” – w przyjętym
sposobie pojmowania tego pojęcia, gdyż ze względu na poglądy polityczne nowych władz w Warszawie dopiero wtedy powstała realna
szansa implementacji sformułowanych przezeń założeń. W sprzyjających warunkach międzynarodowych udało się skonsolidować wysiłki
intelektualne i praktyczne działania kilku polskich środowisk aktywnych
w dobie polskiej transformacji i okresie ją poprzedzającym. Zdecydowałem się zatem podjąć próbę rekonstrukcji treści doktryny.
Doktryna Giedroycia często bywa ogólnikowo rozumiana jako postulat „pomagania Ukrainie” i ewentualnie innym sąsiadom na Wschodzie. Tymczasem jej sens jest znacznie szerszy, a „pomaganie” w jakichś
196
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| 	H. Kissinger, Dyplomacja, przeł. S. Głąbiński, G. Woźniak, I. Zych, Philip Wilson,
Warszawa 1994, s. 237.

konkretnych okolicznościach może być tylko narzędziem do osiągania
celu. Dębski podkreśla we współczesnym polskim podejściu do polityki wschodniej szczególnie charakterystyczny rys: idealistyczne przekonanie, że wschodni sąsiedzi są niejako zdeterminowani do wyboru UE
i NATO jako swego politycznego celu, nawet gdyby trwało to dłużej
niż w przypadku państw środkowoeuropejskich. Takie podejście zakłada pewność realizacji optymistycznego scenariusza transformacji na
Wschodzie197. Ten optymizm i idealizm są obstawianiem najkorzystniejszego z punktu widzenia III RP scenariusza politycznego, jeśli chodzi
o zapewnienie bezpieczeństwa państwu polskiemu, i opierają się na
historycznym sceptycyzmie wobec polityki rosyjskiej. W tym kontekście
założenie prometejskie jest na wskroś realistyczne na gruncie doświadczenia relacji polsko-rosyjskich w kilkunastu generacjach wstecz (opiera się na przekonaniu, że jedyną realną drogą do zmiany polityki Rosji
i zapewnienia sobie bezpieczeństwa jest doprowadzenie m.in. poprzez
działania prometejskie do rozpadu imperium). Czynnikiem napędzającym polski optymistyczny determinizm w podejściu do Wschodu jest
przekonanie, że skoro Polska odniosła sukces, to i sąsiedzi mają szansę
na podobny pozytywny scenariusz.
Polskie podejście do polityki wschodniej uwarunkowane jest już od
XIX wieku przekonaniem, że częścią polskiej misji w polityce wschodniej
jest walka z imperializmem, sprzyjanie rozpadowi imperium Romanowów i ZSRS lub wręcz aktywne działanie i organizowanie takich działań198, co najlepiej wyraża ważny dla polskiej polityki wschodniej mit
wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku czy pamięć sojuszu Piłsudskiego z Symonem Petlurą. Nie można jednakowoż nie dostrzegać kontekstu, jaki dla naszych rozważań o prometeizmie w polityce wschodniej
stworzył w XIX wieku prometeizm romantyczny, szczególnie w literaturze, u swych źródeł kojarzący się z ideą lewicową, jakobińską ideą
rewolucji. To w pewnym stopniu paradoks, że prometeizm stał się najbardziej znienawidzoną przez bolszewików forpocztą walki z komuni-
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| 	Por. S. Dębski, Ewolucja doktryny polityki wschodniej Polski, [w:] Polityka wschodnia
Polski…, dz. cyt., s. 195.

198

| 	Por. S. Dębski, „Polityka wschodnia”…, dz. cyt., s. 6.
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zmem199. Prometeizm – przeciwstawiany przez Marię Janion przedrewolucyjnemu porządkowi, dla którego to porządku chrześcijaństwo ze
swym systemem wartości stanowiło jądro europejskiej myśli200 – okazał
się w tym wypadku sojusznikiem w walce o wyzwolenie z systemu komunistycznego, a także sojuszniczą siłą wobec chrześcijańskiej wizji
społeczeństwa zawartej w idei jagiellońskiej, którą promował również
papież. W tradycji literackiej romantycznego prometeizmu – w polskim
wydaniu szczególnie obecnego w twórczości Mickiewicza i Słowackiego – chodzi między innymi o walkę ze złem, o bunt przeciw zastanemu
złemu porządkowi, o konflikt społeczny, który ma prowadzić do zmiany.
Pisząc o prometeizmie czy też neoprometeizmie w rozumieniu idei w polityce zagranicznej, trudno nie wspomnieć tego kontekstu, szczególnie
że miał znaczenie dla uformowania poglądów licznych reprezentantów prometejskiej tradycji w polityce zagranicznej201. Trzeba pamiętać
o dziewiętnastowiecznych korzeniach prometeizmu, można mieć jednak wątpliwości, na ile to one zdeterminowały prometeizm w polskiej
polityce wschodniej.

Realizm w romantycznej stylizacji
Nieuchronne skojarzenia z romantyzmem utrudniają dostrzeżenie w prometeizmie XX wieku, a szczególnie w jego polskiej wersji, realnej rachuby strat i zysków wiążących się z tym podejściem w polityce. Adriana
Dudek związała prometeizm z polityką wschodnią III RP i przeciwstawiła go realizmowi202. Andrzej Józef Madera linię Narodowej Demokracji
199
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| 	Por. M. Janion, Zbójcy i upiory, [w:] Prace wybrane, t. 1, Universitas, Kraków 2000,
s. 216–219; M. Janion, Prometeusz, Kain, Lucyfer, [w:] Prace wybrane, t. 1, Universitas, Kraków 2000, s. 445–459.
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| 	Tamże, s. 451.
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| 	Por. Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa,
Ossolineum, Wrocław 1991, s. 786–789; M. Janion, Projekt krytyki fantazmatycznej, [w:] Prace wybrane, t. 3, Universitas, Kraków 2001, s. 162, por. M. Janion,
M. Żmigrodzka, Romantyzm i egzystencja, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria,
Gdańsk 2004, s. 16–27.

202

| 	A. Dudek pisze o dwóch nurtach w polskiej polityce wschodniej. Tak to wygląda
jej zdaniem: „jeden nurt to koncepcja prometeizmu adresowana, w uproszczeniu,

nazywa szkołą realistyczną, zaś zwolenników przeciwnej opcji nazywa
„Prometeuszami” i konsekwentnie określa tak kontynuatorów tych tradycji
w III Rzeczypospolitej203. „Realizm”, termin najczęściej używany w tym
ujęciu w potocznym rozumieniu, ma dodawać „powagi” czy poczucia
adekwatności do rzeczywistości w prowadzonej działalności jednemu
lub drugiemu podejściu. Zwolennicy linii politycznej Giedroycia znajdą
bez problemu szereg argumentów, że to oni, choćby poprzez postulat
uznania granicy na Odrze i Nysie oraz granicy wschodniej, myśleli bardziej „realistycznie” i nie uciekali w mrzonki polityczne jak ich oponenci204. Także wnikliwi, acz krytyczni obserwatorzy zwrócą na to uwagę.
Andrzej de Lazari tak to ujmuje: Giedroyc „był do bólu pragmatykiem
i zdecydowanym przeciwnikiem napuszonych gestów”205.
Spór ten – co w polityce wschodniej jest wyrazem realistycznego myślenia, a co nim nie jest – zostawiamy tymczasem na boku. Nie zdecydowałem się, mimo opinii części badaczy, określić jako realistyczne podejścia neoendeckiego, zanadto bowiem zależy od konkretnego kontekstu
historycznego nazywanie jakiegoś planu realistycznym lub nie. Nie tylko
dlatego, że oczywiste są realistyczne rysy także konkurencyjnej koncepcji sformułowanej w kręgu „Kultury”, ale przede wszystkim dlatego, że
po 1989 roku stosunek sił między Polską i ZRSR/Rosją był zupełnie inny
niż w czasach, gdy powstały zręby endeckiego programu wschodniego
na początku XX wieku. Nie było wówczas możliwości, by jako realistyczne stawiać tezy o możliwości równoprawnej współpracy z Rosją,
zatem i porównanie sytuacji w relacjach polsko-rosyjskich z początku
i końca XX wieku nie upoważnia do stosowania pojęcia realizmu w tych
dwu sytuacjach na równym poziomie. Po prostu realizm ze swej natury
nakazuje wzięcie pod uwagę historycznego kontekstu, zaś w pewnych

do UBL (Ukrainy, Białorusi i Rosji), w którym Rosja jest pewną niewygodną rzeczywistością. Drugi to nurt realistyczny, dla którego głównym adresatem działań
państwa pozostawała Rosja i tym relacjom miały zostać podporządkowane stosunki
z pozostałymi wschodnimi sąsiadami” (A. Dudek, PPW).
203

| 	A.J. Madera, Polska polityka zagraniczna…, dz. cyt., s. 87–90.

204

| 	Por. P. Kowal, Krajobrazy z Mistralami w tle, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków
2011, s. 17–18.
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| 	Doktryna ULB – koncepcja Giedroycia i Mieroszewskiego…, dz. cyt.
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okolicznościach ucieleśnienie tego samego planu może być całkowicie
realistyczne, a w innych zupełnie nie do zrealizowania.
Z doktryną Giedroycia jest w jakimś stopniu tak jak z opisem amerykańskiego wilsonizmu czasów Ronalda Reagana w ujęciu Kissingera.
W idealistycznym kostiumie, częściowo historycznym, kryje się bardzo
realna wizja polityki oparta na jasnych przesłankach. Przykładowo w takiej interpretacji Reagan był niejako wilsonistą nowej generacji, podobnie jak jego poprzednik po I wojnie światowej206 grał wizją nowego
nieimperialnego ładu po upadku komunizmu.
Na kontynencie europejskim takim nowym idealizowanym rozwiązaniem miała być dalsza integracja, stąd poparcie dla niej płynące z Waszyngtonu. Sensem polityki USA było więc popieranie uwolnienia narodów środkowo- i wschodnioeuropejskich od ZSRS, wspieranie nowych
nieimperialnych form integracji i utrzymywanie zaangażowania Ameryki
w te i inne globalne procesy. Ale i w tej kwestii za idealizowanymi nowymi pomysłami kryło się rozwiązanie wygodne dla USA – mniejsza
odpowiedzialność za politykę Niemiec po ich zjednoczeniu, umieszczenie potencjalnie silnych zjednoczonych Niemiec w szerszym kontekście
Unii Europejskiej.
Zdaniem krytyków Reagan posługiwał się „prymitywnym symbolizmem”, głosił sławę demokracji, a jednocześnie miał zgoła inne priorytety, pozostawał przecież dogłębnie zmotywowany do walki z komunizmem w skali globalnej i używał do tego konkretnych instrumentów
politycznych oraz militarnych207. „Za wyniosłą retoryką wilsonizmu
w obronie wolności i demokracji na całym świecie krył się makiaweliczny niemal realizm”208 – Kissinger stawia kropkę nad i. Przywołuję szerzej
tę kwestię z dwóch powodów: co do zasady będzie użyteczna w dalszych analizach oraz idealnie obrazuje niebezpieczeństwa uproszczeń
w nazywaniu rzeczywistości politycznej realistyczną lub idealistyczną.
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| 	Por. P. Zaremba, Demokracja od prosperity do kryzysu. Ameryka Hardinga, Coolidge’a
i Hoovera. Dzieje polityczne Stanów Zjednoczonych od roku 1900, t. 3, Neriton,
Warszawa 2016, s. 47–48.
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| 	Por. H. Kissinger, Dyplomacja, dz. cyt., s. 846–851.
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| 	Tamże, s. 852.

Komponenty doktryny Giedroycia
Sednem doktryny Giedroycia jest przekonanie, że obszar między
wschodnią granicą Polski a Rosją to historyczna przestrzeń konkurencji
Rzeczypospolitej z Rosją o wpływy i dominację w regionie, a potem
o pozycję położonych tam krajów, ich ustrój, poddanie się lub nie rosyjskiemu imperializmowi itd. Doktryna Giedroycia odnosi się zatem przede
wszystkim do relacji polsko-rosyjskich i wiąże niepodległość oraz prawo
do samostanowienia takich państw jak Ukraina, Białoruś i Litwa z niepodległością i bezpieczeństwem Polski. Fundamentalne założenie takiego pojmowania polityki wobec Wschodu nie zmieniło się od czasów
ogłoszenia tekstu Mieroszewskiego Rosyjski „kompleks polski” i obszar
ULB209, mimo rozpadu ZSRS210.
Na ukształtowanie się historycznego kontekstu doktryny Giedroycia
duży, a być może po prostu decydujący wpływ miała sytuacja polityczna Polski po II wojnie światowej. Uwypuklam trzy zasadnicze fakty:
zmianę granic, znalezienie się Polski w obszarze dominacji imperium sowieckiego oraz wprowadzenie w Polsce komunizmu z wszystkimi tego
konsekwencjami praktycznymi i ideologicznymi. W takich warunkach
w 1946 roku w Rzymie powstał Instytut Literacki. Ze względu na zakres zainteresowań, zestaw poglądów oraz uczestniczące w projekcie
osoby stanowił on kontynuację przedwojennej myśli federacyjnej oraz
późniejszego nurtu prometejskiego. Kluczowy dla formowania się doktryny był cytowany już tekst Mieroszewskiego z 1974 roku, w którym
zaktualizował on niejako linię pisma po kilkudziesięciu latach funkcjonowania: „Zawsze chodzi o Ukrainę, Litwę i Białoruś, ponieważ sytuacja
na tych obszarach determinuje stosunki polsko-rosyjskie”, bo ich wolność
zabezpiecza nas od imperializmu. Kolejnym etapem było przeniesienie
myśli „Kultury” na polski grunt, swoista repatriacja idei. Myślenie w kategoriach zaproponowanych przez paryski miesięcznik stało się ideową
ramą opozycji w Polsce w odniesieniu do polskiej polityki zagranicznej
209

| 	J. Mieroszewski, Rosyjski „kompleks polski” i obszar ULB, dz. cyt.
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| 	Warto przy okazji podkreślić, że na tym przykładzie widać, w jak dużym stopniu aktualne pozostają przesłanki, na których została zbudowana – formalny
rozpad ZSRS nie oznacza automatycznie, że Rosja rezygnuje z prowadzenia
imperialnej polityki.
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i pozostawało kontrapunktem wobec propagandy obozu władzy. Najlepszym przykładem tej kontynuacji jest tekst Jacka Kuronia, Antoniego
Macierewicza i Adama Michnika z 1977 roku, którzy skonstatowali:
Rosja panująca nad narodami dzielącymi ją od Polski jest i musi być
państwem imperialistycznym godzącym w niepodległość Polski.
Po wyborach w 1989 roku i utworzeniu rządu Tadeusza Mazowieckiego linia „Kultury” stała się jednym z dominujących elementów w kształtowaniu polskiej polityki wschodniej.
Linia Giedroycia w sprawach międzynarodowych była bliska poglądom wyrażanym przez Jana Pawła II (choć nie doszło do ich spotkania211)
i geopolitycznemu podejściu USA212, stała się natomiast antytezą polityki
zagranicznej PRL. Bez upadku bloku sowieckiego myśl „Kultury” pozostałaby w sferze rozważań intelektualnych. Dzięki dojściu w 1989 roku
do władzy w Polsce elit wychowanych na ideach Piłsudskiego i prometeizmie, przetworzonych – można powiedzieć: uwspółcześnionych czy
też skrojonych na pojałtańskie warunki – przez środowisko „Kultury”,
tamten sposób myślenia stawał się powoli oficjalnym kursem politycznym
w polskiej polityce wschodniej. Oczywiście nowe podejście do polityki
zagranicznej, którego początki tkwią w myśli „Kultury” z lat 50. XX wieku, kształtowało się przez pewien okres. Jego najwyraźniejszą demonstracją było szybkie uznanie niepodległości Ukrainy w 1991 roku.
Tak jak linia Giedroycia zyskała po 1989 roku sankcję polityczną
w postaci możliwości jej realizacji przez nowo powołany rząd, tak równolegle niemal podlegała swego rodzaju legitymizacji przez mające
wyjątkowy rezonans nauczanie papieża. Jan Paweł II w swoich licznych
wypowiedziach już od 1979 roku sytuował się po stronie tradycji środkowoeuropejskiej (kazanie na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie), a potem jako
orędownik tradycji jagiellońskiej czy też federacyjnej. Nie chodzi tutaj
wyłącznie o słynne papieskie kazanie, gdy w trakcie burzliwej debaty
publicznej w Polsce na temat wejścia do Unii Europejskiej ukazał unię
lubelską jako prefigurację ówczesnej wspólnoty:
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| 	Jak wynika z informacji pozyskanych od Wojciecha Sikory z Instytutu Literackiego
w Paryżu, niektóre osobistości watykańskie związane z Janem Pawłem II, jak abp
Szczepan Wesoły, utrzymywały prenumeratę „Kultury”.
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| 	Różnice pomiędzy tymi trzema podejściami omawiam w innej części niniejszego
rozdziału oraz w kolejnych partiach pracy.

Od unii lubelskiej do Unii Europejskiej! To jest wielki skrót, ale bardzo wiele się w tym skrócie mieści wielorakiej treści. Polska potrzebuje Europy. Jest to wyzwanie, które współczesność stawia przed
nami i przed wszystkimi krajami, które na fali przemian politycznych
w regionie tak zwanej Europy Środkowowschodniej wyszły z kręgu
wpływów ateistycznego komunizmu213.
Jeszcze znaczniejszą afirmację Unii czy federacji jako stanu ustrojowego sprzyjającego rozwojowi Polski znajdujemy w następujących słowach z papieskiej książki Pamięć i tożsamość:
Kiedy Europa Zachodnia pogrążała się w wojnach religijnych po
reformacji, którym usiłowano zapobiegać, przyjmując niesłuszną
zasadę cuius regio eius religio, ostatni z Jagiellonów, Zygmunt August, stwierdzał uroczyście: „Nie jestem królem waszych sumień”.
Istotnie, nie było w Polsce wojen religijnych. Była natomiast tendencja ku porozumieniom i uniom: z jednej strony, w polityce, unia z Litwą, a z drugiej w życiu kościelnym unia brzeska […]. Dzięki temu
właśnie wiek XVI słusznie jest nazywany złotym wiekiem Polski214.
Istotnym elementem wpływającym na dopełnienie się doktryny Giedroycia były też oczekiwania zachodnich aliantów Polski po 1989 roku.
Jednym z ich założeń było uniknięcie w dawnej strefie postsowieckiej
sporów na tle nacjonalistycznym oraz rewindykacji granic.
Bogumiła Berdychowska pisze w obszernym wstępie do listów Giedroycia do przedstawicieli emigracji ukraińskiej o jego „ukraińskiej strategii”. W istocie jednak można mówić o określeniu głównych elementów
potrzebnych w szerszym kontekście: konceptualizowania doktryny tak,
jak ją rozumiem w niniejszych rozważaniach. Berdychowska mówi o następujących elementach: poruszenie kwestii granic, dziedzictwo historyczne i krytyczna analiza polsko-ukraińskiej przeszłości, systematyczna
obserwacja przemian zachodzących na Ukrainie oraz próby wpływania
na procesy w niej zachodzące, wysiłki na rzecz umiędzynarodowienia
sprawy ukraińskiej oraz możliwie wszechstronnej prezentacji kultury ukra-
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| 	Przemówienie Jana Pawła II do uczestników Narodowej Pielgrzymki do Rzymu, 19
maja 2003, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/polska_ue_19052003.html (dostęp 4 sierpnia 2017).
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| 	Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Znak, Kraków 2005, s. 143.
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ińskiej215. Istotę doktryny Giedroycia chyba najkrócej wyłożył Zdzisław
Najder, który zresztą nie unikał nazywania jego linii politycznej doktryną. Twierdził on:
Treść doktryny (w uproszczeniu) zawiera dwa składniki: 1. Polacy
powinni się pogodzić z aktualnymi granicami ich państwa i nie wysuwać żadnych żądań rewizjonistycznych wobec Ukrainy, Białorusi i Litwy. 2. Polska powinna przyjaźnie popierać niepodległość
tych państw i wzmacniać ich związki z zachodnią cywilizacją
polityczną216.
Podejście Najdera, nad wyraz syntetyczne217, wskazuje jednak, że
doktrynę Giedroycia trzeba widzieć w dwóch płaszczyznach. Pierwsza
to postulaty, które mają charakter historyczny w tym sensie, że co do zasady zostały zrealizowane i są warunkiem funkcjonowania współczesnej
warstwy doktryny, czyli propozycji podejścia do problemów, które mimo
powstania III Rzeczypospolitej, rozpadu ZSRS, wejścia Polski do NATO
i UE zachowały aktualność.
Warstwa historyczna doktryny dotyczy następujących kwestii: wyrzeczenie się przez niepodległą Polskę pretensji terytorialnych wobec
wschodnich sąsiadów, założenie, że przy budowie wolnej Polski nie
odżyją dawne resentymenty i pretensje do terytoriów wschodnich należących do I i II Rzeczypospolitej. Należy tam też umieścić ostateczne
uznanie granic państwa na wschodzie oraz rezygnację przez Polskę
z mocarstwowych ambicji. Można przyjąć, że te „historyczne” elementy
doktryny historycznymi były już w 1991 roku. Ukształtowana w III Rzeczypospolitej doktryna Giedroycia oznacza nawiązywanie w myśli państwowej do historycznych tradycji I Rzeczypospolitej, idei jagiellońskiej,
federalizmu i prometeizmu z jego ujęciem relacji z sąsiadami na Wschodzie. Oczywiście wymienionych tradycji historycznych nie interpretuje
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| 	Por. B. Berdychowska, Giedroyc i Ukraińcy. Geneza fascynacji, [w:] J. Giedroyc –
Emigracja ukraińska, Listy 1950–1982, Czytelnik, Warszawa 2004, s. 26.
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| 	Doktryna ULB – koncepcja Giedroycia i Mieroszewskiego…, dz. cyt.

217

| 	W innym miejscu Z. Najder krytykował doktrynę J. Giedroycia jako zbyt ogólnikową, na tyle ogólną, że niepozwalającą na prowadzenie na jej podstawie bieżącej
polityki. Stawiał także zarzuty doktrynie Giedroycia, że pomija sprawę Polaków na
Wschodzie, a podejście Giedroycia ze względu na słaby kontakt z ziemiami wschodnimi uważał za anachroniczne. Por. J. Pawelec, P. Szeliga, Nadgonić czas… Wywiad
rzeka ze Zdzisławem Najderem, Świat Książki, Warszawa 2014, s. 430–431.

się dosłownie (w kontekście poglądów samego Giedroycia byłoby to
szczególnie zaskakujące), lecz czerpie się z nich inspiracje do wytyczania kierunków polityki wschodniej.
Jeśli mowa o drugiej płaszczyźnie rozumienia doktryny Giedroycia
u Najdera, to ponadczasowy w tej doktrynie pozostaje problem odpowiedzi i reagowania na imperializm rosyjski jako kluczowe zagadnienie
w relacjach polsko-rosyjskich po uzyskaniu przez Polskę niepodległości
w 1918, a następnie w 1989 roku. Sprzeciw Polski wobec rosyjskich
ambicji imperialnych musi być w tym ujęciu widziany jako uwarunkowany
historycznie podstawowy element polskiej polityki wschodniej, należy
więc go uznać za istotny dla zachowania niepodległego bytu Polski.
Właśnie ze względu na dążenie do zniwelowania rosyjskiego imperializmu pojawił się pomysł współpracy z niepodległymi Litwą, Ukrainą
i Białorusią, bazujący na ponownie zdefiniowanej pamięci historycznej.
Jej sensem miała być pamięć o uniwersalistycznych aspektach polskiej
państwowości z okresu jagiellońskiego218.
Podejmując próbę rekonstrukcji doktryny Giedroycia w kształcie, w jakim zaistniała ona w III RP, trzeba podkreślić jej kilka elementów. Bardzo
ważny jest postulat aktywności, mający źródło w przedwojennej tradycji polityki wschodniej i opierający się na przekonaniu, że w polityce
wschodniej praktycznie nigdy nie zachodzą aż tak złe okoliczności, by
Polska czuła się zwolniona z podejmowania nowych inicjatyw. Istotne
jest ponadto uwzględnienie w praktycznym działaniu kwestii demokratyzacji i propagowania praw człowieka oraz przekonania, że propozycja Zachodu jest cywilizacyjnie atrakcyjna dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz stanowi jedno z podstawowych zabezpieczeń
przed skutkami renesansu imperialnej polityki Rosji. Zawiera się w tym
przeświadczenie o konieczności moralnego i praktycznego wspierania
państw powstałych na Wschodzie w wyniku rozpadu ZSRS, a także
uznanie, że ich istnienie jest jednym z podstawowych warunków przetrwania niepodległości Polski, jej bezpieczeństwa i możliwości rozwoju.
Można w tym zauważyć nawiązania do polskich tradycji romantycznych i insurekcyjnych, braterstwa broni Wiosny Ludów itd. Oznacza to
również postulat wspierania ruchów rewolucyjnych na Wschodzie, któ218

| 	Por. P. Waingertner, Jerzego Giedroycia idea ULB…, dz. cyt., s. 153–155.
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rych celem jest europeizacja, polepszenie jakości sprawowania władzy
oraz rozwój różnych form współpracy Polski ze wschodnimi sąsiadami
na rozmaitych poziomach, od władz państwowych do organizacji pozarządowych społeczeństwa obywatelskiego itd.
Istotnym elementem doktryny Giedroycia jest powiązanie polskiej polityki wschodniej z problemami mniejszości. Swego rodzaju sprawdzianem
wiarygodności polskiego podejścia do relacji z sąsiadami i dopominania się o prawa Polaków na Wschodzie staje się w takim ujęciu traktowanie mniejszości w Polsce. Aby określić, czym jest doktryna Giedroycia,
warto dodać, czym nie jest: nie jest sama w sobie ideą „pomagania
Ukrainie” – tak wąskiego ujęcia tematu próżno szukać w analizowanych
tekstach i praktyce politycznej. Nie jest też prostym odwzorowaniem historycznych poglądów Piłsudskiego i jego obozu z początków II Rzeczypospolitej. Istotą polityki wschodniej odzwierciedlającej doktrynę
Giedroycia jest realizm związany z uznaniem powojennego porządku
granicznego w Europie, a nie rewindykacja. Doktryna ta nie powinna
być również mylona z ideą Międzymorza219. Tak jak w okresie międzywojennym idee Trzeciej Europy czy Międzymorza zastąpiły wcześniejsze podejście obozu Piłsudskiego do polityki wschodniej, tak obecnie
renesans idei Międzymorza łączy się z symptomami odchodzenia od
doktryny Giedroycia. W przedstawionym przeze mnie ujęciu doktryna
Giedroycia nie ogranicza się też do zwykłego streszczenia postulatów „Kultury” z lat 1946–1991, lecz jest zjawiskiem znacznie szerszym,
ukształtowanym pod wpływem doświadczeń wielu środowisk, które
w dużym stopniu inspirowały się poglądami Giedroycia.
Przy próbach rekonstruowania doktryny Giedroycia warto przyjąć
dwuwarstwową strukturę zaproponowaną przez Najdera (rozwiązane
po II wojnie światowej kwestie „historyczne” jako podstawa plus walka
z imperializmem rosyjskim przede wszystkim ze względu na kwestię niepodległości Polski – czyli stały element doktryny). Trzeba ją jednak uzupełnić o warstwę trzecią: postulat aktywnej polityki Polski na Wschodzie
w sytuacji zakorzenienia Polski w zachodnich strukturach politycznych.
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| 	Por. M. Mróz, Nowe wektory polityki zagranicznej Polski po wyborach 2015 r. i ich
konsekwencje dla relacji Polska–Ukraina, „Visnyk of the Lviv University. Series International Relations” 2016, nr 39, s. 24.

Treść nowej doktryny: neoprometeizm
Powstaje zatem pytanie o doprecyzowanie – w jakim duchu, jeśli chodzi
o historię polskiej polityki wschodniej te założenia miałyby być realizowane. Autorzy opracowań naukowych zdają się skłaniać do wiązania
tradycji polskiej polityki wschodniej III RP z dziedzictwem prometeizmu.
Takie ujęcie można znaleźć u Malewicza220, Maszkiewicza i Żurawskiego vel Grajewskiego221. Zanim zajmę się ustaleniem, czy konkretny nurt polityki wschodniej w III RP można uznać za spójną doktrynę,
zastanowię się, jak określić w skrócie treść polityki wschodniej III RP.
Nie ma oczywiście podstaw, by stosować wprost przedwojenny termin
„prometeizm”222, szczególnie że historycznie odnosił się on do sytuacji,
gdy Związek Sowiecki z polskiego punktu widzenia należało rozbijać,
a przecież w 1991 roku właśnie uległ on rozpadowi. Politykę wschodnią
w latach 1989–1991 kształtowano z myślą o tym, że główne założenie
historycznego polskiego prometeizmu, przynajmniej w sensie formalnym,
zostało zrealizowane wraz z rozpadem ZSRS. Do określenia nowej linii
politycznej najbardziej pasowałoby zatem pojęcie nowego prometeizmu lub neoprometeizmu, bez wątpienia stanowi on jedno z głównych
podejść do polityki wschodniej po 1989 roku – z prometeizmem widać
najwięcej podobieństw. Rozumiany byłby on jako synteza dorobku intelektualnego i praktyki z jednej strony „Kultury”, opozycji w PRL, bliski
neojagiellońskiego podejścia Kościoła, w tym szczególnie Jana Pawła II, zakorzeniony w tradycji przedwojennej myśli federacyjnej i piłsudczykowskiej. Znajdowałby też stopniowe uznanie tych środowisk postkomunistycznych, które po 1993 roku uznały jako zasadę kompromis
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| 	Tamże.
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| 	Por. P. Żurawski vel Grajewski, Polska polityka wschodnia 1989–2015, dz. cyt.,
s. 19–220.
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| 	Por. P. Kowal, Powrót Prometeusza, [w:] I. Hofman (red.), Ukraiński polonofil. Pamięci Bohdana Osadczuka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, s. 183–202; P.
Kowal, Prometeizm, [w:] Z. Najder, A. Machcewicz, M. Kopczyński, R. Kuźniar,
B. Sienkiewicz, J. Stępień, W. Włodarczyk (red.), Węzły pamięci niepodległej Polski,
Fundacja Węzły Pamięci, Muzeum Historii Polski, Wydawnictwo Znak, Kraków–Warszawa 2014, s. 629–632.
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w polityce zagranicznej223. Trzeba jednak zauważyć, że równie istotne
dla uformowania się zasad polskiej polityki wschodniej po 1989 roku
były zewnętrzne czynniki jej sprzyjające, szczególnie polityka Stanów
Zjednoczonych i państw zachodnioeuropejskich.

Czy „doktryna” jest doktryną?
Pozostaje pochylić się nad odpowiedzią na pytanie, czy doktryna Giedroycia, której treścią jest neoprometeizm, w rzeczywistości była doktryną w słownikowym znaczeniu tego terminu, czy też używamy tego terminu niejako umownie? Można mówić o doktrynie jako urzeczywistnieniu
idei, która jest zawarta w ideologii. Gdy przyjmiemy taką definicję, myśl
Giedroycia, jego polityczna linia może zostać uznana za doktrynę. Podjąłem próbę weryfikacji tej tezy u ekspertów z dużym doświadczeniem
w badaniu polskiej polityki wschodniej. Warto jednak zaznaczyć, że
zapytani eksperci nie zawsze są tego pewni. Na przykład Jan Kofman
pisze tak:
Nie wiem, czy o poglądach Giedroycia w sprawie „polskiej polityki wschodniej” można mówić jako o doktrynie, a więc o jednak
skodyfikowanej jakoś odrębnej całości; była to raczej formuła niż
mocno zarysowana koncepcja. Wydaje mi się, że należy również
pamiętać, że Redaktor nie reprezentował żadnej instytucji związanej
223
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| 	Okres obowiązywania konsensusu w polityce zagranicznej należy datować na lata
1993–2005, czyli od wyborów, w których zwyciężyły siły postkomunistyczne, do
wyborów, w których głównymi siłami politycznymi władzy i opozycji stały się dwie
partie wywodzące się z obozu Solidarności, a postkomuniści utracili wpływ na
kształtowanie polityki zagranicznej i stała się ona przedmiotem otwartego sporu
politycznego pomiędzy siłami politycznymi wywodzącymi się z obozu Solidarności. Por. P. Kowal, Polskie źródła do badania polityki zagranicznej jako świadectwo
kształtowania się współczesnej kultury dyplomatycznej w latach 1985–2015, [w:] R.
Stemplowski (red.), Współczesna kultura dyplomatyczna. Przybliżenie pierwsze, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017, s. 183–194. Nieco inaczej widzi
ten problem P. Żurawski vel Grajewski. Związał on ukształtowanie się listy ponadpartyjnych celów w polityce zagranicznej z procesem, który trwał wcześniej,
bo od jesieni 1990 do 1993 roku. Wymienia on aż pięć elementów kompromisu
(m.in. wyjście spod dominacji sowieckiej, zapewnienie Polsce bezpieczeństwa wojskowego, wejście do UE, „przesunięcie” geopolityczne wschodnich sąsiadów Polski
i kwestie energetyczne w wymiarze Europy Środkowo-Wschodniej). Por. P. Żurawski vel Grajewski, Polska polityka wschodnia 1989–2015…, dz. cyt., s. 21–22.

z rządem na uchodźstwie – przeciwnie, niemal do chwili upadku komunizmu jego poglądy w sprawie polityki wschodniej były
w polskiej opinii emigracyjnej w zdecydowanej mniejszości224.
Jacek Cichocki odpowiada: „Osobiście wolę termin idea Giedroycia”225. Inni uczestnicy badania przystają bez problemu na nazywanie
„zespołu poglądów na wschodnie sąsiedztwo Polski”226 doktryną, zwracają jednak uwagę, że ze względu na dorobek londyńczyka w zespole
„Kultury” byłoby stosowne mówić o doktrynie Giedroycia–Mieroszewskiego”227. Jan Kofman podkreśla, że omawiany koncept polityczny był
„bardziej autorstwa Mieroszewskiego niż Giedroycia, choć ten drugi go
zaakceptował”228.
Można też przyjąć rozumienie „doktryny” w tradycji bliskiej amerykańskiej – jako urzeczywistnienie idei w konkretnej praktyce działania
podejmowanego przez odpowiednie instytucje. W takim ujęciu o „doktrynie Giedroycia” można mówić z całą pewnością dopiero od uznania
przez Polskę niepodległości Ukrainy w 1991 roku. Najczęściej jednak
„doktryna Giedroycia” rozumiana jest w sposób bardzo zawężający
nawet w stosunku do linii politycznej „Kultury” sprzed 1991 roku, gdyż
redukuje się ją do opisu relacji z Ukrainą. Geneza tego błędu wynika
zarówno z trywializacji „doktryny Giedroycia” w aktualnych polemikach
politycznych, które wpływają na percepcję społeczną, jak i z profilu badań, jakie prowadzono w ostatnich dziesięcioleciach nad dziedzictwem
„Kultury”. Dorobek Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte jest dobrze
opracowany pod kątem badań historycznych i historycznoliterackich.
Brakuje natomiast całościowego ujęcia politologicznego, czym była
myśl środowiska „Kultury” w odniesieniu do polityki wschodniej. Doktryna Giedroycia w zaproponowanym przeze mnie ujęciu – a tego pojęcia
będę używał dalej – musi być traktowana szerzej niż tylko linia polityczna „Kultury” w czasach komunizmu (nawet już sama w sobie uznana
za doktrynę) i obejmować zjawiska wspomniane wcześniej, które miały
224

| 	J. Kofman, Ankieta PPW.
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| 	J. Cichocki, Ankieta PPW.
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| 	A. Eberhardt, Ankieta PPW.
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| 	Tamże.
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| 	J. Kofman, Ankieta PPW.
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znaczenie dla ukształtowania się polskiej polityki wschodniej (np. linia
polityczna Jana Pawła II czy dorobek opozycji antykomunistycznej w Polsce)229. Jej punktem startowym jest umowna data – grudzień 1991 roku.

Warunki powstania doktryny
Czy istnieją wystarczające przesłanki, by w kontekście doktryny Giedroycia mówić właśnie o doktrynie? Warto problem ten poddać uzupełniającej analizie. Samo pojęcie doktryny wywodzi się od łacińskiego
słowa „doctor”, wiąże się z nauczaniem, „przekazywaniem mądrości”
opartej nie tylko na wiedzy, lecz także na doświadczeniu, a nawet na
prognozach. Za pierwowzór doktrynalnego podejścia do polityki rozumianej jako stała linia postępowania zgodna z doktryną można uznać
katechizm Kościoła katolickiego. Katechizm udzielający odpowiedzi na
proste pytania o ważne sprawy stanowi wręcz prefigurację myślenia
doktrynalnego. Łaskawym okiem na kwestię stosowania terminu „doktryna” spogląda Roger Scruton. Przypomina, że doktryna jako termin
została przeniesiona do sfery politycznej230 z religijnej. Warto też zwrócić uwagę na znaczenie myślenia w kategoriach doktryny w naukach
prawnych.
Dla Scrutona doktryna jest próbą usystematyzowania ideałów i praktyk politycznych. Według Marka Bankowicza doktryna to „zbiór poglądów i idei oraz wiążąca się z nimi działalność polityczna”231, to
powiązane ze sobą teorie, pojęcia, założenia, które tworzą podstawę
danej koncepcji politycznej, lub zespół zasad, jakie rządzą polityką danej osoby, grupy osób czy państwa. To ujęcie wydaje się szczególnie
adekwatne w kontekście moich dociekań. Interesuje mnie bowiem zarówno geneza doktryny, jak i moment, gdy zaczyna być ona realizo-
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| 	Najlepiej więc byłoby mówić o linii politycznej „Kultury” w odniesieniu do jej
własnego dorobku i doktrynie Giedroycia jako pojęciu znacznie szerszym, odnoszącym się do treści polityki wschodniej III Rzeczypospolitej.

230

| 	Doktryna początkowo dotyczyła religii, następnie pojęcie to zostało przeniesione
na prawo, ale współcześnie nie rzadziej mówimy o niej w odniesieniu do polityki.
Por. R. Scruton, Słownik myśli politycznej, przeł. T. Bieroń, Zysk i S-ka, Poznań
2002, s. 75.

231

| 	Słownik polityki, dz. cyt., s. 53.

wana. Doktryna rozumiana jako doktryna państwowa – co podkreśla
Bankowicz – ma szczególne zastosowanie w świecie amerykańskich
pojęć politycznych: w XIX i XX wieku w Stanach Zjednoczonych wytworzył się wręcz zwyczaj, że gdy poszczególni prezydenci ogłaszali
kluczowe cele w polityce wewnętrznej czy zagranicznej, określali swoje
podejście do głównych wyzwań polityki bezpieczeństwa jako doktrynę.
Dlatego też wyróżnia się na przykład doktrynę Monroego232, doktrynę
Trumana233 czy doktrynę Reagana. W amerykańskim języku politycznym
pojęcie doktryny wiąże się ze specjalną, często formalną lub/i uroczystą wypowiedzią na istotne tematy polityczne wygłoszoną przez znaczących polityków, przede wszystkim prezydenta, ale także na przykład
przez sekretarza stanu. Doktryna w takim ujęciu zapowiada linię państwa, stosunek do jakiegoś stałego problemu w polityce wewnętrznej lub
międzynarodowej itd.; w tym wypadku można więc mówić o doktrynie,
gdy podmiot, który ją ogłasza, ma do tego tytuł i przynajmniej teoretycznie jest w stanie zrealizować politykę opartą na jej założeniach.
W procesie powstawania doktryny rozumianej właśnie tak można też
najczęściej uchwycić moment jej ogłoszenia (niekoniecznie odpowiada momentowi powstania): w postaci artykułu, ważnego przemówienia
czy wywiadu, wagę prezydenckiego przemówienia w amerykańskim
systemie uwypukla Kissinger234. Doktryna, zanim zostanie ogłoszona,
nierzadko jest już stosowana w praktyce politycznej. Niemniej powstanie pełnowartościowej doktryny musi być powiązane ze świadomością,
że decydenci przystępują do prowadzenia polityki wedle określonych
przez nią zasad. Nie można przecież mówić o realizacji doktryny w sytuacji, gdy jakaś polityka jest tylko dziełem przypadkowych zdarzeń,
które nie tworzą żadnej założonej wcześniej logicznej całości i nawet
do tego nie pretendują.
232

| 	Została wprowadzona w 1823 roku, jej twórcą był prezydent USA J. Monroe.
Zgodnie z nią każda próba ekspansji na obszar obu Ameryk przez potęgi europejskie miała być traktowana jako zagrożenie dla USA (por. Słownik politologii,
red. B. Walicka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 95).
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| 	12 marca 1947 roku przed izbami Kongresu prezydent H. Truman ogłosił, że system komunistyczny jest represyjny, ostrzegał przed nim, w tym szczególnie przed
dywersją, szczególnie w Grecji i Turcji; z czasem zaczęła być określana mianem
doktryny powstrzymywania (por. Słownik politologii, dz. cyt., s. 95).

234

| 	Por. H. Kissinger, Dyplomacja, dz. cyt., s. 843.
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W świecie pojęć związanych z marksizmem kategoria doktryny nie
cieszyła się nadmierną estymą. Znany prawnik i historyk idei tak charakteryzował znaczenie tego pojęcia w 1979 roku:
Doktrynami politycznymi nazywam niemarksistowskie poglądy na
państwo i prawo, przeciwstawiając je ujęciu marksistowskiemu,
a więc naukowemu235.
Praktyka była jednak inna – pojęcie to zrosło się w odniesieniu do
historii Europy Środkowej i Wschodniej z nazwiskiem Breżniewa. Ma to
istotne znaczenie dla moich rozważań także ze względu na merytoryczną zawartość terminu „doktryna Breżniewa” – doktryna Giedroycia w Polsce miała się ukształtować właśnie w opozycji do zasad ujętych w tej
pierwszej. Na początek jednak warto przypomnieć, jak rodziła się doktryna Breżniewa. Kolejność wydarzeń była następująca: najpierw nastąpiła interwencja państw komunistycznych w Czechosłowacji w sierpniu
1968 roku, następnie zaś kierownictwo KPZS sformułowało polityczne
uzasadnienie tej interwencji i na bazie tego uzasadnienia określiło zasady doktryny. W praktyce funkcjonowała ona już od dłuższego czasu,
na przykład podczas interwencji na Węgrzech w 1956 roku. Więcej, interwencje w obronie systemu komunistycznego lub w interesie lokalnych
partii komunistycznych, które nie miały możliwości dojścia do władzy
lub jej utrzymania w wyniku wyborów, były normą już od początku istnienia państwa bolszewików. Nie ma tutaj możliwości ani potrzeby rozstrzygnięcia, czy doktryna o „prawie” do interwencji zbrojnej w obronie
komunizmu, określona nazwiskiem Breżniewa, działała od zawsze jako
część praktyki politycznej bolszewików, czy należy ją wiązać ze stłumieniem powstania na Węgrzech w 1956 roku albo ze stłumieniem Praskiej
Wiosny dwanaście lat później. Warto natomiast uchwycić momenty, gdy
została ona publicznie potwierdzona przez osoby, które miały realne
uprawnienia i możliwość jej praktycznego zastosowania. Można wskazać dwa takie momenty: wystąpienie Andrieja Gromyki podczas sesji
Zgromadzenia Ogólnego ONZ 3 października 1968 roku oraz przemówienie Leonida Breżniewa 13 listopada tegoż roku podczas V Zjazdu
PZPR w Warszawie. Obaj komunistyczni liderzy sformułowali publicznie
235
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| 	G.L. Seidler, Doktryny prawne imperializmu, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin
1979, s. 9.

zasady doktryny działania siłowego w obronie komunizmu polegające
na przyznaniu Związkowi Radzieckiemu prawa do interwencji zbrojnej,
gdyby w którymś z krajów komunistycznych zaistniało ryzyko obalenia
narzuconego przez ZSRS ustroju236. Kwestia, do kiedy obowiązywała
doktryna Breżniewa, jest jednym z zagadnień niniejszej pracy i ściśle
wiąże się z kwestią powstania polityki wschodniej.

Ogłoszenie doktryny
Oczywiście publiczne ogłoszenie doktryny, szczególnie w jakimś jednym
dokumencie czy wystąpieniu, nie jest warunkiem, którego spełnienie jest
konieczne, byśmy mogli mówić o jej istnieniu. Doktryną można nazwać
także długofalową politykę państwa237, którą daje się określić na podstawie obserwowanej w dłuższym okresie praktyki – wtedy nie będzie
ona zadeklarowana czy niejako skodyfikowana w jednym wystąpieniu
lub tekście programowym przywódcy, ale w przekonaniu obserwatorów
złożą się na nią fakty stworzone i usankcjonowane przez polityczną
praktykę, a jej treść zostanie uchwycona przez badaczy czy liderów opinii. Będzie też elementem uświadomionej działalności decydenta. Doktryna musi być tak pojemna, by pozwalać na interpretację w jej duchu
różnych wydarzeń w zmieniających się okolicznościach i formułowanie
w związku z nimi określonego programu. Na właściwe znaczenie pojęcia doktryny naprowadza nas pochodząca z systemu pojęć opisujących
religię etymologia tego słowa. Doktryna w odniesieniu do polityki to rodzaj „politycznej wiary” w to, że doświadczenie polityczne z przeszłości może, a nawet powinno kształtować działanie w przyszłości. W tym
sensie doktryna dostarcza zespołu racjonalnych przekonań wynikających
z historii, które stają się wartością samą w sobie, bo nie można przecież
dowodzić, że prawidłowości znane z obserwacji dotychczasowego stanu rzeczy się nie zmienią. Oczywiście dla właściwego sformułowania
doktryny zasadnicze znaczenie ma odpowiednie odczytanie wydarzeń
historycznych – tym skuteczniejsza doktryna, im bliższa wydarzeniom
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| 	Por. J. Holzer, Europa zimnej wojny, dz. cyt., s. 613–614.
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| 	Por. Słownik polityki, dz. cyt., s. 53.
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z przeszłości, a nie oparta na przekazie o charakterze edukacyjnym,
mitach politycznych czy polityce historycznej.
Doktrynę może, choć nie musi, wyjaśniać ogólniejsza teoria czy idea
lub ideologia, która jest jednak czymś innym niż doktryna. Podobnie czym
innym niż doktryna jest program polityczny budowany na podstawie
tego rodzaju teorii238. Wedle autorów podręcznika akademickiego doktryną polityczną jest „normatywny system określający realizację wartości
(celów) ideologicznych w sferze polityki”. Autorzy widzą w tym układzie
doktrynę jako niezbędny etap pomiędzy ideologią a polityką. Doktryna
polityczna jest zatem w tym układzie podporządkowana ideologii, która
ją wyprzedza, określa jej system wartości i treść239. Bardzo klarownie
relacje doktryna – ideologia uporządkował Franciszek Ryszka. Widział
je jako zależność: ideologia – doktryna – program polityczny240.
Podobnie porządkuje posługiwanie się terminem „doktryna” Tomasz
Żyro, podkreślając, że pierwotna wobec doktryny jest ideologia, można
w tym kontekście mówić także o jakiejś ogólnej wizji świata, metaidei,
a zatem słowo „ideologia” można rozumieć na kilka sposobów. Ważne
jest jednak oddzielenie ideologii od doktryny241 i programu politycznego
oraz uporządkowanie zależności między nimi.
Można więc mówić o następującym trójdzielnym schemacie: idei lub
ideologii, której służyć będzie dana doktryna realizowana w różnych
kontekstach w postaci konkretnego programu politycznego. Ideą-bazą
doktryny może być na przykład niepodległość jakiegoś państwa bądź,
w zależności od kontekstu, socjalizm, wolny rynek czy zachowanie komunizmu jako ustroju. Pozostająca w służbie idei doktryna określa zasady pomagające zrealizować ideę, o której mówimy, którą zamierzamy
rozwijać. Są one jak wykład wiary, nie podlegają prostej weryfikacji, nie
dotyczą też szczegółów, które najczęściej pomijają, muszą zachować
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| 	Por. R. Scruton, Słownik…, dz. cyt., s. 75.
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| 	A. Bodnar, S. Czajka, S. Macheta, K. Opałek, K. Podoski (red.), Podstawy nauk
politycznych. Podręcznik dla szkół wyższych, wyd. II poprawione, Książka i Wiedza,
Warszawa 1977, s. 186–188.
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| 	Por. F. Ryszka, Wstęp do nauki o polityce. Uwagi metodologiczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Poznań 1978, s. 108; J. Szczepański, Model sferyczny podziału ideologii, Nr 4 (29)/2011 „Społeczeństwo i Polityka”, s. 120.
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| 	Por. T. Żyro, Wstęp do politologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007,
s. 287.

walor ponadczasowości. Właśnie te zasady stanowią treść doktryny.
Doktryna w takim ujęciu jest już jednak związana z jakimiś ogólnymi
okolicznościami politycznymi dającymi się określić w czasie i przestrzeni. W naszym wypadku – dla doktryny Giedroycia będą to na przykład:
powojenny układ granic, imperializm rosyjski itp. Im bardziej tego rodzaju okoliczności się utrzymują, tym bardziej dana doktryna ma rację
bytu. Całkowita zmiana okoliczności czyniłaby z doktryny zagadnienie
historyczne, tego rodzaju okolicznością dla doktryny Giedroycia byłby
przykładowo rozpad Federacji Rosyjskiej na szereg pokojowo nastawionych państw. Z drugiej strony doktryna nie może związać się na stałe
z nadmiernie konkretnymi uwarunkowaniami politycznymi w konkretnej
sytuacji historycznej, musi zaś dawać odpowiedź, jak w różnych szczegółowych okolicznościach politycznych (przykładowo zwykłej zmiany
władzy po wyborach) bronić idei, z której wyrosła i na której osnowie
została sformułowana.
W tym schemacie dopiero doktryna, a nie ogólna idea może być kanwą do sformułowania szczegółowego programu, który powstaje w konkretnych uwarunkowaniach historycznych i politycznych. Przedmiotem
niniejszej pracy nie jest jednak sprawdzanie, jak zrekonstruowana doktryna Giedroycia funkcjonowała w praktycznej polityce po okresie przejściowym w latach 1989–1991. Wymagałoby to dodatkowych zaawansowanych studiów nad polityką wschodnią w okresie od 1992 roku.
Podsumowując użyteczny dla moich rozważań schemat oparty na
spostrzeżeniach Bankowicza i Żyry, należy stwierdzić, że idea określa
ogólny polityczny cel, doktryna mówi, na jakiej zasadzie może on zostać
zrealizowany, może zawierać bazowy „warunek aktualności doktryny”.
W odniesieniu do doktryny Giedroycia jest nim imperializm rosyjski –
gdyby nie istniał historycznie, a szczególnie współcześnie, odbierałoby to tej doktrynie sens i ograniczało jej znaczenie tylko do postulatu
pomagania wschodnim sąsiadom Polski. Program polityczny zakotwicza
doktrynę w konkretnej rzeczywistości, po prostu proponuje konkretne
rozwiązania w danych warunkach politycznych.
Żadna polityczna rzeczywistość nie pasuje w stu procentach do założonych politycznych konstrukcji i schematów, nie ma przecież – przykładowo –  „stuprocentowego autorytaryzmu”. Pomimo to odwołujemy
się do pewnego wyidealizowanego typu, modelu. Tak będzie w naszym
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przypadku z pojęciem doktryny, politologiczna konceptualizacja węzłowych pojęć pomaga nam porządkować rzeczywistość, która jako
polityczna właśnie ze swej natury pełna jest specyficznych uwarunkowań i oboczności. Czy doktryna Giedroycia jest zatem doktryną? Pomimo swojej specyfiki, której poświęciłem sporo miejsca, odpowiedź
brzmi – tak.

Podsumowanie
Mitologiczny tytan Prometeusz jest zatem patronem polityki wschodniej
Polski i znienawidzonym bohaterem sąsiedniego imperium. W uproszczeniu można powiedzieć, że w polskiej polityce wschodniej i dyskusjach
o niej kluczowym punktem odniesienia jest idea prometejska. Polska polityka wschodnia nie da się zatem opisać jako relacja ze wschodnimi
sąsiadami Polski za pośrednictwem Moskwy242. Zamiast kremlocentrycznego podejścia do polityki wschodniej cechą charakterystyczną polskiego podejścia po 1989 roku okazał się, by użyć terminu ukutego przez
Dębskiego, optymistyczny determinizm w stosunku do „nowych” państw
powstałych w wyniku rozpadu ZSRS na wschód od Polski. Oznaczał
on po pierwsze pryncypialne przestrzeganie w odniesieniu do byłych
republik Kraju Rad zasady poszanowania suwerenności, respektowania
ich praw do samodzielnego decydowania o strategicznych wyborach.
Polskie podejście oznacza odmowę przyznania Rosji prawa do swego
rodzaju postimperialnej renty, wynikającej z jej dawnej imperialnej roli
w świecie. Neoprometeizm, który kształtował się po 1989 roku, jako
cel wyznaczał sobie szeroko rozumianą modernizację poszczególnych
państw na Wschodzie z założeniem, że Polska ma w tym procesie do
odegrania szczególną rolę. Postulaty polityki prowadzonej w duchu prometejskim pojawią się w odniesieniu do wszystkich państw graniczących
z Polską na Wschodzie, w tym także Rosji (będzie o tym mowa w ostatnich partiach rozdziału siódmego).
Podsumowując: spośród kilku podejść do polityki wschodniej w okresie po 1989 roku decydujące okazało się neoprometejskie. Pozwalam
sobie postawić hipotezę, że na politykę wschodnią III RP określaną jako
242
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| 	Por. S. Dębski, „Polityka wschodnia”…, dz. cyt., s. 9.

„doktryna Giedroycia” już po 1991 roku decydujący wpływ miało właśnie ono. Zyskało na sile dzięki sprzyjającym mu w skali międzynarodowej podejściom do relacji w Europie Środkowej i Wschodniej: neojagiellońskiemu i geopolitycznemu. W rzeczywistości zatem neoprometeizm
jako treść ukształtowanej już „doktryny Giedroycia” był nie tylko dziedzictwem przedwojennego prometeizmu, podejścia neoprometejskiego
w okresie powojennym i tuż po 1989 roku, ale też syntezą kilku innych
podejść: szczególnie neojagiellońskiego i geopolitycznego. Doktryna
Giedroycia wyrosła z wielowiekowego „doświadczenia bycia w imperium”, a także na wskroś realistycznego doświadczenia skutków II wojny
światowej.
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Rozdział 2

Pięć kręgów imperium.
Kontekst międzynarodowy
kształtowania się
polskiej polityki wschodniej
po 1989 roku

Wprowadzenie
„Wybiła ostatnia godzina imperium radzieckiego” – miał zanotować Borys Jelcyn. Stanisław Szuszkiewicz proponował kolegom spacer po lesie
i polowanie. Skończyło się na znacznie skromniejszych rozrywkach243.
Wiaczesław Kiełbicz, premier Białorusi, zadbał o brzozowe witki i ekipę wykwalifikowanych masażystów. Nie pito – jak wiadomo – zbyt
wiele. Przywódcy sowieckich republik Białorusi, Rosji i Ukrainy spędzili
wieczór w bani. Był 7 grudnia 1991 roku, w Wiskułach na Białorusi pojawili się na zaproszenie Szuszkiewicza, przewodniczącego białoruskiej
Rady Najwyższej, premier republiki rosyjskiej Borys Jelcyn i przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Leonid Krawczuk. Przywódcy zebrani
243

| 	Por. B. Jelcyn, Od puczu do puczu. Notatki prezydenta, przeł. M. Kotowska, Wydawnictwo UNIV-COMP, Warszawa 1995, s. 156–157.
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w Puszczy Białowieskiej do ostatniego momentu zabiegali o obecność
lidera Kazachstanu na ich spotkaniu. Ministerstwo Lotnictwa Cywilnego
ZSRS utrudniało jednak kontakt z Nursułtanem Nazarbajewem, który był
na pokładzie samolotu do Moskwy. Nazarbajew, gdy wylądował na
Wnukowie, zadzwonił do Jelcyna, Szuszkiewicza i Krawczuka, obiecał,
że szybko uda się na Białoruś, ale ostatecznie Gorbaczow zatrzymał
go w stolicy Rosji244. Prezydent zaoferował mu stanowisko przewodniczącego Rady Najwyższej odnowionego Związku Sowieckiego, na
którego powstanie liczył. Wyłącznie symboliczne znaczenie miał fakt,
że o rozwiązaniu ZSRS zadecydowali przywódcy trzech republik spośród czterech, które zawiązały to państwo (w 1991 roku nie istniała już
Zakaukaska SFRS)245. W sensie prawnym nie było to konieczne.
Anatolij Czerniajew, doradca Gorbaczowa, zanotował, że 7 grudnia,
mniej więcej w tym samym czasie, gdy przywódcy szykowali się do
rozmów w Białowieży, w Moskwie prezydent ZSRS przyjmował delegację amerykańskich biznesmenów, był w świetnym humorze, opowiadał
o zwierzętach domowych. Gorbaczow jakby nie zdawał sobie sprawy,
że mimo zaklinania przez niego rzeczywistości decyzja o rozwiązaniu
państwa związkowego rzeczywiście zapadnie. „W następnym tygodniu obaj, Gorbaczow i ja, możemy być bezrobotni” – zapisał jego
doradca246. W pewnym sensie trudno było na gorąco docenić globalne
znaczenie rozpadu ZSRS. Dla George’a Friedmana, autora Następnych
100 lat, upadek Związku Sowieckiego kończył 499-letnią erę potęgi
Europy, zapoczątkowaną wyprawą Kolumba do Ameryki. Z jego punktu widzenia koniec imperium sowieckiego oznaczał początek epoki ze
Stanami Zjednoczonymi jako głównym ośrodkiem ładu międzynarodowego247. Wraz z sowiecką epoką minął też czas stabilizacyjnej roli
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| 	Tamże, s. 160–161.
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| 	Por. K. Karski, Rozpad Związku Radzieckiego a prawo międzynarodowe, Bellona,
Warszawa 2015, s. 92.

246

| 	The National Security Archive, The Diary of Anatoly S. Chernyaev 1991, 2011,
http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB345/The%20Diary%20of%20Anatoly%20Chernyaev,%201991.pdf, s. 179 (dostęp 14 sierpnia 2016).

247

| 	Por. G. Friedman, Następne 100 lat. Prognoza na XXI wiek, przeł. M. Antosiewicz,
Wydawnictwo AMF, Warszawa 2009, s. 42.

na świecie dwubiegunowego systemu bezpieczeństwa248. Dla innych
badaczy koniec ZSRS oznaczał faktyczny koniec XX wieku, w którym
panowały wielkie systemy totalitarne249. Jeśli przyjąć, że dwudziestowieczny ład polityczny ukształtował się w wyniku I wojny światowej, to
można powiedzieć, że wyjątkowo jak na dzieje Europy dramatyczny
wiek trwał w sensie politycznym niemal trzydzieści lat krócej niż kalendarzowe stulecie250. Z punktu widzenia niniejszej pracy nie ulega wątpliwości, że 25 grudnia 1991 roku stanowi kluczową cezurę251. Oczywiście
pozostaje sprawa wyprowadzenia wojsk sowieckich/rosyjskich z Polski
w 1993 roku. Patrząc jednak geopolitycznie, najważniejsze dla Polski
kwestie zostały rozstrzygnięte w grudniu 1991 roku.
W niniejszym rozdziale skupię się na trzech elementach ważnych dla
moich dalszych wywodów. Po pierwsze, przypomnę kluczowe elementy
stosunków polsko-sowieckich; po drugie, na podstawie modelu Aleksieja
Sałmina podejmę próbę umiejscowienia Polski w rosyjskiej przestrzeni
imperialnej w okresie pieriestrojki – aż do 1991 roku, co jest sprawą
zasadniczą dla omówienia interesującego mnie procesu formowania się
polskiej polityki wschodniej. Po trzecie, przedstawię międzynarodowe
aspekty uformowania się polskiej polityki zagranicznej po 1989 roku,
szczególnie zaś polityki wschodniej, która miała kluczowe znaczenie,
ponieważ dotyczyła relacji ze Związkiem Sowieckim i państwami powstałymi w wyniku jego rozpadu.
Będę to analizował w kontekście zmian geopolitycznych na przełomie lat 80. i 90. XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem polityki
amerykańskiej. Zakładam, że kwestie systemowo-geopolityczne miały
decydujące znaczenie dla ukształtowania się polskiej polityki wschodniej252 – z punktu widzenia moich badań to podejście do analizy polityki
248

| 	Tamże, s. 46.

249

| 	Por. A.S. Barsienkow, Rieformy Gorbaczowa i sud’ba sojuznogo gosudarstwa, 1985–
1991, MGU, Moskwa 2001.

250

| 	Por. J. Sowa, Inna Rzeczpospolita jest możliwa!, W.A.B., Warszawa 2015, s. 103.

251

| 	Por. C. O’Clery, Moscow, December 25, 1991. The Last Day of the Soviet Union,
Public Affairs, New York 2012, s. XIX.

252

| 	Por. M.E. Haliżak, Poziomy analizy w nauce o stosunkach międzynarodowych, http://
ptsm.edu.pl/wp-content/uploads/publikacje/poziomy-analizy-stosunkow-miedzynarodowych/Halizak2.pdf (dostęp 30 października 2017), s. 7; por. także: W.
Kostecki, Poziomy analizy polityki zagranicznej, http://ptsm.edu.pl/wp-content/
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międzynarodowej wydaje się najbardziej adekwatne. Na ukształtowanie się polskiej polityki po 1989 roku, w tym polityki międzynarodowej,
ogromny wpływ miały struktury i podmioty zewnętrzne, na które instytucje PRL nie miały możliwości oddziaływać.
Dla uformowania się polskiej polityki wschodniej po 1989 roku kluczowe znaczenie miały sytuacja międzynarodowa i geopolityczny kontekst.
Polityka ta kształtowała się w kontekście rozpadu ZSRS oraz integracji
Zachodu – także procesów prowadzących do powstania Unii Europejskiej. Przyjmuję, że rozpad Związku Sowieckiego i rozpad rosyjskiego
systemu imperialnego (co miało wpływ na politykę zagraniczną III RP)
to zjawiska, które mają wspólne pole, jednak nie są tożsame. Zakładam
także – i przyjmuję jako hipotezę, że oczekiwania (wizja) zachodnich
partnerów Polski co do kształtu jej relacji ze wschodnimi sąsiadami (jak
porzucenie nacjonalizmu) były tożsame z neoprometejską linią polityczną „Kultury” oraz neojagiellońskim podejściem Jana Pawła II, a w kontrze
do podejścia elity politycznej PRL, szczególnie w latach 80.

Polska wobec Rosji sowieckiej i ZSRS
Dla rozważań nad polską polityką wschodnią kluczowa jest rekapitulacja, jak wyglądały relacje polsko-sowieckie od samego ich początku.
Na tle innych państw regionu miały wyjątkowy charakter. Działo się tak
z kilku powodów. Żeby właściwie zrozumieć procesy polityczne, jakie
legły u podstaw polityki wschodniej III Rzeczypospolitej, trzeba postrzegać relacje polsko-sowieckie jako całość w latach 1918–1991, a nie
analizować je tylko w kontekście okresu powojennego. W historii ZSRS
i aparatu przemocy tego państwa nie było wyraźnego elementu przerwania, który tak mocno zaznaczył się w historii Polski ze względu na
postanowienia konferencji jałtańskiej wprowadzone w życie po II wojnie światowej, zmiany ustroju, systemu politycznego, a przede wszystkim
uploads/publikacje/poziomy-analizy-stosunkow-miedzynarodowych/Kostecki.
pdf, s. 45–46. Autor wskazuje na możliwość łączenia analiz polityki zagranicznej
na poziomie międzynarodowym z podejściem konstruktywistycznym; B. Sajduk,
Tradycyjne metody analizy polityki zagranicznej, https://www.researchgate.net/publication/259646389_Tradycyjne_metody_analizy_polityki_zagranicznej (dostęp
30 października 2017), s. 64.
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zmiany terytorialne. W okresie przełomu lat 80. i 90. Moskwa postrzegała Polskę nie tylko w kontekście lat powojennych, ale poprzez pryzmat
całości relacji polsko-sowieckich. Pewne działania Sowietów wobec Polski po II wojnie w oczywisty sposób motywowane były historycznymi
rozrachunkami dotyczącymi polityki II Rzeczypospolitej. Trudniej też zrozumieć bez historycznego kontekstu czasów sprzed II wojny światowej
niechęć, jaką wywoływały w Sowietach wszelkie polityczne aktywności, których celem było rozbicie lub osłabienie ZSRS i Układu Warszawskiego, niezależnie od tego, czy były to działania paryskiej „Kultury”,
linia polityczna Solidarności, czy podejście Jana Pawła II do polityki
wschodniej. Szczególnie w jego polityce widzieli swoisty ewangeliczny,
katolicki prometeizm nawiązujący do najbardziej znienawidzonej przez
nich antyimperialnej tradycji polityki wschodniej Polski.
Polska polityka wschodnia lat 20. i 30. przechodziła kilka faz: od
postawy bliższej podejścia fundamentalnie antysowieckiego (chociaż
podejmowano próby dialogu) po otwartą grę polityczną z ZSRS w późniejszym okresie. Z sowieckiego punktu widzenia dominujące były te
wątki, które stanowiły podglebie antysowieckiego nastawienia: tradycja
wojny polsko-bolszewickiej, koncepcje federacyjne oparte na porozumieniu narodów wschodnioeuropejskich z Polską, prometeizm wymierzony nie tylko w ZSRS, ale wręcz w samą strukturę RSFRS, w pewnym
stopniu koncepcje Międzymorza.
Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Sowiecka powstała
8 listopada 1917 roku. Od 27 października tegoż roku formalnie istniała
już Rada Regencyjna, która jako organ władzy zwierzchniej w odradzającej się Polsce miała zastępować władzę królewską. II Rzeczpospolita
powstała w listopadzie 1918 roku, a ZSRS trzy lata później. Niepodległa
Polska była więc rówieśniczką sowieckiej Rosji. W pierwszym okresie
po odzyskaniu niepodległości przez Polskę oba państwa konkurowały
ze sobą. Chociażby ze względu na szeroką recepcję we współczesnej
polityce historycznej Rosji wydarzeń z początku XVII wieku warto podkreślić, że po I wojnie światowej Polska zagroziła – w rosyjskim rozumieniu – egzystencjalnym interesom Rosji po raz drugi. Przykładowo można
zwrócić uwagę, że obraz Polski jako stanowiącej zagrożenie dla sowieckiej Rosji/ZSRS pojawia się w dziennikach Michaiła Bułhakowa, z niepokojem komentującego politykę zagraniczną Polski jeszcze kilka lat po
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rewolucji253. Zresztą sam Michaił Tuchaczewski uważał w 1923 roku, że
Polska mogła – pod warunkiem porozumienia z Antonem Denikinem –
zagrozić samej egzystencji Sowietów254.
Po rewolucji 1917 roku Rosja sowiecka dążyła do rozszerzenia swoich
wpływów na Białoruś, Litwę i Ukrainę, ziemie, które w tradycji politycznej kontynuowanej i odtwarzanej przez Józefa Piłsudskiego i jego obóz
miały wchodzić w skład wspólnego z Polską federacyjnego państwa
jako niezależne podmioty. Także konkurencyjny wobec tej idei (Polski
„historycznej”, czyli nawiązującej do tradycji I Rzeczypospolitej) program Narodowej Demokracji Romana Dmowskiego (Polski „etnicznej”,
obejmującej na wschodzie tereny dające możliwość asymilacji mniejszości narodowych w ramach unitarnego państwa) kolidował z celami
bolszewików w odniesieniu do granic ich państwa na zachodzie. Nie
licząc komunistów, nieodgrywających znaczącej roli w II Rzeczypospolitej, żadne stronnictwo polityczne nie zamierzało godzić swoich celów
z projektami Sowietów, tym bardziej że różnice dotyczyły nie tylko kwestii granicznych, lecz także fundamentalnych spraw aksjologicznych:
społeczeństwo odrodzonej Polski nie akceptowało ani imperialnej polityki terytorialnej komunistycznej Rosji, ani samego komunizmu. W fundamentalnej pracy poświęconej stosunkom polsko-sowieckim w okresie
międzywojennym Wojciech Materski podkreśla sprawę kluczową dla
zrozumienia późniejszych wydarzeń: powstanie Polski po I wojnie światowej nie przesądzało o kształcie jej granic, a polskie elity traktowały
zarówno białą, jak i czerwoną Rosję jako najważniejsze zagrożenie dla
niepodległości255. Ten podstawowy argument należy przytoczyć, aby
pokazać, że w polskich warunkach kształt polityki wschodniej stale pozostaje w ścisłym związku ze sprawą zachowania niepodległości państwa i musi być rozpatrywany w kontekście polityki wewnętrznej.
Fundamentalnym aktem, który zaważył na wzajemnych relacjach,
była wygrana przez II Rzeczpospolitą wojna polsko-bolszewicka
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| 	Por. M. i J. Bułhakowowie, Dziennik Mistrza i Małgorzaty, przeł. M. Bartosik,
Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA, Warszawa 2013, s. 35, 39, 44.
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| 	Por. M.N. Tuchaczewski, Wyprawa za Wisłę, Pisma wybrane, t. 1, Wydawnictwo
MON, Warszawa 1966, s. 127–128.

255

| 	Por. W. Materski, Na widecie. II Rzeczpospolita wobec Sowietów 1918–1943, IPS
PAN i Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2005, s. 14, 28.

1919–1920, zakończona zwycięską Bitwą Warszawską w sierpniu
1920 roku. W syntetycznej formie ówczesną wizję polityki wschodniej
Polski przedstawia Okólnik ppłk. Mariana Romana Przewłockiego do
Dowódców, Szefów Sztabów i Szefów Oddziałów w sprawie polityki
polskiej wobec Ukrainy z 1 marca 1920 roku256. Wizja piłsudczyków
była na kolizyjnym kursie w stosunku do planów sowieckich. Przewłocki
pisał do wojskowych:
Ideą przewodnią naszej wschodniej polityki jest nie zaborczość
względem ziem nie polskich, lecz przeciwnie dopomożenie narodom dążącym do niepodległości i samodzielności do osiągnięcia
ich celu. Wrogiem zaś tych małych narodów i państw jest Rosja,
która dąży do dawnej potęgi i zagarnięcia ziem, jakie wchodziły
w skład dawnej carskiej Rosji257.
Wyniki wojny nie pozwoliły na realizację tego rodzaju polityki. Zawarty między Polską i ZSRS pokój ryski w 1921 roku dla Polski oznaczał
jedynie połowiczne zwycięstwo, gwarantował przynajmniej czasowo
wschodnie granice, ale praktycznie uniemożliwiał powstanie Rzeczypospolitej jako federacji Polski i sąsiadów ze Wschodu. Sowieci co prawda poszli na znaczne koncesje terytorialne, jednocześnie jednak z ich
punktu widzenia uznanie granicy ryskiej nadmiernie odwlekało plany
rozprzestrzeniania komunizmu w Europie Środkowej, nie mówiąc już
o programie rewolucji światowej, którego w 1921 roku jeszcze nie zarzucono258. Piłsudski zniweczył więc wielki projekt bolszewików, ale także
jego projekt – państwa federacyjnego z Litwą, Białorusią i Ukrainą – został ostatecznie unicestwiony259. Jan Jacek Bruski traktuje efekt negocjacji
w Rydze z krytycyzmem, a zawarty układ widzi jako „rodzaj antraktu (…)
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| 	Por. A. Garlicki, Polityka wschodnia obozu belwederskiego, „Przegląd Historyczny”
69/3, 1978, s. 459–462.
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| 	Tamże, s. 461.
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| 	Por. J. Borzęcki, Pokój ryski 1921 roku i kształtowanie się międzywojennej Europy
Wschodniej, PISM, Warszawa 2012, s. 385, 388–389.
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| 	Por. A. Nowak, Polska, Rosja i Ukraina: strategiczny trójkąt koncepcji Józefa Piłsudskiego w latach 1918–1920, [w:] E. Znamierowska-Rakk (red.), Międzymorze.
Nadzieje i ograniczenia w polityce II Rzeczypospolitej, Studium Europy Wschodniej
UW, Warszawa 2016, s. 60.
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pieriedyszkę”260. Nic więcej nie trzeba dodawać. Sprawa wojny polsko-bolszewickiej i jej następstw była istotnym czynnikiem kształtującym
relacje polsko-sowieckie w przyszłości – negatywnie z polskiego punktu
widzenia.  
Mimo że ustalony kształt traktatu praktycznie wykluczał realizację
programu federacyjnego (nie mogły już powstać niepodległe Białoruś
czy Ukraina, które mogłyby stworzyć z Polską federację), co dla Piłsudskiego stanowiło znaczące ustępstwo, przywódcy sowieccy nie traktowali osiągniętego porozumienia jako ostatecznego i zamierzali wrócić
do konfrontacyjnej polityki w dogodnych dla siebie warunkach. Problemem jest pewna dwoistość w podejściu do Polski: z jednej strony Polska
pozostawała potencjalnym wrogiem, z drugiej to przecież Polska jako
jedno z pierwszych na świecie państw uznała Rosję bolszewicką261.
W rewizji traktatu z Rygi widzieli zresztą szansę na konfrontację w szerszej skali262.
Po 1921 roku stosunki polsko-sowieckie były układane na podstawie
pokoju ryskiego, paktu o nieagresji z 1932 roku i następujących po nim
dwustronnych konwencjach dotyczących definicji agresora czy rozwiązywania konfliktów granicznych263. Po 1921 roku, gdy realizacja programu federacyjnego nie była już możliwa, rozwinął się w Polsce ruch prometejski. Podobne tendencje występowały wówczas w kilku państwach
i środowiskach, ale polski prometeizm, oparty na wspólnym działaniu
polityków, intelektualistów, oficerów służb specjalnych i dyplomatów,
miał wyjątkowy wymiar. Charakteryzował go nie tylko antyimperialny
wydźwięk (nawiązujący do polskiej tradycji romantycznej), lecz także
rys wyraźnie antykomunistyczny. Celem prometeistów było wspieranie
aspiracji narodowościowych narodów „uwięzionych” w ZSRS i doprowadzenie w ten sposób do jego osłabienia i rozpadu.
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| 	J.J. Bruski, Między prometeizmem a Realpolitik. II Rzeczpospolita wobec Ukrainy
sowieckiej 1921–1926, Historia Iagiellonica, Kraków 2010, s. 43–44.
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| 	Por. N. Iwanow, Zapomniane ludobójstwo. Polacy w państwie Stalina. „Operacja polska” 1937– 1938, Znak Horyzont, Kraków 2014, s. 117.
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| 	Por. M. Kornat, Wacław Grzybowski, ambasador w Moskwie (1936–1939), Biografia polityczna, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016, s. 287.
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| 	Tamże, s. 101.

W latach 30. XX wieku relacje Polski z Sowietami się zmieniły. Nie
mogło być inaczej, skoro radykalnie zmieniła się na korzyść Moskwy
sytuacja międzynarodowa ZSRS: Rosja sowiecka zawarła porozumienia
z Niemcami w latach 1922 i 1926, ZSRS wszedł także do Ligi Narodów. Pakt z ZSRS z 1932 roku264 wpłynął na osłabienie tendencji
prometejskich w polityce Warszawy. Ich miejsce zajęła polityka równowagi między wzrastającymi w siłę Niemcami a Rosją sowiecką265.
Przejściowo relacje polsko-sowieckie nawet się wyraźnie poprawiły,
prowadzenie polityki równowagi utrudniało realizowanie akcji prometejskiej, którą Sowiety identyfikowały jako agresywną wobec swego
państwa. W marcu 1933 roku Benito Mussolini przedstawił koncepcję
paktu czterech: Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Spotkała się
ona z protestami Piłsudskiego. Koncepcja Mussoliniego przyczyniła się
też do zbliżenia dyplomatycznego Polski z Sowietami, które w wypadku
zawarcia tego rodzaju układu byłyby politycznie izolowane266. Sowiety
traktowały zbliżenie z II RP jako element przetargowy w dyplomatycznych rozgrywkach z Berlinem. Deklaracja polsko-niemiecka o niestosowaniu przemocy ze stycznia 1934 roku dała im pretekst do ponownego
ochłodzenia relacji z Polską267. Wojciech Materski szczegółowo opisał
dyplomatyczne meandry w stosunkach polsko-sowieckich w kolejnych
latach; sprowadzały się one do trwałego złagodzenia antysowieckiego
ostrza polskiej polityki. W ciągu dekady, jeśli porównać ją z pierwszą
połową lat 20., polska polityka wobec odradzającego się imperium
została znacząco przeformułowana, a zmienność ta, zrozumiała w kraju w warunkach konkretnej koniunktury politycznej, na zewnątrz mogła
być postrzegana jako immanentna cecha polskiej polityki – tak zresztą
przedstawiał ją w nieco pobłażliwym tonie Józef Stalin w 1934 roku268.
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| 	Por. M. Kornat, Układy o nieagresji z ZSRR (1932) i Niemcami (1934) oraz ich
znaczenie dla Europy i polskiej polityki zagranicznej, [w:] M. Kornat, W. Materski,
Między pokojem a wojną. Szkice o dyplomacji polskiej lat 1918–1945, Wydawnictwo
Sejmowe, Biblioteka Polskiego Instytutu Dyplomacji, Warszawa 2015, s. 39–44.
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| 	Por. M. Kornat, Wacław Grzybowski…, dz. cyt., s. 287; zob. tenże, Polityka zagraniczna Polski 1938–1939. Cztery decyzje Józefa Becka, Muzeum II Wojny Światowej
i Wydawnictwo Oskar, Gdańsk 2012.

266

| 	Por. W. Materski, Na widecie…, dz. cyt., s. 406–409.
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| 	Tamże, s. 438–443.

268

| 	Tamże, s. 443.
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Aby zrozumieć skalę zmiany w polityce wschodniej Polski, jaka zaszła
w ciągu piętnastu lat w II Rzeczypospolitej, wystarczy wziąć pod uwagę
założenia, z jakimi w 1936 roku jechał do Moskwy nowy ambasador
Wacław Grzybowski: wstrzymywanie się od ingerencji w wewnętrzne
sprawy Sowietów, stałe zabieganie o dwustronną regulację wzajemnych
stosunków oraz nieangażowanie się w jakiekolwiek międzynarodowe
działania skierowane przeciw państwu sowieckiemu269. Tak ustawione
priorytety działalności dyplomaty oznaczały, że Polska wyrzekła się prometeizmu i prób wpływania na sytuację w ZSRS, dowodziły też poczucia słabości wobec znacznie już wówczas potężniejszego sąsiada –
założenia Grzybowskiego były odwzorowaniem polityki wschodniej
Józefa Becka, która przeszła do historii jako „polityka równowagi”270.
Mimo polskich starań o poprawę relacji ze wschodnim sąsiadem dyplomacja sowiecka zwalczała lansowaną przez Warszawę koncepcję
Międzymorza, wyznaczającą Polsce miejsce w strefie neutralnej między
Niemcami i ZSRS271. Przeciwko Polakom w ZSRS została skierowana
agresja państwa sowieckiego, czego przejawem była tzw. Operacja
polska. Nikołaj Iwanow podkreśla wyjątkowość tego posunięcia nawet
na tle „wielkiego terroru”, zauważa też, że uderzenie w Polaków w Rosji, na Białorusi, Ukrainie, a w końcu na terenie całego ZSRS wynikało
z polityki państwa sowieckiego wobec II Rzeczypospolitej: Kreml był
przekonany, że Polska (i Polacy) zostanie w przyszłości wykorzystana
przez państwa wrogie Sowietom do walki z państwem bolszewików272.
Polskie starania nie przekonały Sowietów, że II Rzeczpospolita promuje w Europie Środkowej projekty niesprzeczne z sowiecką wizją relacji
politycznych na tym obszarze. To Polska była wciąż postrzegana jako
państwo stojące na przeszkodzie przeforsowaniu sowieckich planów.
Kiedy doszło do porozumienia sowiecko-niemieckiego, polityka równowagi poniosła fiasko.
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| 	Por. M. Kornat, Wacław Grzybowski…, dz. cyt., s. 99.
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| 	Tamże, s. 102.
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| 	Tamże, s. 107.
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| 	Por. N. Iwanow, Zapomniane ludobójstwo…, dz. cyt., s. 261.

Pakt Ribbentrop–Mołotow i jego skutki
Kolejny etap relacji polsko-sowieckich otworzył pakt Ribbentrop–Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku. Wojska sowieckie wkroczyły na terytorium
Polski 17 września tegoż roku, zaczęła się okupacja sowiecka polskich
ziem wschodnich, normalne stosunki dyplomatyczne z ZSRS były niemożliwe. Fakt, że między Rzecząpospolitą Polską a ZSRS nie zaistniał
stan wojny, w przyszłości zaowocował poważnymi formalnymi konsekwencjami: nie mogło dojść do powrotu do status quo ante bellum. Kolejno nastąpiły cztery wywózki obywateli Polski z Kresów Wschodnich
II RP do azjatyckiej części Kraju Rad. Politykę Związku Sowieckiego na
zaanektowanych ziemiach polskich charakteryzowały także: masowe
przesiedlenia, pozbawianie własności obywateli polskich oraz niszczenie dóbr polskiej kultury, a także podsycanie animozji narodowych
przeciw Polakom. Najbardziej wymownym przykładem polityki państwa
bolszewików wobec znienawidzonego sąsiada w tym okresie jest zamordowanie oficerów polskich w Katyniu w 1940 roku; ukrywano ten
fakt i utrzymywano kłamstwa na jego temat w zasadzie do końca istnienia PRL w 1989 roku273.
Zerwane w 1939 roku stosunki dyplomatyczne ponownie nawiązano
30 lipca 1941 roku, gdy premier Władysław Sikorski podpisał z sowieckim ambasadorem w Wielkiej Brytanii Iwanem Majskim umowę mającą
na celu wspólną walkę z III Rzeszą w ramach koalicji antyhitlerowskiej.
Zawarcie szalenie trudnego dla polskiego rządu w Londynie porozumienia – co nastąpiło pod naciskiem zachodnich sojuszników – oznaczało uznanie, że tracą moc układy niemiecko-sowieckie z 1939 roku.
Na podstawie umowy, która przeszła do historii jako „układ Sikorski–
Majski”, obywatele polscy przetrzymywani w ZSRS odzyskali wolność
i możliwość opuszczenia tego kraju. Mimo że prezydent RP Władysław
Raczkiewicz nie kontrasygnował układu, wszedł on w życie jako porozumienie niższego rzędu. Stosunki polsko-sowieckie zostały zawieszone
przez Stalina w 1943 roku. Formalną przyczyną było to, że rządy polski
i niemiecki równolegle zwróciły się do szwajcarskiego Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w sprawie badania zbrodni katyńskiej. Te dzia273

| 	O mieszanej komisji partyjnych historyków polskich i sowieckich powołanej
w 1987 roku do badania tzw. białych plam będzie jeszcze mowa.
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łania Stalina prowadziły do ostatecznego zerwania z legalnym rządem
polskim, a kluczowym akordem było kłamstwo rządu ZSRS w sprawie
jego odpowiedzialności za zamordowanie polskich oficerów.
Kłamstwo katyńskie stworzyło polityczno-symboliczną przestrzeń do
ustanowienia w Polsce nielegalnego komunistycznego „rządu”, czyli Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Stało się też fundamentem,
na którym zbudowano polityczne podstawy tzw. Polski Ludowej. Ten
etyczny defekt naznaczający powojenną Polskę był zresztą oczywisty
dla współczesnych – kwestia wyjaśnienia sprawy katyńskiej stanowiła
jeden z głównych wątków polityki generała Wojciecha Jaruzelskiego
wobec ZSRS w ostatniej fazie systemu totalitarnego w Polsce. W swoim
czasie zerwanie stosunków polsko-sowieckich oznaczało katastrofę realizmu Sikorskiego w polityce wschodniej. Podważyło jego wiarygodność
wśród elit emigracyjnych, wzmocniło przeciwników, a także, jak słusznie
pisze Materski, „degradowało międzynarodową pozycję państwa”274.
W tamtym czasie polityczne skutki wydarzeń dyplomatycznych były nie
do wyobrażenia.
W 1944 roku nie ulegało już wątpliwości, że mimo zwycięstwa nad
bolszewikami niecałe ćwierć wieku wcześniej oraz wysiłku wojennego Polaków Rzeczpospolita przegrała rywalizację z ZSRS o wschodnie tereny położone między Bugiem a linią granicy ustaloną w Rydze
w 1921 roku. Pesymistyczny scenariusz potwierdzały rozmowy Stanisława Mikołajczyka z Józefem Stalinem w Moskwie 3 sierpnia 1944 roku.
Premier zrozumiał, że Stalin myśli o wschodniej granicy Polski wyłącznie w kategoriach linii Curzona oraz że tego rodzaju stanowisko aprobują popierani przez niego działacze komunistyczni pretendujący do
władzy w Polsce275. Jak podkreśla Roman Szporluk: narzucony przez
Stalina układ granic skutkował powstaniem dużego i potencjalnie silnego organizmu, jakim była w ramach ZSRS Ukraina sowiecka. Tak jak
w decyzji o formalnie „etnicznym kształcie” ZSRS z 1922 roku niejako
zakodowane były późniejsze kłopoty ZSRS z utrzymaniem spójności
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| 	W. Materski, Na widecie…, dz. cyt., s. 713.
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| 	Por. W. Rojek, Proces kształtowania się polsko-sowieckiej granicy państwowej 1943–
1952, [w:] J. Malicki (red.), Historia est testis temporum. Księga Pamiątkowa z okazji
Jubileuszu 90-lecia Profesorów Richarda Pipesa, Piotra Wandycza, Zbigniewa Wójcika, Bibliotheca Europae Orientalis, Warszawa 2017, s. 346–348.

państwa, tak i w tym przypadku powiększony kosztem terytorium Polski
ukraiński moduł ZSRS (USRS) po II wojnie światowej, zapewne całkowicie wbrew intencjom Stalina, zwiastował przyszłe kłopoty Związku276.
Rola emancypacji narodowej Ukraińców w rozpadzie całego imperialnego systemu sowieckiego będzie jeszcze omawiana w kolejnych rozdziałach, szczególnie w kontekście „ukraińskiej” polityki Jana Pawła II.
Po październikowej, kolejnej wizycie Mikołajczyka w Moskwie w zasadzie było już jasne, że Polska znalazła się w sferze wpływów państwa
Stalina277, rozmowy toczyły się dosłownie kilka dni po upadku powstania warszawskiego. Władze ZSRS odrzuciły przecież nie tylko postulaty Mikołajczyka dotyczące wschodniej granicy, ale też te odnoszące
się do zasadniczych politycznych kwestii ustroju Polski, jej suwerenności
i możliwości kształtowania polityki zagranicznej w okresie po wojnie.
Legalny rząd Polski zdawał sobie sprawę, że kwestia relacji ze wschodnim sąsiadem stanowi centralny problem polityczny Rzeczypospolitej.
Jeszcze raz w historii ujawniło się, jak sprawa polityki wschodniej Polski
jest organicznie powiązana z samym problemem niepodległości i suwerenności państwa. Chociaż Polska wychodziła z wojny formalnie jako
zwycięzca, układ sił w ciągu zaledwie ćwierćwiecza zmienił się na jej
niekorzyść w sposób trudny przed wojną do wyobrażenia. Nastąpiła
tym samym trwała zmiana układu sił w relacjach polsko-sowieckich.
Zarówno zapiski Mikołajczyka z październikowych rozmów ze Stalinem, gdy niemal błagał go o zgodę na pozostawienie przy Rzeczypospolitej okolic Wilna (już było pewne, że bez Wilna) i Lwowa oraz
galicyjskich złóż ropy naftowej i potasu, jak i późniejsze o kilka tygodni konkluzje Arciszewskiego nie pozostawiały złudzeń, że sprawa jest
zamknięta278. „Najgorszą przysługą, jaką można oddać sprawie polskiej, byłoby ukrywanie prawdziwego stanu rzeczy” – tak 15 stycznia
1945 roku w dramatycznym tonie zagajał swoje wystąpienie przed emi-
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| 	Por. Rozmowa z Romanem Szporlukiem w zbiorach autora.
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| 	Por. S. Mikołajczyk, Polska zgwałcona, b.m. i d.w., s. 122–123.

278

| 	Por. Nieznane exposé premiera Tomasza Arciszewskiego na posiedzeniu Rady Narodowej w Londynie 15 stycznia 1945 r. (podał do druku Adam Ciołkosz), „Zeszyty
Historyczne” 1962, nr 1, s. 9–25.
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gracyjnym parlamentem, czyli Radą Narodową, w Londynie nowy już
premier Tomasz Arciszewski279.

Konsekwencje konferencji w Jałcie
Po II wojnie światowej to Stalin decydował o charakterze władzy w Polsce i nie zgadzał się na podmiotowy rząd w Polsce. Uzgodnienia przyjęte na konferencji w Jałcie (4–11 lutego 1945 roku) „tylko” przypieczętowały zasadniczą zmianę relacji polsko-sowieckich. Już podczas wojny
kwestia polska stanowiła jeden z najistotniejszych elementów sowieckiej
polityki w Europie, chodziło bowiem o zagwarantowanie, że zachodnie granice ZSRS pozostaną w kształcie, jaki przybrały w wyniku paktu Ribbentrop–Mołotow oraz wkroczenia wojsk sowieckich do Polski.
Najważniejszym elementem polityki sowieckiej wobec Polski było utrzymanie zachodniej granicy ZSRS z 22 czerwca 1941 roku. Za drugi cel
Stalin uznał zlikwidowanie niezależnych państw w Europie Środkowej
i stworzenie w ich miejscu bloku państw przynajmniej sprzymierzonych
z ZSRS. Cele Stalina stały w całkowitej sprzeczności z politycznymi interesami Polski.
Władze ustanowione przez ZSRS w Warszawie w oczywisty sposób
nie miały w tych warunkach możliwości prowadzenia suwerennej polityki
zagranicznej, w tym (szczególnie) polityki wschodniej. Unormowanie relacji polsko-sowieckich po wojnie w obliczu faktycznego uznania przez
zachodnich aliantów sowieckiej strefy wpływów musiało zatem oznaczać stworzenie na terytorium Polski rządu, który przyjąłby sowieckie
żądania280. Zdaniem Krystyny Kersten o niepowodzeniu sprawy polskiej
podczas konferencji pokojowej w Jałcie przesądziły chwiejne stanowisko
prezydenta Stanów Zjednoczonych Franklina Delano Roosevelta, słaba
pozycja Winstona Churchilla oraz konsekwencja Stalina w doprowadzeniu do tego, że za wschodnią granicę powojennej Polski mocarstwa
zdecydowały się uznać linię Curzona z kilkukilometrowymi odchylenia-
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| 	Tamże, s. 9.
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| 	Por. W. Borodziej, Od Poczdamu do Szklarskiej Poręby. Polska w stosunkach międzynarodowych 1945–1947, Aneks, Londyn 1990, s. 122–123.

mi na korzyść Polski281. Ustalenia te spotkały się rzecz jasna z totalną
krytyką rządu polskiego w Londynie, który określił je jako „nowy rozbiór
Polski”282; zdawał on sobie sprawę, że w praktyce oznaczają one stałą
strukturalną zależność Polski od Rosji sowieckiej283.
Z punktu widzenia większości polityków polskich na emigracji wejście do jakiegokolwiek rządu, który zaakceptowałby utratę 47 procent
terytorium państwa w kształcie z 1939 roku, było absolutnie niemożliwe.
Fakty te determinowały szczególny rodzaj relacji polsko-sowieckich po
II wojnie światowej i od samego początku wyjątkowy rodzaj uzależnienia284. W 1944 roku Sowieci po wkroczeniu na ziemie polskie zainstalowali w Chełmie podporządkowany sobie rząd tymczasowy, na bazie
którego powstały struktury komunistycznej administracji. W ramach wprowadzania w życie postanowień jałtańskich 28 czerwca 1945 roku rząd
po dokooptowaniu reprezentantów opozycji przekształcono w Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej, w ciągu kilku następnych dni został on
uznany przez państwa zachodnie. Polityka ZSRS w powojennej Polsce
opierała się w dużym stopniu na ustanawianiu nad Wisłą systemu totalitarnego, w latach 1945–1948 formowano jego zręby z wykorzystaniem aparatu represji i bezpośredniego administrowania przy pomocy
sowieckich nadzorców (tzw. doradców).

„Polityka zemsty” ZSRS
Specyficznym elementem polityki sowieckiej wobec Polski oraz działań
aparatu represji w stosunku do przedstawicieli elit politycznych był rewanż za politykę niepodległej Polski wobec Sowietów po 1918 roku,
szczególnie zwycięstwo w wojnie polsko-bolszewickiej i działania
o charakterze prometejskim. Proces odcięcia się od przedwojennej poli-
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| 	Por. Cz. Grzelak, Granica wschodnia Polski w polityce wielkich mocarstw 1939–1945,
„Piotrkowskie Zeszyty Historyczne”, t. 1 (1998), s. 129–138.

282

| 	K. Kersten, Narodziny systemu władzy. Polska 1943–1948, SAWW, Poznań 1990,
s. 112–113.
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| 	Por. K. Kersten, Jałta w polskiej perspektywie, Aneks, Londyn 1989, s. 102–103.
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| 	Por. W. Borodziej, Od Poczdamu do Szklarskiej Poręby…, dz. cyt., s. 122–123.
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tyki wschodniej przez PRL można pokazać na przykładzie powojennych
losów dwóch prometeistów.
Na celowniku znaleźli się zarówno ci, którzy – jak Henryk Józewski –
pozostali w kraju285, jak i ci, którzy – jak Włodzimierz Bączkowski – byli
już na emigracji286. Pierwszy był czołową postacią obozu piłsudczykowskiego, zaangażował się w próbę znalezienia porozumienia z mniejszością ukraińską na Wołyniu, drugi jednym z najbardziej znaczących intelektualistów proponujących pokojowe rozwiązanie kwestii ukraińskiej287.
Za posądzenie o sprzyjanie polskiemu prometeizmowi Józewski niemal
zapłacił życiem w stalinowskim więzieniu, Bączkowski był tropiony na
Zachodzie288. Powojenne dzieje tych dwóch wielkich prometeistów na
zasadzie pars pro toto pokazują, jaki stosunek miały władze sowieckie
i komunistyczne kierownictwo w Polsce do polityki polskiej wobec Sowietów sprzed epoki polityki równowagi Becka. Bączkowski po pobycie
na Bliskim Wschodzie289 pozostał na Zachodzie i kontynuował misję,
Józewski cudem przetrwał stalinowskie więzienie, przy czym obu spotkała agresja wyjątkowa nawet w kontekście represyjnego stalinizmu.
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| 	Por. J. Kęsik, Zaufany Komendanta. Biografia polityczna Jana Henryka Józewskiego 1892–1981, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995,
s. 183–185.
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| 	Por. Dokument 1. Informacja współpracownika Wydziału III UBP m. st. Warszawy „Modrzejewskiego” dotycząca Włodzimierza Bączkowskiego, 9 IX 1953, [w:]
P. Libera, Zwalczanie ruchu prometejskiego w Polsce Ludowej. Wstęp do badań, cz. 2,
„Historia i Polityka” 2011, nr 5, s. 205.
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| 	Por. B. Stoczewska, Ukraina i Ukraińcy w polskiej myśli politycznej od końca
XIX wieku do wybuchu II wojny światowej, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków
2013, s. 291–296, 300.
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| 	Por. P. Kowal, Powrót Prometeusza, [w:] I. Hofman (red.), Ukraiński polonofil. Pamięci
Bohdana Osadczuka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, s. 184–186; Dokument
1. Informacja współpracownika Wydziału III UBP m. st. Warszawy „Modrzejewskiego” dotycząca Włodzimierza Bączkowskiego…, dz. cyt., s. 205; Dokument 2.
Pismo naczelnika Wydziału V UBP m.st. Warszawy do Dyrektora Departamentu
VII MBP o próbach rozpracowania W. Bączkowskiego, 9 IV 1954, [w:] P. Libera,
Zwalczanie ruchu prometejskiego, dz. cyt., s. 206; Dokument 3. Informacja współpracownika Wydziału III UBP „Ten” dotycząca W. Bączkowskiego, 7 I 1956, [w:]
P. Libera, Zwalczanie ruchu prometejskiego, dz. cyt., s. 207–208; Dokument 9. Raport
naczelnika Wydziału IX Departamentu I MSW ze spotkania z Władysławem Pelcem,
8 IV 1958, [w:] P. Libera, Zwalczanie ruchu prometejskiego, dz. cyt., s. 227.
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| 	Por. J. Giedroyc, J. Małaniuk, Listy 1948–1963, Biblioteka Więzi, Warszawa 2014,
s. 82–84.

Zarzut wobec Bączkowskiego brzmiał: prometeizm. Wiązał się ze
wszystkim, co najgorsze: aktywną postawą antyradziecką i antykomunizmem. W kwietniu 1954 roku do poszukiwań Bączkowskiego zabrał
się bezskutecznie sam wiceszef Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
w Warszawie Ryszard Nazarewicz290, później znany partyjny historyk.
Bączkowski pozostał na Zachodzie, a jego wydana po polsku praca Rosja wczoraj i dziś 291, przetłumaczona na język angielski, stała się jednym
z fundamentów nowoczesnej sowietologii.
Józewski pozostał w kraju do 1946 roku, prowadził aktywną pracę
podziemną. Potem ukrywał się, pracował pod Lublinem. Jan Kęsik, biograf Józewskiego, podkreśla, że był aktywny politycznie także wówczas, gdy musiał zejść do podziemia292. Byłego wojewodę wołyńskiego
aresztowano na dwa dni przed śmiercią Stalina. Przesłuchujący Józewskiego w mokotowskim więzieniu w Warszawie Jan Dyduch groził mu,
że po powieszeniu go w Polsce jego ciało zostanie wysłane do Moskwy
w celu „dokończenia roboty”293. Perwersyjny ton śledczego pokazuje,
jaki stosunek do polityki Józewskiego mieli Sowieci. W 1954 roku Józewski został skazany na dożywocie, prawdopodobnie gdyby wpadł
w komunistyczne ręce kilka lat wcześniej, dostałby karę śmierci. Wyszedł
ma wolność jako jeden z ostatnich więźniów politycznych z czasów stalinowskich 6 listopada 1956 roku294.
W poszczególnych okresach po 1945 roku charakter podporządkowania Polski wobec ZSRS zmieniał się nieznacznie, co do istoty pozostawał taki sam: państwo polskie było związane z sąsiadem ze Wschodu
przez gwarancje dla jego granic, podporządkowanie sowieckim służbom specjalnym, zależność gospodarczą i polityczną, ubezwłasnowolnienie w zakresie polityki zagranicznej, a przede wszystkim stacjonowanie na jego terenie sowieckiej Północnej Grupy Wojsk. Oddano im do
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| 	Dokument 2. Pismo naczelnika Wydziału V UBP m.st. Warszawy do Dyrektora
Departamentu VII MBP o próbach rozpracowania W. Bączkowskiego, 9 IV 1954,
[w:] P. Libera, Zwalczanie ruchu prometejskiego, dz. cyt., s. 206.
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| 	Por. W. Bączkowski, Rosja wczoraj i dziś, nakładem autora, Jerozolima 1946.
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| 	Por. J. Kęsik, Zaufany Komendanta…, dz. cyt., s. 186–187.

293

| 	T. Snyder, Tajna wojna. Henryk Józewski i polsko-sowiecka rozgrywka o Ukrainę,
przeł. B. Pietrzyk, Znak, Kraków 2008, s. 302.
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| 	Tamże, s. 301–307.
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wyłącznej dyspozycji terytorium odpowiadające w przybliżeniu łącznej powierzchni współczesnych Warszawy i Poznania; w szczytowych
momentach aktywności na obszarze Polski stacjonowało kilkaset tysięcy
żołnierzy sowieckich.
Większość polskiej emigracji nie uznawała okupacji sowieckiej na
ziemiach polskich ani podporządkowania ZSRS. Rząd na uchodźstwie
utrzymywał, że sprawa przynależności państwowej dawnych ziem
wschodnich II RP powinna być przedmiotem regulacji ze strony niepodległej wolnej Rzeczypospolitej i jej sąsiadów. Podobny stosunek miały
środowiska polityczne i wojskowe, które pozostały w kraju po 1945 roku
i kontynuowały walkę, nie akceptując powojennego status quo. Wydawany w Paryżu miesięcznik „Kultura”, który miał duży wpływ na kształtowanie opinii w kraju, oraz związane z nim środowiska polityczne
i intelektualne od 1952 roku uznawały, że zaanektowane przez ZSRS
polskie ziemie na Wschodzie wejdą w skład powstałych po rozpadzie
Kraju Rad niepodległych państw, które – jak zakładano – ułożą sobie
przyjazne stosunki z niekomunistyczną Polską. Stanowisko to oznaczało jednocześnie bezwzględne uznawanie powojennych rozstrzygnięć
w kwestii granic. Linia polityczna paryskiej „Kultury” oraz zbudowana na
jej osnowie tzw. doktryna Giedroycia ukształtowały poglądy polityczne opozycji wobec komunistów w Polsce w latach 1976–1989, w tym
szczególnie geopolityczną orientację NSZZ Solidarność i związanego
z nią ruchu politycznego. W posłaniu Solidarności z 1981 roku – o którym będę szeroko pisał w kolejnym rozdziale – przywódcy Kraju Rad
jeszcze raz usłyszeli echo polskiej romantycznej idei wyzwalania innych
narodów z „więzienia narodów”295.
Marek Jan Chodakiewicz pisze, że po rozpadzie ZSRS dla „zachodnich peryferii postsowieckich” najważniejszą kwestią było odwrócenie
skutków II wojny światowej296. Tymczasem nasza konkluzja właśnie w tej
kwestii musi być pesymistyczna: jeśli chodzi o relacje potencjałów Polski i Rosji, skutki były w zasadzie nieodwracalne. W 1918 roku, kiedy
powstawało państwo sowieckie, a Polska odzyskiwała niepodległość,
można było mówić o porównywalności pewnych potencjałów obu
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| 	Do relacji polsko-sowieckich jeszcze powrócę i zostaną one omówione w odniesieniu do lat 80. w rozdziale czwartym.
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| 	M.J. Chodakiewicz, Międzymorze, Biblioteka Wolności, Warszawa 2017, s. 121.

państw, natomiast w 1991 roku bilans 70 lat relacji polsko-sowieckich był
negatywny dla Polski, mimo że w momencie rozpadu ZSRS Rosja była
osłabiona. Polska polityka wschodnia lat 1989–1991 i późniejszych nie
mogła ignorować tego faktu. Tym samym wręcz narzucają się różnice
w odniesieniu do tego, z jakiego punktu wyjściowego startowały relacje
polsko-rosyjskie/sowieckie po II wojnie światowej.

ZSRS jako imperium
Dla rozważań o źródłach polskiej polityki wschodniej nieodzowna jest
analiza podstawowych kwestii, które stanowią kontekst podjętej tematyki: charakter państwa sowieckiego, które odpowiadało za pozbawienie
suwerenności państwa polskiego, kwestia jego rozpadu oraz zmiany
w relacjach polsko-sowieckich.
Rządząca Rosją WKP(b) aktem z 30 grudnia 1922 roku uformowała po
nowemu niektóre organy władzy publicznej. W ten sposób z połączenia
Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej, Białoruskiej
SRS, Zakaukaskiej FSRS i Ukraińskiej SRS uformował się byt prawny, który
znamy jako ZSRS. Już w momencie kształtowania się państwa sowieckiego
toczył się spór, w jakim stopniu nowy byt prawnomiędzynarodowy ma być
nominalnie związkiem suwerennych państw, a w jakim stopniu dominować
ma zasada autonomizacji, zgodnie z którą sojusznicze republiki włączono
by do RSFRS. Mimo deklaracji suwerenności i gwarancji konstytucyjnych
praktyka okazała się bliższa tej drugiej opcji – republiki zostały w pełni
podporządkowane władzom centralnym. Obowiązywała fikcja: wbrew
ówczesnym poglądom Stalina zaniechano włączania kolejnych republik
do sowieckiej Rosji jako jej części – dostały możliwość funkcjonowania
jako republiki w ramach ZSRS. Karol Karski mówi o praktycznej inkorporacji i jedynie pozornym zachowaniu zasady federacyjności. Podkreśla,
że grudniowa umowa związkowa z 1922 roku była zawierana jako akt
prawa międzynarodowego, ale od momentu gdy weszła w życie, przekształciła się w część wewnętrznego prawa ZSRS. Ten stan rzeczy został
zmieniony dopiero w 1944 roku, gdy republiki związkowe zyskały status
podmiotów prawa międzynarodowego297.
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| 	Por. K. Karski, Rozpad Związku Radzieckiego…, dz. cyt., s. 67.
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Warto w tym miejscu przypomnieć uwagi Ryszarda Pipesa z lat 50.
ubiegłego wieku na temat procesu formowania się ZSRS. Akt prawny
z 1922 roku zawierał w swej istocie – powołania państwa związkowego w oparciu o „etniczne” republiki związkowe – mimowolne źródło
problemów298. Niejako kodował w samej strukturze państwa sowieckiego jego przyszłe kłopoty. Fikcja federacyjności okazała się sprawą czasową. Właśnie kryterium etniczne stało się bowiem po prawie
siedmiu dekadach jednym z głównych powodów rozpadu sowieckiego
imperium. Jeśli chodzi o charakter polityki prowadzonej wobec sąsiadów, państwo szybko wróciło w stare koleiny rosyjskiej polityki, de facto
jeszcze zanim na bazie Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki
Sowieckiej powstał ZSRS. Początkowo rosyjscy rewolucjoniści nie wykazywali zainteresowania kontynuacją imperialnej polityki caratu, ale już
po kilku latach zorientowali się, że bez przyłączenia kolejnych obszarów
organizmy państwowe powstałe na peryferiach rozwijającej się terytorialnie Rosji sowieckiej mogą się okazać wrogie wobec nowej władzy.
Szczególnie pouczający dla Sowietów był przypadek wojny z Polską,
która na początku lat 20. o mało co nie doprowadziła młodego Kraju
Rad do upadku299.
Wielu badaczy uważa dzisiaj za oczywiste, że ZSRS w szybkim
tempie ożywił tradycje imperium Romanowów, któremu kres położyła
rewolucja300. Dla jednego z sowietologów polskich pierwszej połowy
XX wieku Włodzimierza Bączkowskiego teza o kontynuowaniu przez
„totalizm” rosyjski tradycyjnego autokratyzmu była w pełni uzasadniona301. Podobne stanowisko zajmują obecnie chociażby Andrzej Nowak, Roman Szporluk czy Richard Pipes302. Pogląd ten, podkreślający
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| 	R. Pipes, Czerwone imperium. Powstanie Związku Sowieckiego, przeł. W. Jeżewski,
Magnum, Warszawa 2015, s.
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| 	Por. P. Sadura, Upadek komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie
współczesnych teorii rewolucji, Oficyna Naukowa, Warszawa 2015, s. 93.
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| 	Tamże, s. 87.
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| 	Por. W. Bączkowski, Plus ça change. Uwagi o ewolucji ustroju w Rosji Sowieckiej,
[w:] tenże, O wschodnich problemach Polski, opr. J. Kloczkowski, P. Kowal, OMP,
Księgarnia Akademicka, Kraków 2000.
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| 	Por. A. Nowak, Od imperium do imperium. Spojrzenia na historię Europy Wschodniej, Arcana, Kraków 2004; R. Szporluk, Imperium, komunizm i narody, wstęp
i red. A. Nowak, przeł. S. Czarnik, A. Nowak, Arcana, Kraków 2003; R. Pipes,

ciągłość imperialnego nastawienia Rosji niezależnie od jej form ustrojowych, przetrwał próbę czasu, a nawet zyskał na popularności, gdy ster
rządów przeszedł w ręce Władimira Putina303.
Po II wojnie światowej raczej rzadko określano ZSRS mianem imperium. To propaganda sowiecka skierowana przeciw państwom Zachodu
zawłaszczyła taką retorykę i w latach zimnej wojny nieustannie posądzała je o imperializm i kolonializm. Było to o tyle przebiegłe, że w ten
sposób udało się jej na dziesiątki lat oddalić pokusę stosowania tych
pojęć do opisu polityki ZSRS, choć ich użycie w kontekście polityki Kraju
Rad wręcz się narzucało. Kiedy do historii przeszły już kolonialne imperia Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji czy Belgii, to właśnie Związek
Sowiecki pozostawał ekspansywnym imperialnym bytem politycznym,
z pozycji metropolitarnego centrum podporządkowywał i wyzyskiwał
poddane mu narody przy wykorzystaniu całej gamy dostępnych instrumentów militarnych, ekonomicznych i kulturalnych – a zatem doskonale
wpisywał się w definicję imperium304. „Imperiologia” jako siatka interpretacyjna procesów zachodzących w ZSRS znalazła powszechne uznanie
wśród badaczy tak naprawdę dopiero po rozpadzie imperium – wcześniej takie podejście było traktowane jako nadmiernie zideologizowane.
Rosja bolszewików, przeł. W. Jeżewski, Magnum, Warszawa 2005; tenże, Rewolucja
rosyjska. Trzy pytania, przeł. W. Jeżewski, Magnum, Warszawa 2006; R. Conquest,
Wielki terror, przeł. Władysław Jeżewski, Wydawnictwo Michał Urbański, Warszawa 1997; R. Conquest, Uwagi o spustoszonym stuleciu, przeł. T. Bieroń, Zysk i S-ka,
Poznań 2002.
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| 	Kryzys ekonomiczny w 1998 r., wybory do Dumy 19 grudnia 1999 r. i dojście do
władzy Putina w 2000 r. to trzy elementy, które przesądziły o zamknięciu epoki rosyjskiej Republiki Weimarskiej, czyli próby wprowadzenia w postsowieckiej Rosji
demokracji. Lata 1992–1999 były z punktu widzenia rosyjskiego społeczeństwa
nieudanym finałem pieriestrojki. Rok 2000 przyniósł w historii Rosji zwrot zarówno w polityce zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Z im dłuższej perspektywy czasowej
postrzegamy te wydarzenia, tym bardziej wydają się wieńczyć okres rozpadu starego
imperium. Nowe czasy oznaczały już wejście w epokę autorytarną, z kontrolą prasy, zdławieniem przez władzę opozycji i pełną dyspozycyjnością służb specjalnych
wobec planów politycznych nowego przywództwa (M. Deliagin, Czy nowy autorytaryzm rosyjski może okazać się skuteczny? [w:] A. Magdziak-Miszewska (red.), Rosja
2000. Koniec i początek epoki?, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 2000, s. 59–84).
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| 	Por. A. Colás, Imperium, przeł. Jacek Dobrowolski, Sic!, Warszawa 2008, s. 30; R.
Szporluk, Imperium, komunizm…, dz. cyt., s. 162.
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Jak pisze Andrzej Nowak, uznawano je za „przejaw prymitywnego antykomunizmu”305. Dzisiaj jest inaczej: patrząc z pewnej perspektywy na
powstanie i rozpad ZSRS, a szczególnie na elementy jego kontynuacji
w czasach Władimira Putina, nietrudno zauważyć, że nie ma potrzeby
tworzenia nowych pojęć do opisu polityki sowieckiej Rosji i ZSRS – jej
filarem niezmiennie było dążenie do odnawiania typowego lądowego
imperium306 w starych carskich granicach. Zresztą próby restytucji granic
dawnego imperium to niejedyny dowód ciągłości. Kolejny to zachowanie imperialnych struktur państwowych w historii Rosji jako elementów
wewnętrznego ustroju307. Szporluk uwypuklał w tym kontekście kwestię
„imperialnej świadomości” czy „światopoglądu imperialnego” wpisanego w mentalność polityczną Rosjan308. Trzeba do tego dodać sprawy
tak istotne, jak kontynuacja tradycji służb specjalnych, wojska, nazewnictwa, polityki historycznej itd.
W dniu rozpadu ZSRS był największym państwem świata, formalnie
rzecz ujmując, republiką federalną (państwem złożonym) o skomplikowanej konstrukcji prawnej: dzielił się wówczas na 12 republik, w tym Rosyjską Federacyjną309, 20 republik autonomicznych310, 8 obwodów autonomicznych, 10 okręgów autonomicznych, 6 krajów i 126 obwodów311.
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| 	A. Nowak, Od imperium do imperium…, dz. cyt., s. 13–14.
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| 	Por. S. Kotkin, Armageddon Averted. The Soviet Collapse, 1970–2000, Oxford University Press, Oxford 2001, s. 20.
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| 	Por. A. Nowak, Od imperium do imperium…, dz. cyt., s. 7; R. Wojna, Geopolityczne
przełomy historii imperium 1917–1939–1991, [w:] A. Nowak (red.), Rosja i Europa
Wschodnia. „Imperiologia” stosowana, Arcana, Kraków 2006, s. 513.
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| 	Por. R. Szporluk, Imperium, komunizm…, dz. cyt., s. 190–193.
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| 	Były to republiki sowieckie: Armeńska, Azerbejdżańska, Białoruska, Gruzińska,
Kazachska, Kirgiska, Mołdawska, Rosyjska Federacyjna, Tadżycka, Turkmeńska,
Ukraińska i Uzbecka. Estońska, Litewska i Łotewska SRS były już w tym czasie
niepodległymi państwami.
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| 	Były to autonomiczne socjalistyczne republiki sowieckie (ASRS). W ramach
RFSRS: Baszkirska, Buriacka, Czeczeńsko-Inguska, Czuwaska, Dagestańska, Jakucka, Kabardyjsko-Bałkarska, Kałmucka, Karelska, Komi, Marijska, Mordwińska, Północnoosetyjska, Tatarska, Tuwińska i Udmurcka, w ramach Gruzińskiej
SRS: Abchaska i Adżarska, w ramach Azerbejdżańskiej SRS: Nachiczewańska,
w ramach Uzbeckiej SRS: Karakałpacka.
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| 	Por. E. Basiński, W. Materski, Kraj Rad 1917–1987. Przegląd ważniejszych wydarzeń, Instytut Krajów Socjalistycznych PAN, Warszawa 1987, s. 304–305.

Republiki związkowe miały formalnie szerokie uprawnienia, mogły utrzymywać stosunki dyplomatyczne i konsularne z obcymi państwami, zawierać z nimi umowy, wstępować do organizacji międzynarodowych
itd. Uprawnienia te mogły być wdrażane w życie pod nadzorem odpowiednich instytucji związkowych. W praktyce jedynie Białoruska i Ukraińska SRS korzystały (oczywiście tylko w formalnym sensie) z tych możliwości. Republiki mogły także opuścić związek. W umowie związkowej
z 1922 roku miały to zagwarantowane w artykule 26., co powtórzono
w Konstytucji ZSRS z 1924 roku. W rozdziale pierwszym konstytucja
zarówno zapewniała prawo swobodnego opuszczenia związku, jak
i zaznaczała jego otwartość na inne socjalistyczne państwa rządzone
przez rady, czyli w praktyce powielające sowiecki model ustrojowy. Co
charakterystyczne, uwzględniono tam, że do ZSRS mogą wstępować
także kraje, które w przyszłości spełnią te kryteria. Ambicja rozszerzania związku sięgała przyszłego państwa: Światowej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej. W punkcie trzecim paragrafu II w rozdziale drugim
konstytucji zamieszczono krótkie uwagi o ograniczeniu suwerenności
republik przez prawo związkowe, zarazem zaś gwarancje, że związek
będzie stał na straży ich suwerenności; kolejny paragraf gwarantował
prawo „swobodnego wyjścia z ZSRS”. Zapis ten zachowano w tym samym brzmieniu w kolejnych konstytucjach sowieckich, z 1936 i 1977 roku312. Właśnie ów artykuł konstytucji, noszący numer 72, został nazwany
przez jednego z rosyjskich badaczy „bombą z opóźnionym zapłonem”
podłożoną pod związek313.
Wśród prawnych paradoksów funkcjonowania ZSRS uderza nie tylko
wielka różnica między zapisami prawnymi a faktycznym statusem republik, lecz także to, że w całym procesie rozpadu ZSRS żadna z nich nie
zastosowała się do procedur, według których teoretycznie powinny były
opuścić związek314. Tak jak fikcją była struktura prawna ZSRS, tak nie zadziałały regulacje dotyczące jego rozwiązania. Jeśli uznać grudniowe
dni 1991 roku za kulminacyjny moment rozpadu ZSRS, to trzeba też pod312

| 	Por. Raspad SSSR. Dokumienty i fakty (1986–1992 gg.), t. 1: Normatiwnyje akty.
Oficyalnoje soobszczenija, red. S.M. Szachraj, wyd. II, Kuczkowo polie, Moskwa
2016, s. 87–88.
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| 	S.M. Szachraj, Mify i fakty o raspadie SSSR, [w:] tamże, s. 61.
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| 	Por. K. Karski, Rozpad Związku Radzieckiego…, dz. cyt., s. 93.
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kreślić, że dotyczył on państwa sowieckiego już okrojonego, jak wspomniałem, o trzy republiki, gdyż Litwa, Łotwa i Estonia zostały wcześniej
uznane i na arenie międzynarodowej, i przez sam ZSRS za państwa
w pełni niepodległe. Od 17 września 1991 roku należały w tym charakterze do ONZ.
Rozpad ZSRS licznych obserwatorów wprawił w konsternację. Jeszcze w latach 50. wielu ludzi na Zachodzie (o innych regionach świata
nie wspominając) było przekonanych, że ZSRS może wyprzedzić USA
jako globalne imperium. W głośnej książce poświęconej m.in. miękkiej
sile USA Joseph S. Nye Jr. przypomina, iż dla krajów zachodnich imponujące było to, że Związek Sowiecki ma największe na kuli ziemskiej
terytorium, trzecią największą populację świata, drugą gospodarkę,
a ropy i gazu produkuje więcej niż Arabia Saudyjska315. Pod koniec lat
70. wzrost gospodarczy ZSRS się załamał, co stopniowo prowadziło do
osłabienia sowieckiego państwa. Skala problemów, jakie ujawniały się
w toku pękania tak wielkiego, zideologizowanego organizmu państwowego, była ogromna i nie miała precedensu w historii.

ZSRS i jego struktura imperialna
Kolejnym istotnym wyzwaniem jest odpowiedź na pytanie, jakie miejsce
zajmowała Polska w wytworzonym przez Związek Sowiecki systemie
powiązań imperialnych. Kluczowym kontekstem dla tematyki książki jest
nie tyle zmiana polegająca na rozpadzie samego ZSRS, ile niedokończony proces rozpadu systemu powiązań imperialnych ZSRS. Rozpad
ZSRS był tylko częścią tego zasadniczego z polskiego punktu widzenia
procesu. Jedną rzeczą jest kwestia ściśle rozumianego imperium w postaci Związku Sowieckiego, drugą – szerszej struktury imperialnej, jaką wygenerowało to państwo. Struktura imperialna sowieckiej Rosji dotyczyła
również rozbudowywanych w czasach jego świetności stref wpływów,
które w różnym stopniu zależały od Kremla. Jej powstanie było zrozumiałe z punktu widzenia bezpieczeństwa, jakie chciało sobie zapewnić
państwo o wyjątkowej w dziejach ludzkości skali.
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| 	Por. J.S. Nye Jr., The Paradox of American Power: Why the World’s Only Superpower
Can’t Go It Alone, Oxford University Press, Oxford 2002, s. 26.

O ile ZSRS dość szybko porzucił abstrakcyjny plan dokonania rewolucji komunistycznej w skali świata i stworzenia światowej republiki komunistycznej, o tyle jego przywódcy chętnie decydowali się na różne formy
podporządkowania innych państw, partii, wywierania wpływu na rozmaite grupy społeczne na całym świecie. Na potrzeby opisu wydarzeń
prowadzących do rozpadu ZSRS użyteczny wydaje się model pięciu
kręgów tworzących imperium sowieckie, opracowany w pierwotnej wersji przez rosyjskiego badacza Aleksieja Sałmina. Kręgi te zaczęły formować się w latach 1918–1922, proces ten trwał aż do lat 60., następnie
zaś rozpoczął się proces osłabienia więzów imperialnych, a kulminacją
były lata 1988–1991316.
Zgodnie z założeniami Sałmina wewnętrzny krąg imperialny stanowiła Rosyjska SFRS, która stała się jądrem systemu. Sama Federacja Rosyjska – w obrębie ZSRS Rosyjska Socjalistyczna Federacyjna Republika
Sowiecka – stanowiła matrycę konstrukcji imperialnej i ona akurat po
1991 roku się nie rozpadła. Drugim kręgiem były republiki radzieckie
stanowiące otulinę imperialnego centrum. Trzeci krąg imperialny obejmował państwa połączone z ZSRS ideologicznie (wspólnota socjalistyczna) i organizacyjnie (Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, Układ
Warszawski), a następnie związane z Kremlem przez szantaż możliwością zastosowania doktryny Breżniewa317. W czwartym kręgu znajdowały się państwa prosowieckie lub komunistyczne, takie jak Chiny, Kuba
czy Korea Północna. Na krąg piąty składały się partie komunistyczne

316

| 	Por. А.М. Sałmin, Sojuz posle Sojuza, Politiczeskije issledowanija, nr 1–2/1992,
s. 38.

317

| 	Zgodnie z tą doktryną kraje członkowskie Układu Warszawskiego dysponowały
ograniczoną suwerennością na rzecz wspólnoty socjalistycznej, czyli de facto imperialnych interesów ZSRS. Została ogłoszona w 1968 roku, by post factum uzasadnić interwencję państw Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. Jako datę
jej ogłoszenia przyjmuje się w zależności od autora 26 września jako datę ogłoszenia w gazecie „Prawda” artykułu Suwerenność i międzynarodowe zobowiązania
państw socjalistycznych, 3 października jako datę wystąpienia ministra spraw zagranicznych ZSRS A. Gromyki podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ lub 12
listopada jako datę wystąpienia L. Breżniewa na V Zjeździe PZPR w Warszawie.
(W rozdziale piątym poświęcę więcej uwagi rozważaniom, kiedy omawiana doktryna się zdezaktualizowała).
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na świecie, które nie zdołały zdobyć władzy na swoich terytoriach318
albo nie doszły do władzy w swoich krajach319. Sałminowska struktura,
na którą badacz zwrócił uwagę w momencie rozpadu ZSRS, obrazuje
schemat imperialny, który może znaleźć zastosowanie w interpretacji polityki zagranicznej Rosji w różnych epokach320.
Rozpad imperium z jego systemem zależności to zjawisko o wiele
szersze niż rozpad ZSRS, a nawet Układu Warszawskiego oraz ZSRS razem wziętych. Proces ten ma znacznie szerszy zasięg terytorialny i trwał
znacznie dłużej niż do 1991 roku. Różnica między republikami związkowymi a podmiotami Federacji Rosyjskiej polegała na ich odmiennym
statusie prawnym, na przykład w czasach sowieckich te pierwsze miały
formalnie zagwarantowaną odrębność i prawo wyjścia ze związku, a te
drugie nie. Warto w tym kontekście zaznaczyć, że Związek Sowiecki nie rozpadał się zgodnie z procedurami prawnymi przewidzianymi
w sowieckim prawodawstwie, lecz na podstawie decyzji politycznych.
Nierzadko jednak dążenia do uzyskania suwerenności lub tradycje niezależności poszczególnych podmiotów Federacji, jak w wypadku Czeczenii, były nie mniej wydatne niż przykładowo republik członków ZSRS
w Azji Środkowej. Kwestia właściwego zidentyfikowania stadium rozpadu sowieckiego systemu imperium ma kluczowe znaczenie dla późniejszej ewolucji polityki Rosji, a zatem także polskiej polityki wschodniej po
1991 roku. Fakt, że Federacja Rosyjska nie uległa podobnym procesom
jak ZSRS, okazał się decydujący z jednej strony dla taktycznego zwiększenia stabilizacji w regionie, z drugiej zaś dla długofalowego zachowania imperialnych tradycji Rosji.

Przyczyny i etapy rozpadu ZSRS
„Periodyzacja to w historiografii, zwłaszcza marksistowskiej, temat
klasyczny i, prawdę mówiąc, nader często nudny, żmudny i marud-
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| 	Por. P. Sadura, Upadek komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej…, dz. cyt.,
s. 97–98.

319

| 	Por. A.M. Sałmin, Sojuz posle Sojuza…, dz. cyt., s. 38–39.

320

| 	Por. P. Kowal, The five rings of the empire, NEE, nr 2/2017, s. 51–59.

ny. W omawianym przypadku tak jednak nie jest”321 – mówił na XIV
Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich we wrześniu 1989 roku322
wielki polski uczony Tadeusz Łepkowski, gdy omawiał kwestię rewolucji
w Polsce. Można te słowa odnieść zarówno do zagadnienia periodyzacji rozpadu ZSRS, jak i stosunku Polski do tego procesu. Rozpad ZSRS to
temat klasyczny w historiografii dziejów powszechnych XX wieku, debata nad przyczynami tego zjawiska nadal się toczy, a końcowa cezura
wciąż jest ruchoma. W pewnym stopniu zależy to bowiem od periodyzacji dalszego okresu rozwoju Rosji, szczególnie w kontekście jej neoimperialnych ambicji, które pojawiły się już za prezydentury Jelcyna, wyraziście zaś zarysowały się dopiero w czasach Władimira Putina. Rozpad
ZSRS jest procesem, a nie „momentem w historii”, w nie mniejszym stopniu
niż destrukcja wielkich imperiów w przeszłości: Cesarstwa Rzymskiego,
Cesarstwa Bizantyjskiego czy Imperium Osmańskiego.
Związek Sowiecki nie rozpadł się w jeden wieczór w Wiskułach,
zjawiska, które do tego doprowadziły, miały długotrwały charakter.
Jan Hallenberg upadek ZSRS postrzega po prostu jako okres tożsamy
z obecnością Gorbaczowa u władzy323. Stephen Kotkin pokazuje, jak
spowolnienie rozwoju gospodarczego determinowało upadek państwa
już od początku lat 70., przy czym proces rozkładu był relatywnie długi
i trwał aż do roku 2000324. Wpisał tym samym w kontekst rozpadu imperium wiele zjawisk związanych z całą pierwszą dekadą kształtowania
się niepodległych bytów państwowych na gruzach dawnego Kraju Rad.
W tym ujęciu datę końcową procesu destrukcji ZSRS stanowi objęcie
władzy przez Putina, z czym wiązało się wdrożenie w życie programu
powrotu do imperialnej polityki rosyjskiej.
Można sobie, rzecz jasna, wyobrazić taką interpretację końca rozpadu ZSRS, w której końcową granicę tego procesu stanowiłaby fala kolorowych rewolucji lat 2003–2005, gdy szczególnie w wypadku Ukrainy
321

| 	T. Łepkowski, O problemie rewolucji w Polsce w latach 1944–1989, [w:] Pamiętnik
XIV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, Wydawnictwo Adam Marszałek,
Toruń 1994, s. 344.

322

| 	Zjazd trwał od 7 do 10 września 1989 roku.

323

| 	Por. J. Hallenberg, The Demise of the Soviet Union: Analysing the Collapse of a State,
Ashgate Publishing Company, Farnham 2002, s. 1, 56–57.

324

| 	Por. S. Kotkin, Armageddon Averted…, dz. cyt., s. 2.
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i Gruzji została przypieczętowana prozachodnia orientacja tych krajów,
co wywołało zaostrzenie polityki rosyjskiej w przestrzeni posowieckiej.
Tak szerokie ujęcie upadku ZSRS można uznać za interesujące, zwłaszcza że pokazuje na szerokim tle procesy transformacyjne prowadzące
do ukształtowania się systemu władzy we współczesnej Rosji, a także
ładu międzynarodowego po przełomowych latach 1989–1991. Panoramiczna wizja rozkładu Związku Sowieckiego jest adekwatna również
w tym sensie, że odnosi się do złożonego systemu imperialnych zależności, których korzenie sięgają jeszcze imperium Romanowów. Musi też
siłą rzeczy uwzględniać dalekosiężne skutki rozpadu imperium i związane z tym komplikacje.
Wydaje się jednak, że przeważają ujemne strony przyjęcia takiej interpretacji. Opisywanie wydarzeń zachodzących w ciągu całych dziesięcioleci i prowadzących do rozpadu ZSRS może skutkować nadmiernym rozwodnieniem tematu. W moim przekonaniu lepiej posłużyć się
wzorcowym dla opisu wydarzeń politycznych 1989 roku paradygmatem tranzytologicznym, w którym nacisk kładzie się na relatywnie krótkie
okresy transformacyjne. Postaram się więc tak postąpić w odniesieniu do
upadku ZSRS i kształtowania się na jego gruzach nowego porządku325.
Taki sposób obserwacji w kontekście interesujących nas zmian w polskiej polityce wschodniej okresu przełomu pozwoli łatwiej wychwycić
najważniejsze tendencje podczas definitywnego rozkładu systemu.
Przegląd bogatego wachlarza poglądów na temat przyczyn rozpadu ZSRS umożliwia wyodrębnienie kilku jego grup. Pierwsza to kwestie
ekonomiczne. Chodzi o nadzwyczajny poziom wydatków wojskowych
utrzymywany przez dziesięciolecia, który zakończył się klęską w wyścigu zbrojeń. Trzeba tutaj dodać kwestię nieracjonalnie rozbudowanej biurokracji oraz toczącej ją korupcji326. Przyczyny ekonomiczne
rozpadu ZSRS mogą mieć w zależności od autora opracowania różną naturę: mogą być wynikiem podyktowanego przez USA wyścigu
zbrojeń albo wewnętrznego kryzysu walutowo-finansowego (za taką
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| 	Por. P. Sadura, Upadek komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej…, dz. cyt.,
s. 53–55.

326

| 	Por. S. Bialer, The Death of Soviet Communism, Foreign Affairs , 70/5 (Winter
1991/1992), s. 168–169.

interpretacją opowiada się Jegor Gajdar)327, mogą być różnie skomponowanym miksem kilku rodzajów przyczyn ekonomicznych prowadzących sowiecką gospodarkę do krachu. Mogą wreszcie być wywołane
międzynarodowym spiskiem. Szachraj podaje jako kluczowe dla takiego odczytania finału – jak to określa – polityczną „kombinację” działań
Stanów Zjednoczonych i państw arabskich, mającą na celu obniżenie
cen ropy naftowej, oraz odmowę kredytowania reform Gorbaczowa
przez państwa Zachodu w krytycznym dla ZSRS momencie, gdy decydowały się losy pieriestrojki328. Jest to związane z teoriami spiskowymi
przypisującymi wszechwładzę nad całym światem CIA, notabene dobrze osadzonymi w rosyjskiej tradycji obciążania problemami imperium
zewnętrznych graczy. Wiąże się z tym zresztą pewien paradoks – ta
sama CIA, która miała w opinii jednych obserwatorów ponieść największą klęskę analityczną, nie prognozując zawczasu rozpadu ZSRS, jest
jednocześnie podejrzewana o globalny spisek329.
Druga grupa przyczyn to kwestie związane z ambicjami narodów do
samostanowienia i ogólnie rzecz biorąc, odrodzeniem dążeń narodowościowych w ZSRS330. Szczególnym zaskoczeniem dla władz sowieckich
były ambicje republik południowych osadzonych w tradycji islamskiej331.
Na Zachodzie już współcześnie dominowała teza, że kluczem do zmiany w Rosji jest kwestia narodowościowa. Amerykański sowietolog ormiańskiego pochodzenia Ronald Grigor Suny, wyraźnie zainspirowany
wydarzeniami w Gruzji w kwietniu 1989 roku, stawiał wręcz tezę, że powodzenie pieriestrojki zależy od rozwiązania kwestii narodowościowej
w Związku Sowieckim332. Po dekadach można jeszcze wzmocnić tezę,
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| 	Por. J. Gajdar, Upadek imperium. Nauka dla współczesnej Rosji, przeł. H. Chłystowski, Y. Gaidar Fundation, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia,
Warszawa 2016, s. 236–240.
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| 	Por. S.M. Szachraj, Mify i fakty o raspadie SSSR…, dz. cyt., s. 61–62.
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| 	Por. J. Gajdar, Upadek imperium…, dz. cyt., s. 234–235.
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| 	Por. S.M. Szachraj, Mify i fakty o raspadie SSSR…, dz. cyt., s. 61–62.

331

| 	Por. R. Harvey, Comrades. The Rise and Fall of World Communism, John Murray,
London 2003, s. 370.

332

| 	Por. R.G. Suny, Nationalist and Ethnic Unrest in the Soviet Union, World Policy
Journal, Vol. 6, No. 3 (Summer, 1989), s. 503, 528.
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że w końcowej fazie pieriestrojki doszło wręcz do wymiany idei interesu
klasowego na narodowy333 z wszystkimi tego konsekwencjami.
Szachraj wylicza dwie dodatkowe przyczyny, mocno osadzone
w wewnętrznych uwarunkowaniach życia ZSRS. Pierwszą nazywa „informacyjnym wirusem zawiści”, a rozumie przez to powszechne dążenie
obywateli ZSRS do wyrównania poziomu życia i przekonanie, że jedni mają lepiej kosztem innych. Druga to osłabienie centralnej władzy
w ZSRS, pogłębione ostrą konkurencją o przywództwo między Gorbaczowem a Jelcynem, co dodatkowo wzmogło dążenia do autonomizacji
w poszczególnych republikach i regionach334. Zbyt małą wagę przykłada rosyjski autor do jeszcze jednej sprawy: zapóźnienia technicznego
Związku Sowieckiego w stosunku do państw zachodnich. Była ona co
prawda pośrednim skutkiem podjęcia przez ZSRS wyścigu zbrojeń, trzeba ją jednak postrzegać jako oddzielny fakt. To sprawa, która pojawiała
się w analizach sytuacji w ZSRS (także tworzonych w Moskwie) już na
przełomie lat 70. i 80. Spektakularnym finałem tego problemu była katastrofa czarnobylska w kwietniu 1986 roku. Kompromitowała ona jeden
z najważniejszych elementów legitymizacji państwa sowieckiego od
jego zarania, czyli obietnicę modernizacji i powszechnego dostępu do
jej dobrodziejstw335. Katastrofa miała podwójne polityczne znaczenie:
nadszarpnęła spoistość i wiarygodność systemu sowieckiego, a na kluczowej z punktu widzenia rozhermetyzowania ZSRS Ukrainie szczególnie osłabiła pozycje komunistycznych przywódców, w tym siłą rzeczy
Wołodymyra Szczerbyckiego, który nie podawał obywatelom pełnych
informacji o skali katastrofy, przeprowadził uroczystości z okazji 1 maja
bez względu na zagrożenie dla ich uczestników itd. W rezultacie katastrofa poważnie wzmocniła tendencje do odrodzenia narodowego336.
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| 	Por. Refleksje o pieriestrojce polskich uczonych. Dyskusja okrągłego stołu, głos Stanisława Bielenia, [w:] A. Stępień-Kuczyńska (red.), Pieriestrojka trzydzieści lat później,
„Eastern Review”, tom 4/2015: Numer Specjalny, s. 97.
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| 	Por. S.M. Szachraj, Mify i fakty o raspadie SSSR…, dz. cyt., s. 61–62.
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| 	Por. What’s Left of the Soviet Union. Warsaw East European Review Editorial Discussion with Dariusz Gawin, Jerzy Kulick, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Adam
D. Rotfeld, Jan Malicki and John S. Micgiel, led by Paweł Kowal, Warsaw East
European Review, Volume VII/2017, s. 19–21.
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| 	Por. T.A. Olszański, Ukraina w cieniu Czarnobyla. Trzydzieści lat po katastrofie, 22
kwietnia 2016, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2016-04-

1985–1988. Pierwszy etap pieriestrojki i klęska
reform
Za najbardziej trafne uważam podzielenie procesu rozpadu Związku Sowieckiego na cztery okresy: pierwszy to lata 1985–1988, drugi
1988–1991, trzeci trwa od puczu Janajewa do rozwiązania ZSRS,
czwarty obejmuje najważniejsze wydarzenia pierwszej fazy kształtowania się ładu politycznego na gruzach ZSRS. Ten ostatni uwzględniam dla
porządku, by przedstawić tę kwestię w sposób całościowy, pamiętając
wszelako, że wybiega on poza ramy chronologiczne podstawowego
tematu książki.
Uznanie 10 marca 1985 roku za bezpośredni początek końca ZSRS
wydaje się oczywiste. Piszący o historii politycznej ZSRS w tej akurat
sprawie są wyjątkowo zgodni, a datę śmierci sekretarza generalnego KC
KPZS Konstantina Czernienki, która zwiastowała koniec starego systemu
w ZSRS, podają nieraz w opracowaniach z precyzją co do minuty337.
Trzeba jednak podkreślić, że Gorbaczowowie (w tym wypadku trudno
pominąć polityczną rolę żony) czuli się kontynuatorami linii Jurija Andropowa. Raisa Gorbaczowa miała pokazywać żonie prezydenta USA
portret byłego szefa KGB, mówiąc: „Jemu wszystko zawdzięczamy”. Faktycznie pierwszy zarys racjonalizacji zarządzania ZSRS miał pochodzić
jeszcze od Andropowa338. Poza śmiercią Czernienki i wyborem Gorbaczowa ważnym akcentem pierwszego etapu przywództwa nowego sekretarza generalnego był szczyt Gorbaczow–Reagan w 1985 roku. Już
12 marca sekretarz do spraw ideologii Aleksandr Jakowlew dostarczył
Gorbaczowowi memorandum z analizą polityki Ronalda Reagana i jednoznaczną rekomendacją spotkania z przywódcą USA jako wydarzenia
leżącego w interesie Sowietów. „Nie powinniśmy pomagać w tworzeniu
22/ukraina-w-cieniu-czarnobyla-trzydziesci-lat-po-katastrofie (dostęp 10 kwietnia 2018); Dakładnaja zapiska zawiedujuszczewo orgazationno-partijnoj raboty CK
KPU I. Liachowa o nastojenniach nasielienia Ukrainy w swiazi z awariej na Czarnobylskoj atomnoj elektrostancji, [w:] Politiczeskoje Rukowodztwo Ukrainy 1938-1989,
Rossijskaja politiczeskaja encykłopedija, Moskwa 2006, s. 436–437.
337

| 	Stało się to o 19.20, zob. na przykład S. Kotkin, Armageddon Averted…, dz. cyt.,
s. 54; R. Pichoja, Historia władzy w Związku Radzieckim 1945–1991, przeł. M.
Głuszkowski, P. Zemszał, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 445.
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| 	Por. S. Bialer, The Death…, dz. cyt., s. 166–167.
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wrażenia, że Reagan jako jedyny naciska guziki światowej polityki”339 –
przekonywał doradca i ideolog z otoczenia Gorbaczowa.
XXVII Zjazd KPZS obradował w Moskwie od 25 lutego do 6 marca
1986 roku. Było to wielkie zgromadzenie prawie 5 tysięcy delegatów,
reprezentujących 19 milionów członków partii. To na tym zjeździe przeformułowano program KPZS, a delegaci potwierdzili mandat dla Gorbaczowa340. Zjazd usankcjonował zmiany wprowadzane już od roku
przez nowe kierownictwo. Nawet inicjatorów przebudowy musiało zaskoczyć, w jakim stopniu polityka nowego kierownictwa zainspirowała
dotychczas pasywne struktury społeczne. Wyrazicielem tych nowych
trendów był między innymi młody pierwszy sekretarz KPZS w Moskwie
Borys Jelcyn. Notabene usunięcie go w 1987 roku stanowiło pierwszy
znamienny sygnał, że twórcy pieriestrojki mają kłopot z jej efektywnym
kontrolowaniem341 ze względu na dynamikę polityczną tego procesu.
Gorbaczow traktował reformy wewnętrzne jako rewolucyjne, jednak
zgodził się na nie, bo był przekonany, że bez nich Związkowi Sowieckiemu grozi tak duże zapóźnienie w stosunku do państw zachodnich, iż
definitywnie utraci pozycję światowego mocarstwa. Różnica w stosunku
do reform, których próbowali dokonywać poprzedni przywódcy ZSRS,
polegała na tym, że Gorbaczow dostrzegał konieczność przekształceń nie tylko w gospodarce, widział także potrzebę oddziaływania
na społeczeństwo przez zmiany w systemie politycznym oraz polityce
kulturalnej. Jego inicjatywy w tym zakresie doprowadziły do pobudzenia w Związku Sowieckim aktywności obywatelskiej oraz odrodzenia
się lub po prostu uaktywnienia dążeń narodowych i mocnych prądów
nacjonalistycznych342.
Gorbaczow przejął państwo z hiperscentralizowaną władzą i zdecydował się na jednoczesne reformy w kilku dziedzinach: poza ogra339
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| 	The National Security Archive, Alexander Yakovlev, About Reagan. Memorandum prepared on request from M.S. Gorbachev and handed to him on March 12,
1985, http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB168/yakovlev01.pdf (dostęp
14 sierpnia 2016), s. 2.
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| 	Por. E. Basiński, W. Materski, Kraj Rad 1917–1987…, dz. cyt., s. 259.
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| 	Por. A. Dudek, Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988–1990, Arcana, Kraków 2004, s. 81.
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| 	Por. R. Szporluk, Imperium, komunizm…, dz. cyt., s. 168–170.

niczeniem wydatków na sektor wojskowy, które zbyt obciążały budżet
państwa, planował reformy w sprawach wewnętrznych i, używając
marksistowskiej nomenklatury, w „nadbudowie”. Ponadto chciał naprawić relacje z Zachodem, czego symbolem stało się odsunięcie od
kierowania dyplomacją Andrieja Gromyki oraz mianowanie ministrem
spraw zagranicznych Eduarda Szewardnadzego343. Zasadniczym celem nowego sekretarza generalnego było zwiększenie efektywności
gospodarczej ZSRS, co miało zagwarantować partii utrzymanie dotychczasowej pozycji. Z tym zadaniem, według Michaiła Woslenskiego, wiązało się rzucone przezeń pierwsze z jego trzech przewodnich
haseł – przyspieszenie344.

Polityka Stanów Z jednoczonych wobec
Związku Sowieckiego
Czynnikiem poważnie przyspieszającym rozpad ZSRR była w latach 80.
polityka Ronalda Reagana wobec bloku wschodniego. Prezydent USA
wykorzystał wprowadzenie stanu wojennego w Polsce w 1981 roku do
podjęcia szerokiej antysowieckiej inicjatywy. W przemówieniu z 23
grudnia 1981 roku, kiedy ogłaszał sankcje wobec reżimu Jaruzelskiego
i ZSRS, odpowiedzialnością za sytuację w PRL obciążył właśnie Moskwę. Władze komunistyczne w Polsce były w pewnym sensie tylko kozłem ofiarnym w szerszym planie politycznym Reagana. Zaledwie kilka
miesięcy po wyborze na prezydenta i kilku dniach wahania, które minęły
od wprowadzenia stanu wojennego (być może niepewność ta wiązała
się z dylematem, czy skorzystać z tej właśnie okazji), Reagan uruchomił
polityczną machinę przeciw przywódcy konkurencyjnego bloku Leonidowi Breżniewowi345. W raportach, które prezydentowi USA dostarczały poszczególne służby, znajdował on prawdopodobnie podobne dane
na temat gospodarki sowieckiej co sowieckie przywództwo, zdawał
343

| 	Por. S. Kotkin, Armageddon Averted…, dz. cyt., s. 58–62.
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| 	Por. M. Ciesielczyk, Głasnost’, pieriestrojka, uskorienie. Wywiad z prof. Michaiłem
Woslenskim, „Kultura” 1988, nr 11 (494), s. 90.
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| 	Por. P. Kowal, M. Cieślik, Jaruzelski. Życie paradoksalne, Znak, Kraków 2015,
s. 202–204.
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sobie sprawę z rujnującej dla ZSRS roli wyścigu zbrojeń. Celem stało się
definitywne obalenie komunizmu. W tym celu Reagan wzmocnił obecny
już w polityce amerykańskiej element gry na ambicjach poszczególnych
narodów ZSRS – będę wracał jeszcze kilkakrotnie do omawiania tej
tematyki. Bardziej znanym faktem jest, że dotyczyło to środowisk dysydenckich, kwestią do zbadania pozostają próby oddziaływania na
elity republik. Mało zaś pamiętanym faktem jest chociażby to, że akurat
w czasie, kiedy umarł Czernienko, lider sowieckiej Ukrainy składał wizytę w USA (3–11 marca 1985 roku). Formalnie była to wizyta delegacji parlamentarnej – Prezydium Rady Najwyższej ZSRS na zaproszenie
Kongresu USA, na czele której stanął Szczerbycki. Szczerbycki był jednak przyjęty przez Reagana w Białym Domu oraz rozmawiał z sekretarzem stanu George’em P. Shultzem346. Trudno sobie wyobrazić, by przy
takiej sposobności strona amerykańska potraktowała gościa z Kijowa
wyłącznie jako przedstawiciela ZSRS – zapewne dostrzegano w nim
i lidera republiki z potencjalnie mocnymi nacjonalistycznymi tendencjami,
i jednego z następców chorego Czernienki347.
Reagan w walce z sowieckim kierownictwem i systemem poszedł
znacznie dalej niż poprzednicy: zdefiniował ZSRS jako wroga i przeniósł spór na poziom etyczny, zaczął oceniać politykę sowiecką w kategoriach moralnych, nawiązał kontakty z Janem Pawłem II, a 8 marca
1983 roku określił ZSRS mianem imperium zła. Oba człony tego sformułowania były dla ZSRS jednakowo bolesne. Propaganda antysowiecka
nowego prezydenta była bardziej precyzyjna niż jego poprzedników.
George Weigel pokazuje trzy elementy, które bezpośrednio prowadziły
do rewolucji 1989 roku – jak określa ówczesne wydarzenia: wsparcie
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| 	Por. W. Szczerbycki, Dakładnaja zapiska pierwowo sekretara CK KPU W.W. Szczerbyckoho w Prezydium Wierchownowo Sowieta SSSR w pojezdkie delegacii Wierchownowo Sowieta SSSR w SSzA, 27 marta 1985, [w:] Politiczeskoje Rukowodztwo Ukrainy 1938-1989, Rossijskaja politiczeskaja encykłopedija, Moskwa 2006, s. 426
–429.
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| 	Wizyta W. Szczerbyckiego w USA pod jednym względem przypomina nieco wizytę
M. Gorbaczowa w Londynie w grudniu 1984, którą omówię w rozdziale piątym.
Obie te wizyty prowadziły przy okazji innych spraw do podobnego celu: osobistej
rozmowy przywódców Zachodu z potencjalnymi następcami Czernienki. Szczerbycki mógłby być jego następcą, gdyby kolejny raz walkę o sukcesję wygrali starzy
członkowie Biura Politycznego, Gorbaczow – gdyby zwyciężyli młodzi.

finansowe dla działań antykomunistycznej opozycji, szczególnie w Europie Środkowej (zwłaszcza w zinstytucjonalizowanej postaci National Endowment for Democracy), doktrynę wspierania sił antykomunistycznych
na świecie oraz Inicjatywę Obrony Strategicznej (SDI). Te czynniki widzi
jednak jako kontynuację wysiłków USA w kierunku rozbicia komunizmu,
począwszy od powstania NATO i ogłoszenia planu Marshalla348.
Wybór Gorbaczowa na sekretarza generalnego KPZS po śmierci
Czernienki nie wpłynął na złagodzenie linii politycznej Waszyngtonu
wobec Moskwy w trakcie drugiej kadencji Reagana. Przeciwnie, konsekwentnie wywierał on presję. Wystąpienie prezydenta USA w Berlinie 12
czerwca 1987 roku z okazji 750-lecia miasta, wygłoszone w obecności
najważniejszych osobistości politycznych zachodniego świata, między
innymi Elżbiety II, prezydenta Francji François Mitterranda i premiera
tego kraju Jacques’a Chiraca, kanclerza Republiki Federalnej Niemiec
Helmuta Kohla349, nie pozostawiało wątpliwości co do intencji mówcy.
Reagan, występując w roli lidera zachodniego świata, rzucił Gorbaczowowi rękawicę. Kolejny raz zażądał wtedy zburzenia muru berlińskiego
jako symbolu podziału świata i sowieckiej dominacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Z podobnymi inicjatywami występował wcześniej między innymi w 1967 i 1968 roku (jako gubernator Kalifornii), a w sierpniu
1986 roku wzywał Gorbaczowa do tego ruchu aż trzykrotnie350. Tym
razem jego apel, także ze względu na to, gdzie został sformułowany,
wybrzmiał szczególnie ostro. Obalenie muru berlińskiego jako symbolu
pojałtańskiego ładu w Europie stało się kluczowym elementem politycznego programu prezydenta USA.
Na ówczesnych stosunkach sowiecko-amerykańskich zaważyło
aresztowanie w Nowym Jorku przez FBI za szpiegostwo rosyjskiego
dyplomaty Giennadija Zacharowa oraz na zasadzie rewanżu amerykańskiego dziennikarza w Moskwie Nicholasa Daniloffa. Wydarzeniem
348

| 	Por. G. Weigel, Ostateczna rewolucja. Kościół sprzeciwu a upadek komunizmu, przeł.
W. Büchner, W drodze, Poznań 1995, s. 57–58.
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| 	Polskie Radio, Ronald Reagan: „Zburz pan ten mur, panie Gorbaczow!”, http://
www.polskieradio.pl/13/53/Artykul/1148890,Ronald-Reagan-Zburz-pan-tenmur-panie-Gorbaczow (dostęp 11 listopada 2015).
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| 	Por. P. Kengor, Ronald Reagan i obalenie komunizmu. Zbliżenie na Polskę, przeł. B.
Gadomska, Wydawnictwo AMF, Warszawa 2007, s. 296–298.
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politycznym, które określało rytm relacji amerykańsko-sowieckich, był
w tym samym roku szczyt w Reykjaviku w sprawie ograniczenia arsenałów broni strategicznej. Przywódca ZSRS ogłosił w związku z tym spotkaniem tzw. plan Gorbaczowa dotyczący wyeliminowania broni nuklearnej do 2000 roku. W następnym roku Gorbaczow ponownie spotkał
się z Reaganem, tym razem w Waszyngtonie, rozmowy trwały od 8 do
10 grudnia351. Z historycznego punktu widzenia ustępstwa Gorbaczowa
w relacjach z USA były jak na tradycję polityki sowieckiej znaczące, nie
spowodowały jednak zmiany kursu polityki amerykańskiej, a w pewnym
sensie wręcz ośmieliły Reagana, następnie zaś George’a Busha, by doprowadzić rozgrywkę z ZSRS do końca, którym był rozpad imperium.
W 1988 roku Gorbaczow zdecydował o wycofaniu wojsk sowieckich z Afganistanu352. Wyjście z tego kraju oznaczało rezygnację z doktryny Breżniewa353, co zostało potwierdzone w grudniu 1990 roku, gdy
Zjazd Deputowanych Ludowych nie tylko potępił wkroczenie Sowietów
do Afganistanu, lecz także zażądał zmiany przepisów konstytucyjnych
regulujących użycie wojsk sowieckich za granicą354. Chciał w ten sposób uniemożliwić to, by w przyszłości stały się elementem ideologicznej
rozgrywki partii komunistycznej. Związek Sowiecki już do końca obciążały poważne skutki wojny355. Wojna w Afganistanie skończyła się nie
dlatego, że chciał tego sam Gorbaczow. Słusznie zauważa Robert Harvey, że jej zakończenie było życzeniem całej sowieckiej elity: służb specjalnych, wojska, partii itd.356. Problem polegał na tym, że to Gorbaczow
wziął na siebie niepopularną decyzję, bo pasowała do jego politycznej układanki (a nie pasowałaby do polityki Breżniewa czy Czernienki).
Skutki interwencji w Afganistanie to nie tylko 20 tysięcy zabitych, wielu
rannych, straty w sprzęcie, wzrost niechęci do Rosji w Azji Środkowej.
Wojna afgańska stała się jedną z przyczyn zapaści finansowej Związku
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| 	Tamże.
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| 	Tamże, s. 1, 60.
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| 	Postanowlienije Sjezda Narodnych Deputatow SSSR ot 24 dekabria 1989 goda O politiczeskoj ocenkie rieszenija sowietskich wojsk w Afganistan w diekabrie 1979 goda,
[w:] Raspad SSSR…, t. 1, dz. cyt., s. 822.
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| 	Por. R. Harvey, Comrades…, dz. cyt., s. 370.
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| 	Tamże.

Sowieckiego akurat wówczas, gdy organizm imperium poddawany był
poważnej kuracji reformatorskiej.

Luty 1988–sierpień 1991. Emancypacja narodów
i eroz ja imperium zewnętrznego
Gdy na przełomie maja i czerwca 1988 roku Reagan składał wizytę
w Moskwie, polityczna presja Waszyngtonu na Kreml stanowiła istotny czynnik wpływający na sytuację w ZSRS. Spojrzenie politycznego
Waszyngtonu na politykę Gorbaczowa było wyraźnie mniej naiwne niż
poglądy części polityków z Europy Zachodniej zachwyconych nowym
szefem państwa sowieckiego. Niedawny doradca Reagana i dobrze
zorientowany w amerykańskiej polityce Richard Pipes przekonywał:
Niebezpieczeństwo polega głównie na tym, że przeprowadzając
tanim kosztem bardzo niewiele reform, Gorbaczowowi uda się
stworzyć na Zachodzie wrażenie, że wszystko się w Związku Sowieckim zmienia357.
Zwracał uwagę, że oczarowany Gorbaczowem Zachód jest skłonny
dokonywać nieprzemyślanej redukcji wydatków wojskowych i ograniczać prace nad nowymi typami uzbrojenia. Jeden z najbardziej wpływowych za oceanem sowietologów ostrzegał na łamach „Kultury”:
Potrzeba reform wynika właśnie z katastrofalnej sytuacji, w jakiej
znalazł się Związek Sowiecki. Zaspokajanie w tym momencie sowieckich potrzeb sprawi, że reformy wcale nie będą aż tak niezbędne. Jeżeli Zachód w swych pobożnych życzeniach udzieli
Sowietom przedwczesnej pomocy, może to tylko powstrzymać proces zmian358.
Według Pipesa presję na ZSRS należało utrzymywać stale, tak by
w rezultacie rozpadu imperium zewnętrznego utwierdzić w tym regionie
wpływy amerykańskie, co przesądziłoby o tym, że Rosja – niezależnie
od formy państwa – nie byłaby już w stanie zagrozić Ameryce. W tamtym okresie – zdaniem Pipesa – oznaczało to, że trzeba podjąć działa357

| 	R. Kostrzewa, Między polityką powstrzymywania a détente. Rozmowa z Ryszardem
Pipesem, „Kultura” 1988, nr 5 (488), s. 50.
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nia na trzech polach: wspomagać przemiany w Europie Środkowej, czyli
rozkruszyć sałminowski trzeci krąg imperialny, popierać ruchy narodowe w ZSRS, czyli oddziaływać na erozję drugiego kręgu imperialnego,
wreszcie wpłynąć na partnerów z Europy Zachodniej, by w momencie
kluczowym dla załamywania się systemu nie udzielili reformatorskim reżimom komunistycznym poparcia ze względu na ich pewną liberalizację, lecz umożliwili ich upadek. To boleśnie realistyczne założenie było
w drugiej połowie lat 80. realizowane z żelazną konsekwencją.
Bardzo dobrze widać realizację tego postulatu na przykładzie relacji USA i partnerów zachodnich z generałem Jaruzelskim. Waszyngton
prowadził wobec niego politykę w taki sposób, by mimo jego ustępstw
na rzecz Zachodu, Kościoła i Solidarności ograniczać się do swego
rodzaju personalnych gwarancji dla uczestników procesu transformacji
z kręgów komunistów, ale nie wspierać ich rządów systemowo, by nie
dopuścić do tego, żeby korzystając ze wsparcia Zachodu, utrzymali
władzę. W 1988 roku pojawiła się zatem pierwszy raz od zakończenia
II wojny światowej realna szansa na rozbicie całego sowieckiego systemu imperialnego. Po raz pierwszy od dziesięcioleci ZSRS mógł liczyć jedynie na minimalne wsparcie ze strony partii komunistycznych na Zachodzie czy państw komunistycznych na świecie nienależących do Układu
Warszawskiego, ich pozycja najczęściej była słabnąca niezależnie od
geograficznego kontekstu.
9 czerwca 1989 roku podczas I Zjazdu Deputowanych Ludowych
ZSRS Andriej Sacharow mówił tak:
W spadku po stalinizmie została nam narodowo-konstytucyjna struktura obarczona piętnem imperialnego myślenia i polityki imperialnej
»dziel i rządź«. Ofiarą tej spuścizny są małe republiki związkowe
i małe struktury narodowe, które wchodzą w skład poszczególnych
republik na zasadzie podporządkowania administracyjnego. […]
Obecnie te problemy wyszły na jaw ze szczególną siłą359.
Na Zachodzie powszechnie zwracano uwagę na renesans dążeń
narodowościowych w tym państwie. Pierwszy minister spraw zagranicznych II Rzeczypospolitej Leon Wasilewski przewidywał już w latach
20., że Związek Sowiecki rozpruje się po szwach narodowościowych,
359

150

|
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a obdarzone przez Sowietów fikcyjną niezależnością republiki upomną
się o swoje faktyczne prawa. W 1923 roku przekonywał, że Rosja nie
zgodzi się ani na ustanowienie małych republik narodowych w ramach
Federacji, ani na niepodległość Ukrainy i Białorusi, przede wszystkim
jednak utrzymywał, że „te siły narodowe, które powstały lub utrwaliły się
za czasów panowania bolszewickiego, ruszą niewątpliwie do walki”360.
Oznaczało to, że ruchy narodowe korzystające z protekcji bolszewików
w pierwszych latach po rewolucji z czasem obrócą się przeciw państwu
sowieckiemu361.
Pogląd o tym, że kwestie narodowościowe doprowadzą do rozpadu
ZSRS, był nie tylko opinią Wasilewskiego, ale też centralnym punktem
polskiej sowietologii w okresie międzywojennym i jednym z najważniejszych nurtów interpretacji sytuacji w Sowietach wśród amerykańskich
politologów po II wojnie światowej. Często bazowali oni na dorobku
przedwojennych polskich ekspertów lub też, tak jak z Włodzimierzem
Bączkowskim, mieli z nimi kontakt jako z emigrantami w USA. Ta sama
tradycja miała wpływ na poglądy opozycji w Polsce po 1976 roku.
W 1988 roku w artykule Pieriestrojka – polski punkt widzenia Jacek Kuroń pisał:
ZSRR jest dziewiętnastowiecznym mocarstwem kolonialnym. System
największego w dziejach zniewolenia człowieka – totalitaryzm –
zamroził tam ruchy narodowowyzwoleńcze. Opisane powyżej
otwarte konflikty [narodowościowe] wywołują prawdziwą rewolucję w świadomości mieszkańców imperium362.
Tekst Kuronia zawiera kwintesencję polskiej tradycji w myśleniu o rozkładzie ZSRS, co widać zarówno w przekonaniu o kluczowym znaczeniu
kwestii narodowej dla rozpadu imperium, jak też o ciągłości kolonialnego
charakteru Rosji niezależnie od ustroju. W 1989 roku „Kultura” wydruko360

| 	L. Wasilewski, Kwestie narodowościowe w Rosji Sowieckiej, [w:] tenże, Drogi porozumienia. Wybór pism, wyb. i opr. B. Stoczewska, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków
2001, s. 109–110.
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wała artykuł Zbigniewa Brzezińskiego, byłego doradcy ds. bezpieczeństwa prezydenta USA, nadal nieformalnie wpływającego na politykę
administracji – wówczas już George’a Busha. W istocie trudno uwierzyć,
jak bardzo argumenty Wasilewskiego z czasów, gdy Związek Sowiecki
powstawał, współgrały z opiniami Brzezińskiego z ostatnich lat istnienia
imperium. Tekst zaczynał się od ciągu dramatycznych pytań:
Nadszedł czas, by Zachód sprecyzował swe stanowisko wobec
rozpadu komunizmu i coraz wyraźniejszych przejawów poczucia
odrębności narodowej w Związku Sowieckim. Jak ma wyglądać
Europa Wschodnia po odrzuceniu sowieckiej dominacji? Czy Zachód winien popierać dążenia separatystyczne niektórych, czy też
wszystkich nierosyjskich narodów Związku Sowieckiego? Czy powinien rozpatrywać odrębnie sytuację poszczególnych narodów?
Jak winniśmy zareagować, jeśli Kreml zastosuje represje wobec
nie-Rosjan? Jaki powinien być nasz stosunek do nacjonalizmu wielkoruskiego? Jakie są międzynarodowe strategiczne i ekonomiczne
skutki tych procesów?363
Odpowiedzi, jakich na tego rodzaju dylematy udzielał Brzeziński,
były nadzwyczaj klarowne:
Dawnego imperium nie da się utrzymać. Status quo – nawet nieco
zmodyfikowany – nie zadowoli ambicji narodowościowych nie-Rosjan. […] Ich żądania (na przykład terytorialne) oraz ambicje mogą
mieć charakter antagonistyczny. Jedno jest jednak pewne: nie zrezygnują ze swych ambicji narodowych, chociaż Rosjanie starają
się nieco zmniejszyć i ukryć swą dominację polityczną oraz gospodarczą. Ponadto […] sytuację narodowościową w Związku Sowieckim komplikuje dodatkowo emancypacja Europy Wschodniej,
która wywiera bezpośredni wpływ na republiki bałtyckie, Ukrainę,
Białoruś i Gruzję. W analogiczny sposób na narody Azji Środkowej oddziaływają pod względem politycznym oraz religijnym Iran
i Afganistan. W ten sposób tworzy się zagadkowy kalejdoskop
problemów narodowościowych, łączący możliwość bałkanizacji
Europy Wschodniej z libanizacją Związku Sowieckiego, co oznaczałoby rozpad całego Imperium364.
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| 	Z. Brzeziński, Postkomunizm i dążenia narodowościowe: próba sił, „Kultura” 1989,
nr 12 (507), s. 53.
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| 	Tamże, s. 63.

Co ciekawe – jak wynika z ustaleń Wojciecha Zajączkowskiego –
w skali ZSRS działaczy na rzecz praw narodowych nie było wielu.
Ocenia on, że gdyby zsumować aktywistów nie-Rosjan z uczestnikami
demonstracji, to wciąż nie byłby to nawet 1 procent nierosyjskiej ludności państwa związkowego365. W gruncie rzeczy jest to sam w sobie
interesujący temat, jak doszło do relatywnie szybkiej mobilizacji narodowej w dużej skali, bo przecież w interesującym nas okresie, czyli
w czasie, kiedy przeprowadzana była pieriestrojka, czarne wizje Brzezińskiego z końca lat 80. tak naprawdę od kilku lat już się realizowały
w rzeczywistości.
Rok 1988 uwidocznił skalę odrodzenia narodowego w ZSRS – w tym
kontekście można lepiej zrozumieć, dlaczego władze sowieckie widziały w tym czasie interes w popieraniu rozwoju polskości na dawnych ziemiach wschodnich II RP – traktowały polskość jako przeciwwagę dla
ruchów narodowych w poszczególnych republikach. Niemniej warto
przywołać wydarzenia stanowiące wczesne zwiastuny tych procesów.
Zaczynały się notabene w samej sowieckiej Rosji. W marcu i kwietniu
1986 roku w Jakucku doszło do utarczek na tle narodowościowym między jakucką i rosyjską młodzieżą. Młodzi Rosjanie usłyszeli od jakuckich
studentów: „Jakucja dla Jakutów”. Następnie organizowano demonstracje, dały się słyszeć publiczne nawoływania do zburzenia budynku
tamtejszego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, padały oskarżenia
pod adresem Rosji o podbój Jakucji366. Najnowsze edycje sowieckich
źródeł z epoki pokazują, że 5 maja tegoż roku sprawą jakucką zajmował się Komitet Centralny KPZS. Kierownictwo komunistyczne wytykało
lokalnym władzom partyjnym braki w wychowaniu internacjonalistycznym młodych Jakutów i wzywało do polepszenia warunków bytowych
w republice367.
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| 	W. Zajączkowski, Ósmy kontynent. Rosja i narody. Szkic dziejów Eurazji, Wydawnictwo MG, Warszawa 2015, s. 234–235.
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| 	Por. Z.T. Szmurło, Pieriestrojka i tragiczne wydarzenia w Sumgaicie, „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość” 2013, t. 10, s. 268–269.
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| 	Postanowlenije Centralnogo Komitieta KPSS ot 5 maja 1986 goda o niekotorych negatywnych projawlienijach sriedi molodioży goroda Jakucka, [w:] Raspad SSSR…, t. 1,
dz. cyt., s. 93–94; R. Pichoja, Historia władzy w Związku Radzieckim…, dz. cyt.,
s. 519–520.
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Poważniejszy przebieg miały wypadki grudniowe w Ałma Acie, gdzie
doszło do buntu przeciw powołaniu na miejsce opuszczającego stanowisko pierwszego sekretarza w republice Dinmuchameda Kunajewa następcy – Rosjanina. Podczas demonstracji i zamieszek ulicznych zginęło
dwóch funkcjonariuszy. Wedle nieoficjalnych danych zginęło przede
wszystkim około 170 demonstrantów, z których większość pochowano potajemnie368. Dopiero w 1990 roku władze partii komunistycznej
w Kazachstanie zdecydowały się opublikować raport specjalnej komisji
badającej wydarzenia z grudnia 1986 roku. Jej główna teza brzmiała,
że wydarzenia te nie miały charakteru nacjonalistycznego, a protestujący studenci korzystali z konstytucyjnie zagwarantowanego prawa do
wyrażania niezadowolenia oraz okoliczności politycznych związanych
z pieriestrojką369. Tymczasem właśnie Kazachstan okazał się przykładem nieudanego eksperymentu rozwiązywania problemów narodowościowych w ZSRS370.
Już od 1987 roku wyraźnie ujawniały się aspiracje narodowe wśród
Tatarów krymskich, a także w Estonii, na Litwie i Łotwie; podobne ruchy
o słabszym nasileniu władze sowieckie odnotowywały w tamtym okresie
praktycznie we wszystkich republikach. Od lutego 1988 roku zaczęły
się walki między Ormianami z Górskiego Karabachu a Azerami. Konflikt
ten był zarówno wynikiem sowieckiej polityki narodowościowej prowadzonej przez długie lata, jak i elementem tradycyjnego sporu dzielącego oba narody. Wyjątkowość wydarzeń na Kaukazie polegała jednakowoż na tym, że konflikt miał wojenny przebieg i władze sowieckie nie
próbowały go skrywać. Miał też istotne znaczenie na kilku poziomach:
wojna ta stanowiła zapewne laboratorium pozwalające sowieckiej centrali przetestować, w jaki sposób można instrumentalizować nasilające
się dążenia narodowościowe na rzecz utrzymania imperialnych wpływów. Jak pokazała historia, niosła też w sobie ogromny potencjał na
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| 	Por. Z.T. Szmurło, Pieriestrojka i tragiczne wydarzenia…, dz. cyt., s. 269; R. Pichoja, Historia władzy w Związku Radzieckim…, dz. cyt., s. 521.
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| 	Postanowlenije prezidiuma Wierchownogo Sowieta Kazachskoj SSR ot 24 sientiabria
1990 goda nr 268-XII o wywodach i priedłożenijach Komisji po okancietielnoj ocenkie
obstajatielstw w gorodie Alma-Atie 17–18 diekabria 1986 goda [w:] Raspad SSSR…,
t. 1, dz. cyt., s. 97–106.
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| 	Por. R. Pichoja, Historia władzy w Związku Radzieckim…, dz. cyt., s. 522.

przyszłość: stała się początkiem modelowego zamrożonego konfliktu,
który jest do dzisiaj podstawą utrzymywania wpływów Rosji na Kaukazie Południowym.
Narodowe ambicje w poszczególnych częściach ZSRS w 1988 roku
były już nie do ukrycia. Przyjmowały one wymiar protestów ulicznych,
małych powstań, wojny, ale też formalnych decyzji na poziomie republikańskim popieranych przez miejscowe partie komunistyczne. Ruch ogłaszania suwerenności rozpoczęła najmniejsza z sowieckich republik – Estonia371. 16 listopada 1988 roku tamtejsza Rada Najwyższa przyjęła
odpowiednią uchwałę, która stała się wzorcem dla kolejnych sowieckich republik w kwestii żądania, by odzyskać rzeczywistą suwerenność
w postaci niepodzielnej gwarancji prerogatyw władzy ustawodawczej,
wykonawczej i sądowniczej. Estończycy domagali się, by zmiany w sowieckiej konstytucji obowiązywały w ich republice dopiero po zatwierdzeniu przez miejscowy parlament. Poza tym sowiecki parlament Estonii
przypominał, że „naród estoński uprawia ziemię na brzegu Bałtyku od 5
tysięcy lat” i funkcjonował już jako suwerenne państwo, a czasy sowieckie doprowadziły Estonię do kryzysu372.
Duży wpływ na proces rozkładu sowieckiego systemu imperialnego
miały wydarzenia 1989 roku w Polsce i innych krajach Europy Środkowej. Trzeba je widzieć jako równoległe: rozpad ZSRS wzdłuż szwów
narodowościowych towarzyszył emancypacji Europy Środkowej spod
sowieckich wpływów. Działo się dokładnie to, czego Sowieci za wszelką cenę starali się uniknąć: „epidemia” wolności rozprzestrzeniała się
na kolejne państwa bloku. Warto w tym kontekście zatrzymać się na
sytuacji w Polsce. Wydarzenia początku 1988 roku były niejako warszawską wersją sowieckiego zmęczenia nieudaną pieriestrojką. Wprowadzone w 1987 roku reformatorskie posunięcia władz nie przyniosły
spodziewanego efektu. Na początku kolejnego roku zarówno rządzący,
jak i opozycja byli przekonani, że zbliża się moment przełomu. Przeciw371

| 	Kolejne fazy wychodzenia Estonii ze struktur sowieckich (w tym ogłoszenie nieważności utworzenia Estońskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej z 1940 roku)
przypomina A. Kastory w artykule Polska wobec emancypacji politycznej Łotwy i Estonii w latach 1989–1991, „Politeja”, nr 4/2016, s. 219–220.
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| 	Dieklaracyja Wierchownogo Sowieta Estonskoj Sowietskoj Socyalisticzeskoj Riespubliki
ot 16 nojabria 1988 goda o suwerenitetie Estonskoj SSR, [w:] Raspad SSSR…, t. 1,
dz. cyt., s. 150–151.
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nicy systemu na niepowodzenia w reformowaniu kraju przez Jaruzelskiego odpowiedzieli strajkami, które wybuchały od kwietnia do sierpnia
1988 roku. Dla władz nieudane reformy oznaczały początek destrukcji
własnego obozu politycznego373.
Podobnie jak w Polsce, także w Rumunii w listopadzie 1987 roku kierownictwo państwowe zarządziło referendum, w którym pytało obywateli o obniżkę wydatków na wojsko. I podobnie jak w Polsce, nie uspokoiło
ono nastrojów, w tym samym miesiącu rozpoczęły się strajki w Braszowie, a od stycznia 1988 roku Radio Wolna Europa zaczęło nadawać
wspomnienia byłego wiceszefa rumuńskiego wywiadu Iona Mihaia Pacepy, które poważnie uderzały w reputację Nicolae Ceauşescu374. Również na Węgrzech w 1988 roku wyraźnie wzmocnił się ruch opozycyjny. Od apelu zrzeszającego przedstawicieli węgierskich mediów Klubu
Jawności z 14 stycznia datuje się walka środowiska dziennikarskiego
o wolność słowa375. Z kolei 30 marca tegoż roku Związek Młodych
Demokratów, Fidesz, ogłosił swoją odezwę programową376.

Rozmowy na Malcie
16 maja 1990 roku w Moskwie rozpoczął się I Zjazd Deputowanych
Ludowych Rosji, wybranych w wolnych wyborach. Po burzliwych dyskusjach jego przewodniczącym został Borys Jelcyn. 12 czerwca ów zjazd
przyjął deklarację o niepodległości państwowej RFSRS. Chwilowo zażegnano konflikty między Gorbaczowem a Jelcynem, ale w drugiej
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| 	Por. P. Kowal, Koniec systemu władzy. Polityka ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego w latach 1986–1989, Narodowe Centrum Kultury, wyd. II, Warszawa 2015,
s. 356–357.
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| 	Por. A. Burakowski, A. Gubrynowicz, P. Ukielski, 1989 – Jesień Narodów, Collegium Civitas, Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo Trio, Warszawa
2009, s. 255–257.
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| 	Por. A. Bárány, Była sobie kiedyś wolność prasy (Media i polityka 1987–1997), [w:] Janusowe oblicze transformacji na Węgrzech 1990–1998, red. M. Schmidt, L.G. Tóth,
przeł. E. Cegielska i in., Kairosz, Instytut Wydawniczy PAX, Budapeszt–Warszawa
2001, s. 15.
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| 	Por. B. Góralczyk, Węgry: Transformacja postkomunistyczna 1990–2003, Studio
Wydawnicze Familia, Warszawa 2003, s. 43–45.

połowie roku władze na Kremlu coraz bardziej niepokoiła możliwość
rozpadu ZSRR, szczególnie w odniesieniu do irredenty Litwy, Łotwy czy
Ukrainy. W szybkim tempie słabła partia komunistyczna. W tym okresie
powstawały w Rosji partie nawiązujące do stylu partii politycznych funkcjonujących na Zachodzie.
Jeśli chodzi o kwestie strategiczne w relacjach między mocarstwami,
szczególnie takie, które mogły mieć wpływ na sytuację Polski, to dla ich
ustalenia największe znaczenie miał szczyt ZSRS–USA na Malcie 2–3
grudnia 1989 roku. Spotkanie, które w istocie odbyło się na pokładzie
sowieckiego okrętu Maksym Gorki, bywa określane jako symboliczny
koniec zimnej wojny. Tak raportował o nim ambasador Stanisław Ciosek
z Moskwy:
Gorbaczow i Bush proklamowali oficjalnie na Malcie koniec zimnej wojny i początek ery długotrwałego pokoju. Przewidywane
redukcje sił konwencjonalnych UW i NATO oraz perspektywa
podpisania układu START w połowie 1990 roku będą sprzyjać stabilizacji stosunków radziecko-amerykańskich. Poprawa atmosfery
na linii Moskwa–Waszyngton będzie sprzyjała rozszerzaniu i podnoszeniu szczebla dialogu politycznego w stosunkach radzieckokanadyjskich377.
Wypowiadający się w podobnym duchu badacze podkreślają, że
podczas spotkania ustanowiono „nowe relacje pomiędzy dwoma mocarstwami” oparte na „rzeczywistym wzajemnym szacunku i zaufaniu”.
Ta idealistyczna legenda spotkania na Malcie jest częsta w interpretacjach, ale nie jedyna. Poza takim podejściem pojawiła się także krytyka
amerykańskiego stanowiska w trakcie rozmów jako niewystarczająco
efektywnego378. Z polskich badaczy przykładowo Jerzy Holzer zdawał
się nie przywiązywać dużej wagi do tego wydarzenia379.
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| 	Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych (dalej AMSZ), ZR-0-242-1-89,
Roczny raport polityczny za 1989 r., Stanisław Ciosek, 22 I 1990, s. 5–6.
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| 	Por. J.R. Itzkowitz Shifrinson, The Malta Summit and US-Soviet Relations: Testing
the Waters Amidst Stormy Seas, 26 VI 2013, Wilson Center, https://www.wilsoncenter.org/publication/the-malta-summit-and-us-soviet-relations-testing-the-waters-amidst-stormy-seas (dostęp 19 sierpnia 2016), s. 1.
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| 	Por. J. Holzer, Europa zimnej wojny, Znak, Instytut Studiów Politycznych PAN,
Kraków 2012, s. 826.
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Sprawa szczytu maltańskiego warta jest szerszego omówienia. Spotkanie w grudniu 1989 roku najlepiej interpretować w realistycznej perspektywie. Taktyka amerykańska nie różniła się wiele od tej przyjętej
rok wcześniej w grudniu w Nowym Jorku, gdy po amerykańskiej stronie występowali odchodzący prezydent Reagan i elekt George H.W.
Bush. Rozmowy nowojorskie oraz maltańskie najlepiej widzieć jako jeden ciąg wypadków. Zapisy Reagana w jego dzienniku pod datą 7
grudnia 1988 roku najlepiej świadczą o tym, że po pierwsze widział
proces negocjacji z Gorbaczowem jako jeden ciąg wydarzeń od ich
spotkania w Genewie w 1985 roku oraz że spotkanie w Nowym Jorku
dało prezydentowi USA pewność, iż panuje nad tym procesem („I think
the meeting was tremendous success. A better attitude that any of our
previous meetings”)380. W 1989 rok Amerykanie wchodzili, zdając sobie
sprawę, że są na fali wznoszącej i są bardzo blisko celu, jakim było
doprowadzenie do rozpadu imperium. Z tego powodu podejmowali
decyzję o dwustronnym ograniczeniu zbrojeń, ale nie chcieli żadnego
całościowego strategicznego porozumienia z Sowietami, nie zamierzali
czynić dodatkowych ustępstw. W końcowej fazie prezydentury Reagana
i wokół Busha nie było „wise men” zimnej wojny na miarę Deana Achesona, współtwórcy doktryny Trumana, czy Henry’ego Kissingera, sekretarza stanu za rządów Richarda Nixona i Geralda Forda. Administrację
republikanów na przełomie lat 80. i 90. tworzyli już zimni technokraci381.
Mimo że nie miał wokół siebie jastrzębi, Bush nie prezentował Gorbaczowowi wizji wspólnej utopijnej przyszłości w pokoju, a wypowiedzi
lidera Sowietów puszczał mimo uszu, sam zaś jako silniejszy w rozgrywce przedstawiał listę oczekiwań. Dlatego też delegacja amerykańska
mogła za zamkniętymi drzwiami, oczywiście zachowując odpowiednie
formy i unikając starannie upokarzania Gorbaczowa, traktować delegację sowiecką – by użyć sformułowania amerykańskiego historyka Melvyna Lefflera – jako petentów382 i stawiać żądania. Gorbaczow natomiast,
świadom swojej słabnącej pozycji zarówno wewnętrznej, jak i między-
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s. 613.
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| 	Tamże, s. 619.

narodowej, chciał za wszelką cenę uzyskać jakieś dalej idące gwarancje na przyszłość. Było to już jednak poza zasięgiem jego możliwości.
Trzeba jednak zaznaczyć – miało to kolosalne znaczenie dla polityki
amerykańskiej w regionie Europy Środkowej, a szczególnie polityki USA
wobec ZSRS w trakcie rozpadu – że technokratyzm ważnych postaci
z otoczenia Reagana w drugiej kadencji, w tym szczególnie patrona
tej ekipy, Busha, oznaczał relatywnie łagodniejszy kurs wobec reżimu
Jaruzelskiego już od przełomu 1986/1987 roku, a potem wobec Gorbaczowa. Te same procesy prowadzone przez reaganowskich jastrzębi
z wcześniejszego okresu zapewne przebiegałyby inaczej383. Zmiany
w otoczeniu Reagana wyjaśniają też, dlaczego znowu wzrosło znaczenie wpływów Brzezińskiego utożsamianego z demokratami.
Henry Kissinger proponował w tych okolicznościach zawarcie porozumienia, w którym Sowieci zagwarantowaliby poszerzenie zakresu
wolności swych satelitów w zamian za gwarancje, że Amerykanie nie
będą się włączali w konflikty wewnętrzne w tych państwach. Czytając
po latach, na czym tego rodzaju pomysły polegały, nietrudno zrozumieć,
skąd pojawiały się obawy w Europie Środkowo-Wschodniej, by nie doszło do „nowej Jałty”384, by nowe porozumienie amerykańsko-sowieckie
nie pozostawiało znowu ZSRS wolnej ręki w działaniu w państwach drugiego i trzeciego kręgu Sałmina.
Wizja Kissingera – rozwijana potem wspólnie z Valérym Giscardem
d’Estaing i Yasuhiro Nakasone385 – mogła mieć pewien wpływ na liderów opinii w USA i na świecie, jednak nie odegrała większej roli w perswadowaniu prezydentowi USA sposobu postępowania z ZSRS. W prak383

| 	Por. P. Zyzak, Efekt domina. Czy Ameryka obaliła komunizm w Polsce?, t. 2, Fronda,
Warszawa 2016, s. 114–120.

384
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| 	Por. Valéry Giscard d’Estaing, Yasuhiro Nakasone, Henry Kissinger, East – West
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tyce oznaczała ona zbyt daleko idącą pomoc i polityczne wsparcie
dla przywódców ZSRS. Bush odrzucał pomysły Kissingera, by na nowych zasadach podzielić Europę na Wschód i Zachód, parł do zjednoczenia Niemiec nawet wbrew oporom europejskich sojuszników; jak
napisał o nim Jeremi Suri: „He had process without purpose”386. Po wizjonerze Reaganie przyszło dokończyć dzieła innego typu prezydentowi,
ale właśnie dlatego, że Bush wyzyskiwał moment słabości Sowietów
i nie poszedł na żaden nowy układ zmierzający do dzielenia stref wpływów, Europa Środkowa zyskała dodatkowe kilka lat na poprzecinanie
ostatnich imperialnych więzi. Warto jednak podkreślić, że Amerykanie
w kontekście rozpadu imperium byli skoncentrowani przede wszystkim
na państwach Układu Warszawskiego i próbie wyciągania ich ze sfery
wpływów. Amerykańska asertywność wobec Gorbaczowa, która tak
wyraźnie zaznaczyła się w rozmowach na Malcie, nie obejmowała krajów wchodzących w skład ZSRS ani sytuacji wewnątrzrosyjskiej.
Oprócz szczegółowego omówienia planów rozbrojeniowych przywódcy poświęcili sporo miejsca na poruszenie problemów politycznych
na świecie. Gorbaczow najwyraźniej czuł, że traci kontrolę nad Europą
Środkową. Charakterystyczne są jego przytyki do Busha. Podczas prywatnej rozmowy z prezydentem USA sugerował, że mówienie o wprowadzaniu „wartości zachodnich”387 w Europie Środkowej przypomina
dawniejszy „eksport rewolucji” w sowieckim wydaniu388. Z wypowiedzi
Gorbaczowa na Gorkim przebija przekonanie, że Stany Zjednoczone
ustanawiają w regionie Europy Środkowej – tak ważnym dla realizacji imperialnej wizji Rosji w miejsce dominacji sowieckiej – reguły pax
americana. Nie pozostawia w tej sprawie złudzeń dokument węgierskiego MSZ wysłany z Moskwy do Budapesztu po spotkaniu 11 grudnia
1989 roku zorganizowanym przez Walentina Falina (tego samego dnia
po raz pierwszy od 1971 roku – co warto podkreślić – w kwestii niemiec-
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| 	J. Suri, American Grand Strategy…, dz. cyt., s. 628.
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| 	Por. J.R. Itzkowitz Shifrinson, The Malta Summit and US-Soviet Relations…, dz.
cyt., s. 2–4.

388

| 	The National Security Archive, Soviet Transcript of the Malta Summit December
2–3, 1989, http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB298/Document%2010.
pdf, Wilson Center (dostęp 14 sierpnia 2016), s. 18.

kiej zebrali się przedstawiciele czterech mocarstw)389. Na ten dzień szef
Wydziału Zagranicznego KC KPZS zaprosił przedstawicieli ambasad
państw socjalistycznych, wychodząc z założenia, że niektóre maltańskie ustalenia są mało znane satelitom Sowietów, opinii publicznej, a do
tego Amerykanie w jego przekonaniu je zniekształcali i prezentowali je
tendencyjnie. Falin przedstawił zasadnicze postanowienia dotyczące
kwestii rozbrojeniowych, w tym plan podpisania w następnym roku porozumienia o redukcji uzbrojenia konwencjonalnego. Wedle informacji Falina przekazanej sojusznikom Gorbaczow odniósł na Gorkim wrażenie,
że postzimnowojenna polityka USA nie jest wyklarowana z wyjątkiem
pokusy, by wykorzystać sytuację i namówić ZSRS oraz państwa socjalistyczne do wyrażenia zgody na zjednoczenie Niemiec. Falin przytoczył
słowa sowieckiego przywódcy ze szczytu, że nieistniejąca doktryna
Breżniewa jest zastępowana „doktryną Busha”, ponadto Gorbaczow
miał się uskarżać, że amerykańskie czynniki polityczne zaczynają dodatkowo ingerować w politykę wewnątrzrosyjską, w takie konflikty jak
w Górskim Karabachu. Jednocześnie Falin podkreślał, że szczyt maltański w rzeczywistości oznacza koniec zimnej wojny i otwiera czas tworzenia nowego porządku w stosunkach międzynarodowych, a Gorbaczow
podobno odniósł wrażenie, że Bush inaczej niż Reagan nie promuje tezy
o Stanach Zjednoczonych jako jedynym supermocarstwie na świecie390.
Wniosek z briefingu Falina był dla Polski oraz innych krajów regionu
następujący: ZSRS czuje się zobowiązany reprezentować w jakimś stopniu interesy Europy Środkowej wobec Amerykanów. Jednocześnie warszawska ekipa na tym etapie miała już własny zaufany kanał konsultacji
z Waszyngtonem, pośrednictwo ZSRS byłoby dla Polski fatalne.
Paradoksalnie styl Busha okazał się w trudnym okresie przejściowym
dużo bardziej efektywny niż styl Reagana; mimo licznych wątpliwości
Gorbaczowa prezydent USA najwyraźniej dawał mu minimalne poczucie bezpieczeństwa w negocjacjach, choćby sprawiając wrażenie, że
sprawa zjednoczenia Niemiec może być jeszcze przedmiotem dyskusji
389

| 	Por. J. Holzer, Europa…, dz. cyt., s. 826.

390

| 	December 11, 1989, Telegram of the Hungarian Embassy in Moscow about V. M.
Falin’s Briefing on the Malta Summit on 11 December, Wilson Center, http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/121897.pdf?v=b1f87955d2621f1845dfaa346ee4f509 (dostęp 22 sierpnia 2016).
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w stopniu znacznie większym, niż w rzeczywistości była. Sprzyjało to
bez wątpienia dalszym zmianom. Spotkanie na Malcie było więc, po
pierwsze, kontynuacją rozmów nowojorskich z 1988 roku, po drugie zaś,
końcem zimnej wojny w tym sensie, że to administracja amerykańska,
zachowując pozory partnerskiego porozumienia, zdecydowała o anulowaniu porozumień z Jałty z 1945 roku w ich politycznym wymiarze.
Asertywność Busha i roszczeniowa postawa Amerykanów miały kapitalne znaczenie dla procesu wychodzenia Polski i innych państw regionu
z imperialnej orbity.
Do kolejnego spotkania przywódców doszło na przełomie maja
i czerwca 1990 roku w Waszyngtonie. W tym samym roku Gorbaczow
otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla391. Na oczach przywódców ZSRS
rozpadała się cała sowiecka struktura imperialna: partie komunistyczne
na Zachodzie poniosły ewidentną klęskę, państwa komunistyczne na
świecie przeżywały kryzys, kraje satelickie żądały wycofania wojsk sowieckich ze swojego terytorium, zapowiadały wyjście z Układu Warszawskiego oraz Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej.
Na przełomie 1990 i 1991 roku sytuacja geopolityczna w Europie
Środkowej była radykalnie inna niż kilka lat wcześniej, a nawet niż rok
wcześniej, podczas rozmowy Gorbaczowa z Bushem na Gorkim. Polska,
Czechosłowacja i Węgry domagały się rozwiązania Układu Warszawskiego, przy czym największą determinację wykazywały w tej kwestii
Węgry. Pozostawał problem obecności wojsk sowieckich w poszczególnych krajach, który w Polsce miał szczególny kontekst: obecność tych
wojsk nawet rząd Tadeusza Mazowieckiego, ze względu na kwestię niemiecką, traktował w pewnym sensie jako element gwarancji zachodnich
granic państwa. Niemniej 15 listopada 1990 roku rozpoczęły się w Moskwie rozmowy dwustronne na temat ich wyjścia z Polski392. W sprawie
warunków wycofania wojsk sowieckich Warszawa konsultowała się
później z dwiema pozostałymi stolicami państw tworzących od 15 lutego 1991 roku Grupę Wyszehradzką, tj. z Pragą i Budapesztem393. Ko-
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| 	Por. J. Hallenberg, The Demise of the Soviet Union…, dz. cyt., s. 1, 60–65.
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| 	Por. J. Strzelczyk, Ucieczka ze Wschodu. Rosja w polskiej polityce 1989–1993, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2002, s. 117.

393

| 	Por. R. Zięba, Rola ugrupowań subregionalnych w nowym systemie bezpieczeństwa
europejskiego, „Studia Europejskie” 2000, nr 1, s. 31–32.

ordynacja dotyczyła też planu zawarcia z ZSRS nowych dwustronnych
układów w miejsce zdezaktualizowanych zobowiązań prawnomiędzynarodowych z czasów, gdy państwa te były w Układzie Warszawskim,
ostatecznie bowiem 1 kwietnia tegoż roku zostały rozwiązane jego
struktury wojskowe, a 1 lipca polityczne. Rosja z kolei dążyła do tego,
by w ramach nowych porozumień zakazać środkowoeuropejskim partnerom wchodzenia we „wrogie sojusze” lub ograniczyć im tę możliwość,
czyli zamknąć im drogę do NATO. Podejście to tworzyło zasadniczy
kontekst, w jakim trzeba widzieć doktrynę Falina–Kwicińskiego. Została
ona sformułowana w warunkach szczególnie niekorzystnych dla Związku Sowieckiego w kwietniu 1991 roku, a dotyczyła tego, jak ograniczyć
suwerenność państw środkowoeuropejskich w sytuacji kryzysu ZSRS
i rozpadu jego sfer/kręgów wpływów (inna kwestia, czy dwaj sowieccy
dyplomaci zakładali wręcz rozpad ZSRS). Miała ona odpowiadać na
potencjalne problemy Rosji w zachowaniu wpływów w Europie Środkowej, gdy do głosu dochodziły polityczne ambicje państw regionu.
Po wydarzeniach 1989 roku i zdezaktualizowaniu się doktryny Breżniewa doktryna Falina–Kwicińskiego jawi się jako próba powrotu do
polityki ograniczania podmiotowości politycznej państw Europy Środkowej. Mechanizmem w szczególny sposób gwarantującym ten kierunek
działania miały być ekonomiczne powiązania państw Europy Środkowej
z Rosją, a szczególnie powiązania energetyczne. Powrócę do szczegółowego omówienia tej kwestii w rozdziale 7.

Jesień 1991. Chaos
Trzeci okres rozpadu ZSRS jest krótki. Zaczyna go pucz Janajewa
w sierpniu, a kończy się 31 grudnia 1991 roku, kiedy to swój formalny
żywot zakończył Związek Sowiecki. Szuszkiewicz uważał zresztą, że
faktyczny rozpad państwa związkowego nastąpił w sierpniu tegoż roku,
wraz z likwidacją Komitetu ds. Stanu Wyjątkowego394. To w okresie chaosu, jaki zapanował w sowieckiej sferze politycznej po nieudanym zamachu stanu Giennadija Janajewa, próbującego obalić Gorbaczowa,
394

| 	Por. S. Szuszkiewicz, Moje życie. Rozpad i wskrzeszenie ZSRR, przeł. E. OlenderDmowska, A. Kędziorek, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 254.
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ZSRS opuściły kolejno trzy republiki związkowe: Estonia, Litwa i Łotwa.
Ich optyka była nieco inna. Po pierwsze, już 12 maja 1990 roku wznowiły one działanie utworzonej w 1934 roku Rady Państw Bałtyckich, co
było jedną z form utrzymywania przez nie relacji zagranicznych poza
kontrolą władz sowieckich, ale formalnie w ramach sowieckiego prawa.
Po drugie, władze republikańskie utrzymywały aktywne relacje z Federacją Rosyjską, rozgrywając na swoją korzyść konflikty między Jelcynem
a Gorbaczowem. Dla Związku Sowieckiego czas po puczu, a przed
grudniem 1991 roku stanowił kulminację okresu niepewności, z punktu
widzenia trzech republik bałtyckich pucz kończył ich okres przejściowy
i pozwalał przejść do nowej fazy: pełnej niepodległości395.
W kontekście wielkich wydarzeń historycznych jednym z najbardziej
pasjonujących tematów pozostaje kwestia osobistego wkładu przywódców. Wraz z końcem roku i formalnym zamknięciem rozdziału historii
świata, jakim był Związek Sowiecki, ze sceny zszedł także Gorbaczow.
Jego rola pozostaje kontrowersyjna. Jednego jednak nie sposób mu odmówić: odwagi i determinacji w znoszeniu niechęci, jaka go spotykała
w związku z tym, że to on osobiście był obciążany odpowiedzialnością
za rozpad imperium396.
Czwarty omawiany okres rozpadu ZSRS wychodzi poza zasadnicze
ramy niniejszego opracowania – z perspektywy formowania się polskiej
polityki wschodniej najistotniejszym punktem odniesienia jest moment
rozpadu ZSRS. Ze względu na szereg istotnych dla niniejszej pracy kontekstów, w tym periodyzację procesu rozpadu ZSRS, warto mu jednak
poświęcić nieco miejsca. Od 1 stycznia 1992 roku nie było już Związku Sowieckiego. Proces rozpadu tak wielkiej i skomplikowanej struktury imperialnej musiał trwać dłużej niż świąteczna noc 1991 roku, kiedy
ustępował Gorbaczow. Końcową datę tego okresu można wyznaczać
z różnych perspektyw. To, co stanowiło dalszy etap procesu rozkładu,
z punktu widzenia nowych państw powstałych po upadku ZSRS było
początkowym okresem kształtowania się ich elit państwowych, symboliki narodowej, odradzania tradycji, aktywności na arenie międzynarodowej. Jednocześnie pierwsze kilkanaście miesięcy po formalnym roz-
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| 	Por. A. Kastory, Polska wobec emancypacji politycznej Łotwy i Estonii…, dz. cyt.,
s. 220–222.

396

| 	Por. R. Harvey, Comrades…, dz. cyt., s. 384–385.

padzie ZSRS oznaczało dla większości krajów powstałych na gruzach
imperium zahamowanie procesów demokratyzacyjnych, reform rynkowych, ustanawianie władzy dawnych republikańskich przywódców jako
nowych przywódców narodowych397.

Polska wobec Rosji
Debata, która toczyła się w Rosji wobec rozpadu ZSRS, dotyczyła poszukiwania odpowiedzi na pytanie, jaki ustrój ma mieć przyszła Rosja,
czy potrzebne jest jej funkcjonowanie w ramach państwa związkowego,
czy na rozpadzie ZSRS i podziale państwa traci, czy zyskuje; pokazywała skalę niepewności co do przyszłości w samej Rosji398. Liczne narody ZSRS miały poczucie, że odzyskują lub wręcz pierwszy raz w swojej historii zyskują własną państwowość. Jedynie w wypadku Rosji było
nieco inaczej: dla wielu Rosjan hasło „Związek Sowiecki” oznaczało
obszar geograficzny, który jest „własnością Rosji”, a terytorium ZSRS jako
terytorium imperialne, obszar dominacji sowieckiej poza ZSRS, równało
się w jakimś stopniu terytorium „większej Rosji”.
Gdy 8 grudnia 1991 roku trzej przywódcy powołali w Wiskułach
w miejsce ZSRS Wspólnotę Niepodległych Państw399, subiektywnie
rzecz ujmując, korzyść wynosił każdy poza Rosją, która jako jeden
z podmiotów tego nowego organizmu została z własnością mniejszą
niż to, co wcześniej identyfikowała jako „swoje”. Zachowała 76 procent dawnego sowieckiego imperium, połowę populacji, 45 procent
gospodarki i jedną trzecią wojska400. Wśród Rosjan powszechne było
poczucie straty. Niepewność co do przyszłości Rosji, obarczonej winą
za błędy ZSRS, a pozbawionej zysków związanych z takim a nie innym
funkcjonowaniem związku, dobrze oddaje jeden z ówczesnych tekstów
Aleksandra Sołżenicyna z września 1990 roku:

397

| 	Por. V. Avioutskii, Aksamitne rewolucje, przeł. A. Czarnacka, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2007, s. 11.

398

| 	W. Zajączkowski, Ósmy kontynent…, dz. cyt., s. 243–244.

399

| 	Por. S. Szuszkiewicz, Moje życie…, dz. cyt., s. 263–267.

400

| 	Por. J.S. Nye Jr., The Paradox of American Power…, dz. cyt., s. 27.
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Czymże jest właściwie Rosja? Dzisiaj. I jutro (jeszcze ważniejsze).
Kto dzisiaj zwraca myśli ku przyszłości Rosji? I gdzie widzą granice
Rosji sami Rosjanie? […] w trzy czwarte wieku tak żeśmy zbiednieli,
[…] tak żeśmy się zmęczyli, tak popadli w rozpacz, że wielu opuszcza ręce i już się wydaje, że tylko interwencja z Niebios może nas
zbawić 401.
W rzeczywistości poczucie klęski nie było jedynym, co pozostało Rosjanom po grudniu 1991 roku402. W sensie ideologicznym Rosja jakby
cofnęła się do czasu sprzed rewolucji październikowej, do XIX wieku,
do konserwatywno-nacjonalistycznych idei słowianofilstwa i panslawizmu. Ich współczesną mutacją okazał się euroazjatyzm. Z „powrotem
do przeszłości” konkurowały prozachodnie idee budowy państwa demokratycznego bez imperialnego zadęcia403. Szybko okazało się, że są
za słabe, by nadać ton życiu politycznemu „nowej-starej” Rosji.
W odniesieniu do polskiej perspektywy relacji z Rosją w ramach rozpadającego się Związku Sowieckiego Joanna Strzelczyk nie ma wątpliwości, że cezurą jest dopiero rok 1993. Słusznie podkreśla znaczenie
dwóch wydarzeń tak znamiennych dla dalszej historii III Rzeczypospolitej, jak wyprowadzenie wojsk sowieckich z Polski oraz wizyta Jelcyna w Warszawie404, która co prawda nie spowodowała zasadniczej
zmiany w stanowisku Rosji wobec polskich planów wejścia do NATO,
ale nawet chwiejna postawa rosyjskiego prezydenta i takaż przejściowa
„zgoda” na rozszerzenie NATO dały młodej polskiej dyplomacji możliwość przyspieszenia zabiegów o wejście Polski do Paktu.
Z kolei dla periodyzacji rozpadu ZSRR najważniejsze są dzieje samej Rosji jako sukcesorki imperium, a w późniejszym okresie politycznego ośrodka reimperializacji jej polityki. Już w 1993 roku pojawiły
się zapowiedzi powrotu do imperialnej polityki, odnotowane zarówno
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| 	A. Sołżenicyn, Kak nam obustroit’ Rossiju. Posilnyje soobrażenija, 18 sentiabria 1990
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| 	Por. K. Duda, Syndrom Czeczenii jako element polityki po upadku ZSRR. Reminiscencje literackie, [w:] A. Jach (red.), Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy
i świata, t. 1: Federacja Rosyjska, Księgarnia Akademicka, Kraków 2011, s. 40–41.
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| 	Por. A. Raźny, Rosyjskie koncepcje konfliktu kultur i cywilizacji po 1991 roku, [w:]
Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy…, dz. cyt., s. 65.
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| 	Por. J. Strzelczyk, Ucieczka ze Wschodu…, dz. cyt., s. 10.

przez polskich dyplomatów, jak i komentatorów. Choć dla większości
ówczesnych obserwatorów ów zwrot nowej Rosji, postrzeganej na Zachodzie jako demokratyczna, nie był jeszcze oczywisty. Przez dłuższy
czas konkurowały tam bowiem różne tendencje polityczne. Teksty takie
jak ówczesne artykuły Jana Nowaka-Jeziorańskiego, który prognozował
nadchodzącą zmianę w polityce Rosji, należały wówczas do rzadkości.
Z tego punktu widzenia był on jak biblijny prorok Jeremiasz zwracający
uwagę na zjawiska, które dla licznych europejskich polityków i obserwatorów sceny politycznej stały się czytelne dopiero po dwóch dziesięcioleciach. W ogłoszonym 13 stycznia 1994 roku na łamach „Rzeczpospolitej” artykule Widmo neoimperializmu Nowak-Jeziorański zauważył,
że w 1993 roku minister spraw zagranicznych Rosji Andriej Kozyriew
w wystąpieniach na forum międzynarodowym domagał się, by nie tylko
uznawać Rosję za sukcesora ZSRS, lecz także przyznać jej prawo rozstrzygania konfliktów na terenie całego byłego związku.
Kluczowy jednak okazał się moment, gdy w trakcie wojny domowej
w Czeczenii na porządku dziennym stanęła kwestia jądra imperium.
W rozumieniu Sałmina najbardziej wewnętrznym kręgiem imperialnym
ZSRS była sama Federacja Rosyjska jako dziedziczka dawnej RSFRS.
Zachowanie dawnego imperialnego centrum w Moskwie wobec ryzyka, że ów wewnętrzny krąg podzieli losy pozostałych kręgów imperium,
czyli rozpadnie się podobnie jak Układ Warszawski i RWPG, postawiło
przed moskiewskimi elitami pytanie, w jakiej mierze są skłonne zgodzić
się na rozpad samej federalnej Rosji, która wciąż była czymś znacznie
więcej niż tylko Rosją, i czy są zdeterminowane bronić jedności Federacji wobec niepodległościowych ambicji, takich samych jak kilka lat wcześniej zgłoszone przez Estończyków lub Łotyszy. Odpowiedź przyszła
11 grudnia 1994 roku, kiedy na terytorium Czeczenii, która z inicjatywy
Dżochara Dudajewa zmierzała do opuszczenia Federacji Rosyjskiej,
weszły wspierane przez opozycjonistów czeczeńskich wojska federalne. Kreml zdecydował się bronić pozostałości dawnego imperium, jego
ostatniego kręgu, przed dalszym rozpadem i odwrócić strategię myślenia o procesie rozkładu ZSRS z pasywnej na aktywną obronę jedności
Federacji Rosyjskiej. Wojna w Czeczenii to w istocie powstrzymanie siłą
procesu rozpadu imperium sowieckiego, po tym jak formalnie rozwią-
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zano ZSRS. W takim ujęciu proces rozpadu został więc zatrzymany
w grudniu 1994 roku.
Wojna w Czeczenii była pod wieloma względami punktem zwrotnym
w historii Rosji, swego rodzaju prefiguracją nowych rosyjskich wojen. Była
też z rosyjskiego punktu widzenia pierwszą w historii Rosji „wojną telewizyjną”. Od Królewca (Kaliningradu) po Władywostok ludzie siedzieli
przed telewizorami i wpatrując się w ekrany, uczestniczyli w „chwale”
oręża rosyjskiego. Cztery lata po potępieniu agresji na Afganistan wojna
w Czeczenii była pokazywana w identyczny propagandowy sposób:
bitwa o Grozny miała wyglądać na konieczność wyzwalania miejscowej ludności od uzurpatorów. Nie było nic o problemach wojska, jego
demoralizacji, słabości przywództwa, które nie było w stanie wypełnić
danej Jelcynowi obietnicy szybkiego załatwienia sprawy405.
Początek pierwszej wojny czeczeńskiej to koniec procesu rozpadu
ZSRS rozumianego jako faktyczna zgoda władz centralnych ZSRS, a następnie Rosji na demontaż imperium. Od tego momentu władze rosyjskie
prowadziły politykę opartą na obronie Rosji przed jakimikolwiek kolejnymi uszczupleniami terytorium.

Podsumowanie
Wielka zmiana geopolityczna sprzyjała Polsce w latach 80. i na początku lat 90. – Polska znalazła się w orbicie zainteresowania Stanów
Zjednoczonych, które miały wyjątkowo dobrą koniunkturę, jeśli chodzi
o wpływy na świecie. W tym samym czasie potęga Rosji wydatnie
zmalała406. Mimo to Polska bezpośrednio po 1989 roku nie dysponowała potencjałem koniecznym do konkurowania z Rosją. Polska polityka wschodnia, która w pierwszej fazie musiała siłą rzeczy polegać
na zerwaniu imperialnych więzów z Rosją, mogła się zrodzić jedynie
w warunkach wsparcia i gwarancji politycznych ze strony Zachodu,
a szczególnie USA. Biorąc pod uwagę trendy polityczne epoki oraz
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| 	Por. K. Duda, Syndrom Czeczenii jako element polityki po upadku ZSRR…, dz. cyt.,
s. 29–31.

406

| 	Por. M. Sułek, Potęgometria – czyli jak mierzyć i prognozować potęgę państw, prezentacja z 28 stycznia 2017, slajdy 31, 32, 35, 36 (w zbiorach autora).

interesy USA w regionie (stabilizacja polityczna, interesy gospodarcze),
Ameryka była zainteresowana pokazaniem Polski jako przykładu udanej
pokojowej transformacji w ramach „trzeciej fali demokratyzacji”. Kształtowanie się polskiej polityki wschodniej po 1989 roku dokonywało się
w kontekście takich procesów jak: zjednoczenie Niemiec, przyspieszenie integracji europejskiej, kolegialne przywództwo USA i Niemiec itd.,
rozpad ZSRS i Układu Warszawskiego, powstawanie nowych państw
i organizacji międzynarodowych itd. Zmiany w Polsce, w tym polityka
zagraniczna niepodległej Polski połączonej sojuszem z państwami zachodnimi, musiały być kompatybilne z globalnymi procesami kreowanymi przez państwa zachodnie. Stąd względy geopolityczne sprzyjały nie
tylko ukształtowaniu się polskiej polityki wschodniej, ale też konkretnemu jej kształtowi bliskiemu podejścia neoprometejskiego, opartego na
wygaszaniu konfliktów historycznych, stabilności granic i w perspektywie udziale państw środkowoeuropejskich w promocji takich wartości
jak rządy prawa czy demokracja w stosunku do wschodnich sąsiadów
Polski, dawnych republik sowieckich. Jako jedno z kluczowych zagrożeń dla transformacji w regionie postrzegano bowiem odrodzenie się
nacjonalizmu i konfliktów etnicznych – poglądy te znajdowały odbicie
w wewnątrzpolskich debatach407. Program polskiej polityki wschodniej
mógł zostać sformułowany pomimo relatywnej słabości pozycji regionalnej Polski w stosunku do Rosji dzięki politycznemu i gospodarczemu
wsparciu z Zachodu.
Wśród materiałów ministra Krzysztofa Skubiszewskiego znajduje się
wyjątkowa notatka, która powstała prawdopodobnie na podstawie relacji Andrzeja Ananicza z jego rozmowy z Jewgienijem Primakowem,
dyrektorem Służby Wywiadu Zagranicznego Rosji. Pochodzi z 2 września 1993 roku. Notatka ta w pewnym zakresie może służyć za podsumowanie niniejszego rozdziału. Szef rosyjskiego wywiadu przyznał, że
kwestia wejścia Polski do NATO należy do samej Polski i wewnątrzrosyjskie stereotypy NATO nie będą wpływały na hamowanie polskiej drogi
do Paktu. Primakow miał zastrzec, że Polska „jako członek NATO” nie
powinna angażować się w działania sprzeczne z interesami Rosji jak
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| 	Por. A. Michnik, Pułapka nacjonalizmu, [w:] tenże, Diabeł naszego czasu, Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa 2009, s. 193–194.
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na przykład „operacje dotyczące Gruzji lub Estonii”408. Rosja w zamian
miała „nie rozbijać” Grupy Wyszehradzkiej. Najciekawszy jest jednak
fragment rozmowy, w którym Primakow informuje Ananicza, że w Rosji
MSZ jest wykonawcą strategicznej polityki służb specjalnych. Zdaniem
Ananicza i Wołąsiewicza, Primakow uznał wręcz pewne korzyści dla
Rosji z wejścia Polski do NATO: osłabianie antyrosyjskiego nastawienia
Sojuszu, „ubezpieczenie” politycznego zbliżenia rosyjsko-niemieckiego,
które w takim wariancie nie będzie już mogło być odczytywane jako antypolskie, poza tym Grupa Wyszehradzka nie będzie zmierzała w kierunku koncepcji Międzymorza409. Trudno powiedzieć, czy interpretacja
polskich dyplomatów, że Primakow dostrzega korzyści z wejścia Polski
do NATO, nie szła zbyt daleko. Charakterystyczne jest jednak, jak bezpośrednio mówi on o relacji dyplomacji i służb specjalnych w Rosji po
kilku latach rządów Jelcyna. Późniejsza kariera Primakowa dowodzi, że
nie były to jedynie puste przechwałki, a wzrost roli służb specjalnych
oznaczał stopniowy powrót do dawnych imperialnych praktyk. Przytoczony dokument jest jeszcze jednym z dowodów, że dobra koniunktura dla państw chcących pożegnać się z imperium sowieckim/rosyjskim
skończyła się w zasadzie po kilkunastu miesiącach od rozpadu ZSRS,
dlatego tak istotne były tempo i czas kształtowania się polskiej polityki
wschodniej oraz uwalniania od więzów imperialnych. „Zagrożeniem na
dziś nie są więc zaborcze plany Żyrinowskiego, lecz imperializm i autokratyzm odradzający się w obozie Jelcyna” – pisał w styczniu 1994 roku
Nowak-Jeziorański410.
Schemat Sałmina pokazuje, że rozpad struktury imperialnej Rosji był
procesem, który ostatecznie został zahamowany już w latach 1993–
1994. Używając międzynarodowej koniunktury, Polska skorzystała ze
swego rodzaju okna możliwości, które po okresie 1989–1991 pojawiło
się na około dwa lata. Polska polityka wschodnia mogła zaistnieć dzięki
tej wyjątkowej geopolitycznej koniunkturze.
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| 	Rozmowa Ananicza z Primakowem, szefem wywiadu ros., 2 IX 1993, IZ, Archiwum osobiste Krzysztofa Skubiszewskiego, teczka 252.
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| 	Tamże.
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| 	J. Nowak-Jeziorański, Widmo neoimperializmu, [w:] tenże, Rzeczpospolita atlantycka, KEW, Wrocław 2014, s. 61.

Rozdział 3

Przeciw upiorom przeszłości

Wprowadzenie
Za matrycę linii politycznej Solidarności słusznie uznaje się dorobek
„Kultury”. Treści, które pojawiały się jako programowe podejście w dokumentach opozycji przed sierpniem 1980 roku oraz Solidarności, nawiązywały do przekazu tego pisma i z niego czerpały. Na poziomie
ogólnego stwierdzenia sprawa jest bezsporna. Trudno jednak określić
w tego rodzaju przypadku, jak dokładnie przebiegał proces uczenia się
idei przez opozycję, w jakim stopniu dominowały intelektualne impulsy,
które w oczywisty sposób pochodziły z Maisons-Laffitte, a w jakim działały na zasadzie synergii z polityką Kościoła, doświadczeniem biograficznym poszczególnych działaczy itp.
Do połowy lat 80. najważniejsze dla konstrukcji polityki wschodniej III
RP były trzy etapy. Program ideowy „Kultury” uformował się bardzo szybko po wojnie. Wstępnie wykrystalizował się około 1952 roku (w następnych dekadach był rozwijany). Kluczowym elementem dla ukształtowania
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się linii politycznej pisma było uznanie granicznego status quo i powiązanie kwestii polityki wschodniej ze sprawą niepodległości, podobnie jak
w ujęciu Józefa Piłsudskiego. Idea „Kultury” zawierała uwspółcześnione
elementy jego myśli wschodniej, a szczególnie prometeizmu. W przypadku Jerzego Giedroycia411 trudno mówić w odniesieniu do okresu
powojennego o przynależności do ruchu prometejskiego w sensie organizacyjnym – szczególnie że jeśli już, to prometejski epizod dotyczył
okresu przedwojennego. Jest on jednak wręcz modelowym przykładem
osoby, która nie funkcjonowała formalnie w ruchu, ale wyraźnie popierała myśl prometejską i dążyła do wprowadzenia jej w życie412.
Kolejnym etapem formowania się współczesnej polityki wschodniej
było ukształtowanie się polskiego lobby (w tym szerokiej sieci kontaktów
Giedroycia – „rzeczypospolitej epistolarnej”) na Zachodzie w latach
1978–1980 i uzyskanie znaczących wpływów politycznych w skali globalnej. Linia polityczna „Kultury” kształtowała się w kontekście polityki
Zachodu wobec ZSRS. Decydujący dla powstania współczesnej polityki
wschodniej był fakt, że dwaj Polacy: Jan Paweł II i Zbigniew Brzeziński,
w momencie osłabienia ZSRS uzyskali unikalny jak na polskie warunki
wpływ na politykę w skali globalnej, co zaowocowało w latach 80. sojuszem antykomunistycznym USA i Stolicy Apostolskiej. Ta koincydencja
pozwoliła Polakom znajdującym się na pozycjach politycznych mających globalne znaczenie praktycznie oddziaływać na proces znaczą-
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| 	Przyjąłem w niniejszej pracy zasadę używania historycznego nazwiska Giedrojć
w takiej formie, jakiej używał jako dojrzały mężczyzna Jerzy Giedroyc, czyli przez
„c”. Redaktor „Kultury” ze względu na funkcjonowanie na arenie międzynarodowej
używał dopuszczonej zresztą przez Wielki słownik ortograficzny PWN jako oboczności formy „Giedroyc”. Marek Żebrowski w pracy, która traktowała o okresie
przed powstaniem „Kultury”, zdecydował się na używanie częstszej formy nazwiska
„Giedroyć”, jakiej w rzeczywistości używała interesująca nas rodzina Giedroyciów.
W związku z tym jednak, że forma pisowni nazwiska była w wypadku Jerzego Giedroycia przyjęta ze względów technicznych, nazwisko redaktora „Kultury” odmieniał będę konsekwentnie: Giedroycia, Giedroyciowi itd. Por. M. Malinowski, 27
sierpnia 2008, Obcy język polski. Blog o poprawnej polszczyźnie, Czas wrócić do
pisowni Jerzy Giedroyć…, https://obcyjezykpolski.pl/czas–wrocic–do–pisowni–jerzy–giedroyc/ (dostęp 28 lutego 2018); M. Żebrowski, Jerzy Giedroyć . Życie przed
„Kulturą”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2012.
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| 	Por. P. Libera, Wstęp, [w:] tenże, II Rzeczpospolita wobec ruchu prometejskiego, Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry, Archiwum Akt Nowych,
Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce, Warszawa 2013, s. 17.

cego osłabienia lub rozpadu ZSRS, co z kolei było wstępnym warunkiem
zarówno odzyskania przez Polskę niepodległości, jak i prowadzenia
przez wolne państwo polskie polityki wschodniej.
Trzecim etapem było uznanie nowego podejścia do polityki wschodniej przez I Zjazd Solidarności w 1981 roku. Posłanie I Zjazdu Solidarności do ludzi pracy Europy Wschodniej z 1981 roku było decydującym
aktem dla szerokiej legitymizacji nowego programu wschodniego w polskim społeczeństwie po 1989 roku. Agnieszka Magdziak-Miszewska
widzi w nim symboliczne przyjęcie idei Giedroycia/„Kultury” przez polskie społeczeństwo czy też jego reprezentację: „Posłanie do narodów
Europy Wschodniej za pierwszej Solidarności można uznać za symboliczny akt akceptacji dla idei”413. Andrzej Brzeziecki zaś ujmuje to tak:
„Prapoczątek (polskiej polityki wschodniej) to posłanie Solidarności do
narodów Europy Wschodniej ze Zjazdu z 1981 r.”414.
Spory o politykę wschodnią w podziemiu po 1981 roku były prefiguracją późniejszych dyskusji o polityce wschodniej w III RP, szczególnie
w jej pierwszych latach, jednak toczyły się głównie w ramach szeroko
rozumianego podejścia neoprometejskiego; opcja neoendecka była
zmarginalizowana. W 1989 roku nikt istotny w kręgach opozycji nie
uważał wariantu przetrwania sowieckiego systemu imperialnego w ówczesnym stanie jako rozwiązania korzystnego dla Polski. Powszechne
było przekonanie, że rozpad struktury ZSRS byłby korzystny dla Polski,
różnice dotyczyły tego, jaki ma być wariant tego rodzaju procesu i na ile
jest on realny. Opozycja miała natomiast różne poglądy, jak ma być ułożony świat po komunizmie i czy pieriestrojka jest korzystna dla Polski.

Organizacja „Kultury”
Musimy zatem zacząć od krótkiej rekonstrukcji procesu krystalizacji idei
leżącej u podstaw stosunku środowiska „Kultury” do wschodnich sąsiadów Polski oraz skali jego wpływu na podejście do tej kwestii w kraju,
co przecież było decydujące dla kształtu nowej polityki wschodniej. Jest
jednak jasne, że daleko przekraczałoby to objętość książki i częściowo
413

| 	A. Magdziak-Miszewska, Ankieta PPW.

414

| 	A. Brzeziecki, Ankieta PPW.
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powielało treści wielu innych prac na ten temat. Dotykamy zatem kluczowego zagadnienia w historii formowania się idei Jerzego Giedroycia,
jeśli widzieć ją jako jeden łańcuch historii myśli od czasów programu federacyjnego Piłsudskiego do odzyskania niepodległości w 1989 roku –
w jakiej formie powróciła ona do macierzy. Leszek Moczulski podkreśla,
że Giedroyc „nie odtwarzał koncepcji federacyjnej Piłsudskiego, ale
dopasował ją do sytuacji międzynarodowej z lat 50. i 60., a potem się
tego trzymał”415.
Otóż w latach 80. idea ta powróciła poważnie zmodyfikowana, urealniona, osadzona zarówno w doświadczeniu polskiej polityki wobec
Rosji, jak i pojałtańskich uwarunkowaniach obowiązujących w naszej
części Europy. Zanim jednak przejdę do zagadnień ściśle dotyczących
myśli politycznej „Kultury”, zatrzymam się na jakże istotnych z punktu widzenia podejmowanych w niniejszej pracy tematów sprawach związanych z organizacją tego środowiska. „Kultura” powstała we Włoszech
w 1946 roku w środowisku Wydziału Czasopism i Wydawnictw 2. Korpusu – jako instytucja wojskowa416. Od 1947 roku redakcja działała
we Francji. Współredaktorem pierwszego numeru oprócz Giedroycia
był Gustaw Herling-Grudziński417 (jego relacje ze środowiskiem „Kultury” były przez jakiś czas słabsze, potem jednak znów zyskały na intensywności). Początkowo, ze względu na szczupłość środków, wiele nie
zapowiadało roli, jaką to środowisko miało odegrać w polskiej polityce.
Podstawowym celem „Kultury” było wydawanie polskich książek; zespół
składał się z kilku osób, od początku byli to Zofia i Zygmunt Hertzowie, w 1952 roku dołączył do nich brat Giedroycia, Henryk. Te osoby
wzięły na siebie pracę redakcyjną i organizacyjną 418. Do kręgu „Kultury” zaliczali się także Konstanty Jeleński, Jerzy Stempowski, Ryszard
Wraga (w pierwszym okresie), Piotr Dunin-Borkowski, Roger Raczyński
i oczywiście Juliusz Mieroszewski, w Maisons-Laffitte mieszkali na sta-
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| 	M. Furdyna, M. Rodzik, Czytaliśmy Piłsudskiego. Rozmowy z Leszkiem Moczulskim,
Sic!, Warszawa 2016, s. 329.
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| 	Por. J. Giedroyc, Autobiografia na cztery ręce, opr. K. Pomian, Czytelnik, Warszawa
1999, s. 134.

417

| 	Tamże, s. 136.

418

| 	Por. J. Giedroyc, Autobiografia…, dz. cyt., s. 135–137.

łe Maria Czapska i Józef Czapski419. W zespole „Kultury” to Czapski
miał największe możliwości oddziaływania na zachodnie elity, dlatego
w początkowym okresie był ambasadorem środowiska – jak go określa
Andrzej Stanisław Kowalczyk – jego „jałmużnikiem” w najtrudniejszych
momentach. Dzięki niemu „Kultura” nawiązała kontakt z Jamesem Burnhamem420, mogła także zbierać środki na swoją działalność. Taras Kuzio
po analizie amerykańskich dokumentów sugeruje amerykańskie źródła finansowania Instytutu Literackiego, przynajmniej w początkowej fazie421.
Trudno jednoznacznie ocenić skalę oddziaływania „Kultury” w początkowym etapie. Wedle szacunków Giedroycia nakład pisma wynosił
pod koniec lat 40. około 2 tys. egzemplarzy (Zofia Hertz wspomina
wręcz o 1 tys. egzemplarzy przez pierwszy rok wydawania). Zdaniem
Zofii Hertz przełom finansowy nastąpił w 1953 roku, na przykład 15
maja tego roku złożono zamówienie na nowe 253 prenumeraty, poprawiły się też warunki pracy redakcji422. W stosunku do roku 1952 nakład „Kultury” wzrósł o ponad 11 proc. i wynosił około 4 tys. egzemplarzy. Dane archiwalne pokazują, że największy nakład pismo miało
w 1984 roku – 6620 egzemplarzy miesięcznie423. Pokrywają się one
w ogólnych zarysach z informacjami Barbary Toruńczyk, że stan wojenny wpłynął na zwiększenie nakładu i był to jego największy skok
w historii, chyba jednak nie doszedł do 7 tys., o których wspomina autorka424, do tego trzeba jeszcze doliczyć – już w latach 80. – około 3
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| 	Por. B. Toruńczyk, Rozmowy w Maisons-Laffitte 1981, Zeszyty Literackie, Warszawa 2006, s. 13–19; H.M. Giza, Ostatnie lato w Maisons-Laffitte, KEW, Wrocław
2007, 176–177.
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| 	Por. A.S. Kowalczyk, Wena do polityki. O Giedroyciu i Mieroszewskim, „Więź”, Warszawa 2014, t. I, s. 221–247.
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| 	Por. T. Kuzio, U.S. support for Ukraine’s liberation during the Cold War: A study of
Prolog Research and Publishing Corporation, [w:] „Communist and Post-Communist Studies”, nr 45/2012, s. 56.
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| 	Por. B. Toruńczyk, Rozmowy w Maisons-Laffitte…, dz. cyt., s. 41; H.M. Giza,
Ostatnie lato…, dz. cyt., s. 75–79.
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| 	Por. Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu, Fiszki Henryka Giedroycia,
s. I–III, kopia w zbiorach autora.

424

| 	Por. B. Toruńczyk, Rozmowy w Maisons-Laffitte…, dz. cyt., s. 19, 41.
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tys. egzemplarzy wydawanych na papierze biblijnym z przeznaczeniem
dla kraju425.
Skalę poparcia czytelników można też mierzyć faktem, że miesięcznik już w 1954 roku w wyniku publicznej zbiórki zdołał kupić siedzibę
pod Paryżem za 11 mln franków426. Iwona Hofman i Grażyna Pomian
wskazują na swoisty fenomen: poparcie dla „Kultury” nie pokrywało
się ze skalą czytelnictwa – ich zdaniem w kraju w latach 1947–1989
nie istniała stała grupa czytelników427. Z punktu widzenia moich celów
badawczych ta konstatacja wydaje się szalenie istotna – oznacza, że
faktyczną wiedzę na temat idei polityki wschodniej prezentowanej na
łamach pisma miało tylko elitarne grono osób w kręgach niezależnych
oraz ich przeciwnicy – KC PZPR kupował 50 egzemplarzy każdego
numeru428.
Działalność wydawnicza „Kultury” obejmowała także książki.
W pierwszym roku swej działalności w Rzymie wydała ich 35 – jednak wówczas głównym ich odbiorcą było wojsko. W latach 1947–1953
Instytut Literacki opublikował tylko kilka książek. Od 1953 roku istniała
Biblioteka Kultury, która rocznie wydawała około 16 pozycji. W części
były to utwory polskich pisarzy, którzy zyskali światową sławę, np. Witolda Gombrowicza czy Czesława Miłosza, co wzmacniało pozycję
„Kultury”429. Od 1962 roku wychodziły „Zeszyty Historyczne”, początkowo jako półrocznik, potem jako kwartalnik. Do tego trzeba dodać
serie wydawnicze takie jak „Archiwum Rewolucji” czy „Bez cenzury”,
z których każda obejmowała kilka lub kilkanaście pozycji430. Wybrane teksty „Kultury” popularyzowane były w Radiu Wolna Europa oraz
w przedrukach w podziemnych wydawnictwach w Polsce431. Mirosław
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425

| 	Por. J. Giedroyc, Autobiografia…, dz. cyt., s. 149.

426

| 	Por. B. Toruńczyk, Rozmowy w Maisons-Laffitte…, dz. cyt., s. 20.

427

| 	I. Hofman, Stan badań recepcji „Kultury”, [w:] I. Hofman (red.), „Kultura” i jej
odbiór w Polsce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń–Paryż 2017, s. 11.

428

| 	Tamże, s. 13.

429

| 	Por. K. Jeleński, „Kultura”: Polska na wygnaniu, Spółdzielnia Wydawnicza „STOP”,
Warszawa 1985, s. 15.

430

| 	Por. B. Toruńczyk, Rozmowy w Maisons-Laffitte…, dz. cyt., s. 42–43.

431

| 	Przykładowo: „Kultura”. Wybór z rocznika 1982, Wydawnictwo CDN, Warszawa
1984; „Kultura”, Paryż, nr 10/481, 1987, Wydawnictwo Myśl.

Chojecki podaje przykład podziemnej oficyny NOWA – jedną czwartą
jej wydawnictw stanowiły przedruki „Kultury” (bibliografia przedruków
krajowych Instytutu Literackiego za lata 1977–1990 liczy 1073 pozycje)432. Nie wolno przy tym zapominać o ówczesnych zwyczajach czytelniczych: oryginalne egzemplarze „Kultury” były traktowane z pieczołowitością i czytało je sporo osób, podobnie jak przedruki. Można więc
mówić o oddziaływaniu „Kultury” na elity polskie w Polsce i na emigracji – pismo jednak nie docierało do szerszych grup społecznych.
Trudno porównać „Kulturę” do pism emigracyjnych innych narodów.
W tym kontekście pomocne są badania Tarasa Kuzio, które podają trochę danych o ukraińskim środowisku Prolog, wspieranym przez władze
państw zachodnich. Wydawało ono pisma: „Suchasna Ukraina”, „Ukrayinska Literaturna Hazeta” i „Suczasnist”. W latach 1952–1992 opublikowano w tym środowisku 200 książek. Podobnie jak w przypadku Instytutu Literackiego część publikacji w postaci bibuły trafiała do kraju – w tym
wypadku na sowiecką Ukrainę. Wydawnictwa Prologu miały co prawda
mniejszy zasięg niż Instytutu Literackiego, jednak jest on porównywalny433. Warto też nadmienić, że w lecie 1985 roku ukazał się polski numer pisma „Suczasnist” z tekstami między innymi Andrzeja Sulimy Kamińskiego, Jana Grossa, Johna Micgiela434. Suczasnist była na sowieckiej
Ukrainie postrzegana jako ekspozytura nacjonalizmu i aktywnie zwalczana przez władze435. Jeśli chodzi o emigrację litewską – w większości pozostały wśród niej żywe przedwojenne stereotypy. Chociaż przykładowo powstała w 1957 roku działająca w USA liberalna federacja
Santaros–Šviesos (której aktywistą był między innymi Valdas Adamkus)
opowiadała się za kontynuacją relacji polsko-litewskich w nowym duchu
z nastawieniem na współpracę436; oczywiście takie podejście nie było
432

| 	Por. M. Chojecki, „Kultura” w II obiegu, [w:] I. Hofman (red.), „Kultura” i jej odbiór…, dz. cyt., s. 23–24.

433

| 	Por. T. Kuzio, U.S. support for Ukraine’s liberation…, dz. cyt., s. 55–56.

434

| 	Suczasnist, nr 1–2/ 1985, zeszyt w j. polskim.

435

| 	Sprawka Instituta socjalnych i ekonomiczeskich problem zarubieżnych stran AN USSR
ob itogach sociologiczeskogo isledowania „Mieżnacjonalnyje otnoszenia w uslowiach
pieriestrojki: ocenki molodioży”, [w:] Politiczeskoje Rukowodztwo Ukrainy 19381989, Rossijskaja politiczeskaja encyklopedia, Moskwa 2006, s. 447.

436

| 	Solidarność–Sąjūdis: początek strategicznego partnerstwa. Materiały Konferencji – okrągłego stołu, 5 września 2008 roku, Zamek Królewski w Warszawie, red.
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jedynie kwestią sformalizowanych organizacji. W tym duchu pisali też
niektórzy intelektualiści jak Tomas Venclova.
W naszych rozważaniach będę jeszcze wracał do ukutej przez Kowalczyka koncepcji „rzeczypospolitej epistolarnej” obrazującej sposób
działania Giedroycia. Nie tylko jednak w kontekście fenomenu intelektualnego – tak w znacznej mierze zdaje się widzieć ten problem Kowalczyk437. Można również spojrzeć na Giedroycia jako na wyjątkowo
skutecznego menedżera w specyficznym segmencie mediów skierowanym co do zasady do elitarnego odbiorcy: „Kultura” nie tylko oddziaływała na elity społeczne i intelektualne, ale też angażowała czytelników
w swoją działalność. Dotyczyło to finansowania działalności medialnej,
a także budowania kręgu wsparcia (grupy lojalnościowej) tworzonego
przez liderów i osoby wpływowe w poszczególnych kręgach, środowiskach, wywierających na nie wpływ. Jak na swoje czasy „Kultura” miała
więc cechy medium społecznościowego czy raczej społecznościotwórczego. Organizacja środowiska tego pisma, które wyrosło na najważniejszą grupę emigracyjną, sama w sobie jest interesującym zagadnieniem, nie mamy jednak w tym momencie możliwości, by poświęcić mu
więcej uwagi.

„Huculski ślad”. Archeologia idei
Spróbujmy odszukać najgłębsze korzenie „Kultury” jeszcze w okresie
przed odzyskaniem niepodległości przez Polskę w 1918 roku. Tego rodzaju archeologia idei dotyczy nie tyle samych dziejów szalenie interesującego środowiska, ile kwestii zasadniczej dla niniejszej pracy – czyli
archeologii idei leżących u podstaw polityki wschodniej III Rzeczypospolitej. Kowalczyk, wyjaśniając stosunek Giedroycia do Ukrainy, wraca
do lat 20. XX wieku oraz publicystyki „Buntu Młodych” i „Polityki”, pism
V. Ragauskienė, Ma. Wyrczyńska, I. Žukauskienė, przeł. E. Piurko, M. Kozak,
Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Historii Litwy, Wydawnictwo
DIG, Warszawa 2010, s. 59; A.E. Senn, Foreword, Leonidas Donskis, Identity and
Freedom: Mapping nationalism and social criticism in twentieth-century Lithuania,
Taylor and Francis e-Library, 2005, s. 4–5.
437
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| 	Por. A.S. Kowalczyk, Od Bukaresztu do Laffitów. Jerzego Giedroycia rzeczpospolita
epistolarna, Pogranicze, Sejny 2006.

wydawanych przez ówczesnych zwolenników prometeizmu438. Joanna
Matuszewska wskazuje na dwa niejako etapy kształtowania się podejścia Giedroycia do polityki wschodniej. Pierwszym etapem w jej ujęciu
były studia – w tym szczególnie seminarium u prof. Myrona Korduby,
oraz kontakt z Huculszczyzną. Drugim była pierwsza praktyczna realizacja jego podejścia, która rzecz jasna rozpoczęła się w latach 30.,
gdy Giedroyc miał wpływ na kształtowanie własnego środowiska oraz
akcję wydawniczą („Bunt”, „Polityka”, pismo „Wschód”)439. Warto przez
chwilę zatrzymać się nad kwestią fascynacji Huculszczyzną, którą podniosła Matuszewska. Oddajmy głos samemu Giedroyciowi:
Ze sprawami narodowościowymi zetknąłem się już w pierwszych
latach uniwersyteckich. Ale momentem przełomowym było spotkanie w latach trzydziestych z Huculszczyzną pod wpływem dr. Piotra Kontnego 440.
Sam Kontny łączył zresztą zainteresowanie filozofią i przyrodą z uprawianiem publicystyki. Zainteresowanie Huculszczyzną stanowi znaczący
element w kształtowaniu się podejścia późniejszego twórcy „Kultury” do
polityki wschodniej441 (z Huculszczyzny wywodzili się związani z „Kulturą” Stanisław Vincenz442 i Bohdan Osadczuk443). Ten dziewiczy w sensie
przyrodniczym teren stanowił interesujący i inspirujący przykład symbiozy różnych kultur w warunkach politycznych Austro-Węgier, a potem II
Rzeczypospolitej. Łatwo podlegał idealizacji jako przykład wyjątkowej
wspólnoty politycznej z harmonijnie współpracującymi społecznościami
religijnymi, etnicznymi i narodowymi444. Wyidealizowana wizja współży438

| 	Por. A.S. Kowalczyk, Wena do polityki, O Giedroyciu i Mieroszewskim, „Więź”, Warszawa 2014, t. II, s. 97–98.

439

| 	Por. J. Matuszewska, Ankieta PPW; J. Giedroyc, Autobiografia…, dz. cyt., s. 24.

440

| 	Tamże, s. 46.

441

| 	A. Brzeziecki, Giedroyc – człowiek wschodni, http://www.kulturaparyska.com/pl/
idee–i–mysli/giedroyc–czlowiek–wschodni (dostęp 21 sierpnia 2017).

442

| 	Por. M. Ołdakowska-Kuflowa, Stanisław Vincenz, Biografia, Towarzystwo Naukowe KUL Jana Pawła II, Lublin 2006, s. 33–57.

443

| 	Por. B. Kerski, A.S. Kowalczyk, Wiek ukraińsko-polski. Rozmowy z Bohdanem Osadczukiem, współpraca K. Zastawny, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001, s. 7–13.

444

| 	Por. S. Vincenz, Na wysokiej połoninie. Prawda starowieku. Obrazy, dumy i gawędy
z wierchowiny huculskiej, przedmowa A. Kuśniewicz, Instytut Wydawniczy PAX,
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cia narodów na Huculszczyźnie (w tym ujęciu – jeśli nie przeszkadzali
im zaborcy) w kontekście wyjątkowej kultury, przyrody i możliwości gospodarczych była obecna przed wojną także w dyskursie podkreślającym polskość tego terytorium445.
Nie jest łatwo odpowiedzieć na pytanie, jak krajobraz, w tym rzecz
jasna krajobraz kulturowy, przekładał się na polityczną wizję polityki
wschodniej – pokazanie takiego procesu nie byłoby zadaniem łatwym
dla politologa. Anda Rottenberg szuka tych powiązań na gruncie sztuki.
Tak opisuje klimat interesującego nas pogranicza w XIX wieku:
Nie tylko Mickiewicz podróżował po Europie Zachodniej – jej
kultura była elementem edukacji całej środkowo-wschodniej inteligencji. Jednak mieszkańcy omawianego »pogranicza« mieli szansę
absorbowania wartości rozpiętych w szerszym diapazonie – nie
tylko między Rzymem, Wenecją, Zurychem, Wiedniem, Berlinem
i Paryżem, lecz również między tymi wszystkimi miastami a Warszawą, Wilnem, Petersburgiem, Moskwą, Mińskiem, Kijowem, Lwowem
i Odessą. Kształceni na miejscowych uniwersytetach, odbywali dalekie podróże do Europy i na Bliski Wschód, ale mieszkali na ogół
w wiejskich dworach lub niewielkich miastach, gdzie mówiono kilkoma językami: w salonach funkcjonował polski, rosyjski, francuski
i niemiecki, w codziennych relacjach posługiwano się też jidysz
i rozmaitymi odmianami języka ruskiego. Taka perspektywa językowa i pojęciowa w połączniu z obrazami codzienności południowo- wschodniego pogranicza, takimi jak nieznany gdzie indziej
widok żydowskich schtetli, dziwacznie ubranych chasydów czy
tańczących Hucułów, kształtuje odmienną duchowość i wyzwala
inną aksjologię łączącą mieszkańców tych ziem niewidzialnymi
nićmi 446.
Aby nieco lepiej zrozumieć i opisać wpływ inspiracji Huculszczyzną
na twórców powojennych idei polityki wschodniej za pomocą kategorii
bliskich politologicznej analizie, można podążyć też śladem rozważań
Władysława Strzemińskiego o relacjach między rozwojem intelektualnym i społecznym człowieka a pozycją sztuki w procesie jego edukaWarszawa 1980.
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| 	Por. F.A. Ossendowski, Huculszczyzna. Gorgany i Czarnohora, Wydawnictwo Polskie (R. Wegner), Poznań 1936, s. 75–77.

446

| 	A. Rottenberg, Margines Europy, czyli Ziemia Ulro (wystąpienie w Krynkach, 2
września 2017), s. 2, maszynopis w zbiorach autora.

cji447 i pokazać, jak zetknięcie się z kulturą i sztuką huculską, a także
ludźmi sztuki związanymi z regionem kształtowało świat kulturowych
i politycznych odniesień Giedroycia, Vincenza, Osadczuka i innych.
Podsumujmy: w przypadku twórców „Kultury” nie ulega wątpliwości
szczególna pozycja wyidealizowanej wizji Huculszczyzny w ich myśleniu o relacjach ze wschodnimi sąsiadami. Właśnie ten element odpowiadał za idealistyczną (ale też kulturową) warstwę późniejszej myśli
wschodniej środowiska Giedroycia.

Przerwana misja Dunina-Borkowskiego
Z punktu widzenia moich rozważań ważne są korzenie polityki wschodniej w ujęciu Giedroycia. Chodzi przede wszystkim o „głęboką” genezę
(Strzemiński w odniesieniu do obrazu mówiłby o „powidoku”448) jego
podejścia do polityki wschodniej. Pytanie, na ile obrazy i wspomnienia
Huculszczyzny były takimi powidokami (metaforą) idealnego modelu
współżycia Polaków i wschodnich sąsiadów w nowych warunkach?
Chodzi o korzenie myślenia, które doprowadziło do ukształtowania
się dojrzałej linii „Kultury”, gdy w zmienionych radykalnie w porównaniu z okresem przedwojennym warunkach poszukiwał odpowiedzi na
pytanie o stosunek do wschodnich granic Polski i jej wschodnich sąsiadów. Jest to pytanie, jak ukształtował się swego rodzaju powojenny hiperrealizm Giedroycia polegający na uznaniu, że granica wschodnia
Polski jest ostateczna także w wypadku rozpadu systemu sowieckiego.
Po pierwsze pisał o tym sam Giedroyc. Szukając początku linii „Kultury”
w polityce wschodniej, powinniśmy się cofnąć do 1949 roku. Wówczas
jeszcze nie w publicznej, ale w prywatnej korespondencji Giedroycia
pojawił się pomysł zainicjowania dyskusji na tematy związane z aktualnością traktatu ryskiego, przyszłą federacją Polski z Litwą 449. Kwestię
447

| 	Por. I. Luba, Wprowadzenie do nowej edycji „Teorii widzenia” Władysława Strzemińskiego, [w:] W. Strzemiński, Teoria widzenia, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2016,
s. 30–31.

448

| 	M. Wróblewska, Władysław Strzemiński, „Powidok słońca”, culture.pl, http://culture.pl/pl/dzielo/wladyslaw–strzeminski–powidok–slonca (dostęp 7 września 2017).

449

| 	Por. J. Giedroyc, A. Bobkowski, Listy 1946–1961, Czytelnik, Warszawa 1997,
s. 76.
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tę podjęła w swoich badaniach Ola Hnatiuk. Wynika z nich, że co
najmniej od 1949 roku Giedroyc zamierzał doprowadzić nie tylko do
ogłoszenia nowego stanowiska w sprawach polsko-ukraińskich, w tym
prawdopodobnie także kwestii granicznej, ale też do spotkania w połowie 1949 roku przedstawicieli polskiej i ukraińskiej emigracji. Osobą
kluczową dla tego projektu miał być przedwojenny wojewoda lwowski
Piotr Dunin-Borkowski, konserwatysta, działacz ziemiański, w 1920 roku
współpracownik Vincenza na froncie polsko-bolszewickim. Śmierć Borkowskiego na kilka lat pokrzyżowała pierwszy powojenny plan Giedroycia łagodzenia relacji z Ukraińcami450. Można więc powiedzieć, że
w głowie lidera środowiska „Kultury” najważniejszy element politycznej
misji kiełkował praktycznie od samego zakończenia wojny i początku
działalności wydawniczej na Zachodzie.
Józef Łobodowski swoje teksty o słabości programu wschodniego na
emigracji publikował od 1947 roku451 w londyńskich „Wiadomościach”,
które redakcja „Kultury” traktowała jako konkurencję. Teksty pisarza nie
były zawieszone w politycznej próżni, ostry konflikt polsko-ukraiński
i zbrodnie na cywilnej ludności podczas II wojny światowej nie przerwały politycznych, a także (w kraju) militarnych kontaktów polsko-ukraińskich. Rząd w Londynie w latach 1943–1950 zajmował się kwestią ukraińską, a po 1945 roku prowadził również rozmowy z przedstawicielami
ukraińskiej emigracji. Minister spraw zagranicznych Adam Tarnowski,
a także Stanisław Paprocki, dyrektor przedwojennego Instytutu Badań
Spraw Narodowościowych w Warszawie, który doradzał ministrowi
w kwestiach ukraińskich i białoruskich, podejmowali próby porozumienia
wbrew sceptycznym wobec tych planów endekom452. Kontakty polskoukraińskie zostały w 1945 roku nawiązane przez polskie i ukraińskie
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450

| 	Por. O. Hnatiuk, Piotr Dunin-Borkowski, „Zeszyty Historyczne”, nr 155/2006,
s. 212–213; J. Giedroyc, Autobiografia…, dz. cyt., s. 74–76.

451

| 	W 1947 r. ogłosił artykuł Sprawa ukraińska, w 1948 Dyskusje polsko-ukraińskie,
a w 1949 Brak programu wschodniego. Por. J. Łobodowski, Przeciw upiorom przeszłości. Myśli o Polsce i Ukrainie, oprac. P. Libera, Wydawnictwo Test, Lublin 2015,
s. 143–155, 164–187.

452

| 	Por. G. Motyka, R. Wnuk, „Pany’ i „rezuny” na emigracji. Próby porozumienia polsko-ukraińskiego na Zachodzie 1945–1950, „Więź”, wrzesień 2000, s. 197–207.

podziemie w Polsce453. Łobodowski jeszcze w 1951 roku w opublikowanym w „Wiadomościach”454 tekście Między Muszalskim a Zagłobą
stawiał tezę, że relacje polsko-ukraińskie są kluczowe z punktu widzenia
przyszłych stosunków w Europie Środkowo-Wschodniej, i polemizował
z poglądami Władysława Studnickiego oraz Jędrzeja Giertycha, którzy odmawiali Ukraińcom statusu ukształtowanego narodu i postulowali
w jakiejś formie przyszłą umowę z Rosją455. Przychodząc z kolejnym tekstem do „Kultury”, był w sytuacji, w której dalsze publikowanie artykułów
o polityce wschodniej w „Wiadomościach” wydawało się rozchodzić
z odczuciami londyńskich polskich elit czytających pismo. Łobodowski w artykule Przeciw upiorom przeszłości, od którego zapożyczyłem
tytuł niniejszego rozdziału, wykładał główne zasady rodzącej się linii
politycznej „Kultury”456. Esej ten zyskał rangę tekstu wyrażającego linię
redakcji457. Łobodowski podnosił kwestię granic i przyszłego modelu
współżycia narodów polskiego i ukraińskiego. Proponował, by w ramach
przyszłej federacji Polski i Ukrainy ziemia czerwieńska otrzymała specjalny status z gwarancjami praw zarówno Ukraińców, jak i Polaków458.
Łobodowski dla proponowanej polsko-ukraińskiej federacji szukał inspiracji w kształcie ustrojowym Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz
Belgii (jako państwa federacyjnego). Pisał:
Ale samo oswojenie się z myślą o tak rewolucyjnym rozstrzygnięciu konfliktu kosztowałoby i nas i Ukraińców wysiłek, zaiste heroiczny. Trzeba by przeskoczyć przez wszystkie uprzedzenia, urazy
i kompleksy, zrezygnować z nacjonalistycznej pychy i zapomnieć
o dzielących nas reminiscencjach historycznych459.
453

| 	Por. M. Zajączkowski, Pod znakiem króla Daniela. OUN–B i UPA na Lubelszczyźnie 1944–1950, Instytut Studiów Politycznych PAN, Lublin–Warszawa 2016,
s. 211–257; J. Sztendera, W poszukiwaniu porozumienia (Podziemie ukraińskie i polskie w latach 1945–1947. Współpraca pomiędzy UPA i WiN), „ABC”, nr 7/1988,
s. 41–58.

454

| 	Por. A.S. Kowalczyk, Wena do polityki, t. II, dz. cyt., s. 99–101.

455

| 	Por. J. Łobodowski, Przeciw upiorom przeszłości…, dz. cyt., s. 200–219.

456

| 	Por. J. Łobodowski, Przeciw upiorom przeszłości, „Kultura”, nr 2–3/1952.

457

| 	Por. I. Hofman, Ukraina, Litwa, Białoruś w publicystyce paryskiej „Kultury”, Wyższa
Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Poznań 2003, s. 36–37.

458

| 	Por. J. Łobodowski, Przeciw upiorom…, dz. cyt., s. 55–56.

459

| 	Tamże, s. 56.
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Stanowisko Łobodowskiego szło daleko, ale nie zostało odczytane jako rewolucyjne. Najważniejszym elementem jego tekstu było
poszukiwanie inspiracji dla porozumienia polsko-ukraińskiego na tle
historycznym:
Dzieli nas morze krwi i wieki zaciekłej walki. Ale czy nic nas nie łączy? Czyż nie ma w przyszłości i takich wydarzeń, takich zjawisk,
o które mógłby się zahaczyć wątły bluszcz przyszłej przyjaźni
i z czasem, w przychylniejszych warunkach rozróść się w potężne
drzewo? A nawet i w latach ostatnich. Oto cmentarz na MonteCassino. Śpią tam snem wiecznym pod ramionami tego samego
krzyża obok Polaków również i Ukraińcy. Czy nikt z pielgrzymów
do monte-kassyńskiego pobojowiska tego nie zauważył? Więc
jeśli żywych, jeśli żywych nie stać na wyrwanie się z objęć przedwiecznych widm niech chociaż ten żołnierski cmentarz zastąpi drogę powracającym upiorom przeszłości!460
Tekst Łobodowskiego był ważny, w swej formie jednak rozwlekły, jego
tezy niuansowane, nie stanowił moim zdaniem wyraźnego politycznego
komunikatu. Giedroyc poszukiwał dla wyrażenia stanowiska w sprawie
granic wypowiedzi w krótkiej, rzeczowej formie461.

List ks. Ma jewskiego
Kluczem do zaproponowania nowej polityki wschodniej było jasne stanowisko w sprawie wschodniej granicy Polski. Paradoks polegał na tym,
że symboliczny dla początków koncepcji polityki wschodniej stworzonej
przez „Kulturę” historyczny tekst postulujący, by nie żyć „wspomnieniami przeszłości”, lecz pogodzić się z sąsiadami według nowych zasad,
wyszedł spod pióra przygotowującego się na księdza Józefa Z. Majewskiego462. Na jego publikację zdecydowała się w 1952 roku redakcja
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| 	Tamże, s. 62.

461

| 	Por. O. Hnatiuk, Piotr Dunin-Borkowski…, dz. cyt., s. 214–215.

462

| 	Ks. J. Majewski jest postacią, o której wiemy stosunkowo niewiele. Jako podstawę przyjmuję zatem notę biograficzną sporządzoną przez B. Berdychowską na
podstawie dokumentów archiwalnych zamieszczoną na s. 127 w pracy J. Giedroyc – Emigracja ukraińska, Listy 1950–1982, opr. B. Berdychowska, Czytelnik,
Warszawa 2004.

„Kultury”. Przebywający w RPA ksiądz Majewski, jak wynika z krótkiej
prezentacji na łamach pisma, był młodym człowiekiem, alumnem seminarium w Pretorii463; później nie opublikował żadnych znanych tekstów.
To list polskiego alumna z RPA był zapowiedzią linii politycznej „Kultury” – jednoznacznego uznania granicznego status quo, a zatem fundamentu polityki wschodniej III RP. Józef Majewski relacjonował w liście
do „Kultury” zjazd polonijny w Atlantic City i dyskusję o przyszłych granicach Polski. Dla Janusza Korka, badacza dziejów „Kultury”, Majewski
był zwolennikiem piastowskiej wizji Polski i swoją argumentację podporządkowywał planowi lobbowania za uznawaniem granic zachodnich:
kwestię wschodnich granic traktował wręcz instrumentalnie464. Moment
opublikowania jego słynnego listu trafił na ważne procesy polityczne
w powojennej Europie. Po pierwsze, dopiero w 1951 roku ostatecznie
ukształtowała się wschodnia granica Polski465; po drugie, początek lat
50. przyniósł na zachodzie Europy, szczególnie we Francji, pierwszą
falę niepewności co do powojennej polityki Niemiec, zauważono ich
szybki proces wychodzenia z powojennej zapaści („Kolejna wojna
przed nami, jeśli nic nie zrobimy”466). Politycy zaczęli poszukiwać możliwości związania Niemiec porozumieniami wmontowującymi państwo
niemieckie w szerszy europejski kontekst. Świadectwo tego znajdujemy
we wspomnieniach Jeana Monneta467. Na tym tle powstała przecież
EWWiS, poprzedniczka Unii Europejskiej. Z kolei Pro memoria kardynała Stefana Wyszyńskiego pokazują, że także w komunistycznej Polsce, i to nie w kręgu ludzi władzy, zaczęły pojawiać się przesłanki do
463

| 	Mimo zabiegów u władz Seminarium Duchownego św. Jana Vianneya nie udało mi się odnaleźć dokumentów archiwalnych dotyczących studiów ks. Józefa Z.
Majewskiego. Z korespondencji z władzami seminarium wynika, że takie się nie
zachowały. Trudno wykluczyć, że jego nazwisko występuje w archiwum, jednak
w transkrypcji, która utrudnia znalezienie dokumentacji.
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| 	Por. J. Korek, Paradoksy paryskiej „Kultury”. Styl i tradycje myślenia politycznego,
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, s. 148.

465

| 	Por. W. Rojek, Proces kształtowania się polsko-sowieckiej granicy państwowej 1943–
1952, [w:] Historia est testis temporum. Księga Pamiątkowa z okazji Jubileuszu 90lecia Profesorów Richarda Pipesa, Piotra Wandycza, Zbigniewa Wójcika, Bibliotheca
Europae Orientalis, Warszawa 2016, s. 360.

466

| 	Por. J. Monnet, Wspomnienia, przeł. W. Kuczyński, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2015, s. 330.

467

| 	Tamże, s. 337–357.
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pytania o trwałość zachodniej granicy państwa, a prymas próbował
przeciwdziałać takiemu zagrożeniu468. Jest więc jasne, że Giedroyc
mógł odczuwać problem powojennej granicy Polski w ten sposób, że
co do wschodniej nie ma już możliwości korekty, a co do zachodniej –
pozostaje ona wciąż pod znakiem zapytania, szczególnie że część
Polaków, przede wszystkim na emigracji, mogła nie przywiązywać do
niej wagi jako do czegoś trwałego. List ks. Majewskiego można odczytywać na tym gruncie jako prototyp programu politycznego wiążącego
te wszystkie sprawy.
Warto też zestawić uwagi Majewskiego ze wspomnieniami ks. Władysława Bukowińskiego – zobaczymy je w jeszcze innym świetle. Doświadczenia biograficzne kleryka Majewskiego i ks. Bukowińskiego
były podobne, obaj poprzez pracę i konotacje rodzinne byli związani
z Wołyniem, regionem szczególnie doświadczonym w czasie II wojny
światowej konfliktem polsko-ukraińskim. Majewski po wojnie znalazł się
na Zachodzie, Bukowiński pozostał w ZSRS, narażając się na poważne
represje sowieckie. Jednak jeśli chodzi o stosunek do ziem wschodnich II
RP, w jakimś stopniu był u obu podobny – Bukowiński realistycznie oceniał, że ich przynależność do Polski jest kwestią przeszłości. Po latach,
wspominając wyjazd z Łucka w styczniu 1945 roku w konwoju NKWD
wraz z biskupem łuckim Adolfem Szelążkiem, przypominał swe ówczesne przekonanie, że zmiana granicy ma trwały charakter. Dodawał
w tym miejscu we wspomnieniach:
Co przyniesie przyszłość? Coś całkiem nowego. Teraz jedziemy
do Kijowa, a potem zapewne jeszcze o wiele dalej na wschód.
Tam na wschodzie jest moja przyszłość życiowa z woli Opatrzności Bożej469.
Wróćmy jednak do listu Majewskiego. Dziwił się uczestnikom zjazdu,
że domagają się zarówno uznania granicy Polski na Odrze, jak i utrzy-
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| 	Por. S. Wyszyński, Pro memoria, tom I: 1948–1952, Archidiecezja Warszawska,
Archidiecezja Gnieźnieńska, IPN–Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2017, s. 201–
202, 270, 349 i inne.
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| 	Bł. Ks. W. Bukowiński, Wspomnienia z Kazachstanu, Editions Spotkania, Warszawa 2016, s. 46.

mania granicy wschodniej wedle ustaleń traktatu ryskiego. Tekst był krótki, zwarty i jednoznaczny. Majewski pisał:
Kresy Wschodnie wraz z kilku milionami Rusinów (Ukraińców),
Białorusinów i Litwinów przypadły Polsce Odrodzonej w wyniku
traktatu ryskiego. Wilno na północy. Lwów na południu – te tak
»szczeropolskie« miasta sprawiły nam najwięcej kłopotów i narobiły wrogów. Tak jak my Polacy mamy prawo do Wrocławia, Szczecina i Gdańska, tak Litwini słusznie się domagają Wilna, a Ukraińcy
Lwowa. Dowody historyczne wykazują, iż miasta te nigdy nie były
rdzennie polskimi. Jakkolwiek faktem jest, że większość mieszkańców Lwowa i Wilna uważała się za Polaków przed rokiem 1939,
to jednak grubo myli się ten, kto utrzymuje, iż miasta te muszą być
kiedyś Polsce zwrócone. Litwini nigdy nie zapomną o Wilnie i dopóty nie będzie zgody między nami, dopóki nie oddamy im tego
Wilna. Z drugiej zaś strony Ukraińcy nie podarują nam Lwowa. Po
zakończeniu ostatniej wojny Kresy Wschodnie zostały »oczyszczone« z Polaków. Gdy dojdzie do trzeciej wojny światowej i do
ewentualnej klęski Rosji Sowieckiej, nasze apetyty na Lwów i Wilno
powinny już zupełnie wygasnąć. Niech Litwini, którzy gorszy niż
my los przeżywają, cieszą się swym Wilnem, a we Lwowie niech
powiewa sino-żółty sztandar. My zaś zwróćmy oczy na Wrocław,
Gdańsk i Szczecin i budujmy Polskę na jej własnej glebie. Wtedy
na pewno sąsiedzi nasi ze wschodu i północy obdarzą nas zaufaniem. Przy współpracy Ukrainy i Litwy, Federacja Europy środkowowschodniej stanie się faktem dokonanym470.
Majewski najwyraźniej był zorientowany w polityce, sam pochodził ze wschodnich ziem II RP, popiera powstanie jakiejś federacji ze
wschodnimi sąsiadami, ale w kwestii granicznej nie pozostawia złudzeń.
W gruncie rzeczy taki komunikat jak sformułowany przez Majewskiego
zaledwie kilka lat po wojnie musiał wzbudzić poruszenie i zabrzmieć
wręcz prowokacyjnie. „Kultura” praktycznie od momentu powstania działa w kontrze do polskich ośrodków politycznych w Londynie, w działalności wydawniczej była to przede wszystkim konkurencja z londyńskimi
„Wiadomościami”. List Majewskiego stał się jednym z kamieni milowych
tego sporu w całej historii emigracji471.
470

| 	J.Z. Majewski, List do redakcji, „Kultura” 11/1952, s. 157–158.

471

| 	Por. I. Hofman, Polska, Niemcy, Europa. Program zachodni paryskiej Kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009, s. 19–20.
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8 grudnia 1952 roku w liście do Mieroszewskiego Giedroyc poruszył
problem reakcji na list Majewskiego. Z jednej strony cieszył się, że stanowisko „Kultury” w sprawie granic wzbudziło zainteresowanie i że ma
okazję do zaprezentowania poglądów zespołu, z drugiej zapowiadał
„bardzo ostrożną” reakcję. Tak też się stało, szczególnie jeśli chodzi o zastrzeżenia, że „nikt na emigracji nie może zawierać żadnych wiążących
umów czy zobowiązań”472. 20 stycznia 1953 roku w liście do Osadczuka starał się bagatelizować ataki, jednak najwyraźniej był zaskoczony
ich gwałtownością 473. W styczniowym numerze „Kultury” z 1953 roku –
jak zapowiedział jej redaktor w liście do Mieroszewskiego – ukazała
się nota redakcyjna, która była reakcją na krytykę pod adresem redakcji
i samego Majewskiego. Giedroyc zaznaczył, że zamieszczony przez
niego list kleryka nie oddawał stanowiska redakcji, jednak – jak zapowiedział Mieroszewskiemu – wykorzystał pretekst, by przedstawić stanowisko swego środowiska w sprawie granic. Składało się ono z następujących punktów: a) Polska może odzyskać niepodległość tylko w ramach
sfederalizowanej Europy; b) do przystąpienia do federacji powinni mieć
prawo także Ukraińcy i Białorusini, mimo że przed 1939 rokiem nie mieli
własnego państwa; c) ze względu na kwestię odradzania się imperializmu rosyjskiego w interesie Polski leży przystąpienie Ukrainy do przyszłej federacji w ramach kontynentu; d) jeśli doszłoby do rewizji granic
w Europie, także granica Polski z 1939 roku zostałaby poddana takiej
rewizji, a zatem w interesie Polski leży, by w razie zmian granice zostały
ustalone przez Polaków i Ukraińców, a nie inne siły; e) należy na emigracji prowadzić dyskusję nad podjętą problematyką (granice, sytuacja
po odzyskaniu niepodległości)474. Stanowisko zaprezentowane przez
zespół było więc znacznie mniej radykalne niż poglądy Majewskiego,
nawet lekko ugodowe w stosunku do krytyków, co było zapewne reakcją na ostrą krytykę w środowiskach emigracyjnych. Badacz dziejów pisma, a także myśli „Kultury” Janusz Korek nie ma wątpliwości, że decyzję
o druku listu Majewskiego należy widzieć w świetle ówczesnej taktyki
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| 	J. Giedroyc, J. Mieroszewski, Listy 1949–1956. Część pierwsza, Czytelnik, Warszawa 1999, s. 242–243.
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| 	Por. J. Giedroyc – Emigracja ukraińska, Listy…, dz. cyt., s. 121.

474

| 	Por. Zespół „Kultury”, Nieporozumienie czy tani patriotyzm?, „Kultura” 1/1952,
s. 82–83.

pisma: opowiadało się za powstaniem międzynarodowej emigracyjnej
organizacji popierającej powstanie w przyszłości federacji środkowoeuropejskiej. Dla Korka było to przede wszystkim działanie taktyczne Giedroycia, bez intencji idealistycznego i definitywnego stawiania sprawy
zrzeczenia się Wilna i Lwowa475. Niezależnie od tego, czy Giedroyciem
kierowała dalekosiężna strategia, czy jedynie taktyka, wypadki – jak to
nierzadko w działaniach politycznych – nabrały własnej dynamiki, być
może swoją rolę odegrał także fakt, że w tym akurat czasie poprawiła
się kondycja finansowa pisma.
Nie ulega jednak wątpliwości, że rok 1952, a właściwie przełom
lat 1952/1953 był kluczowy dla pierwszej konceptualizacji linii „Kultury” względem Wschodu, a w przyszłości także polityki wschodniej
niepodległej Polski. Na łamach pisma pojawiły się teksty Osadczuka,
Tokarskiego i Łobodowskiego, które Kowalczyk nazywa „rewizjonistycznymi”476. Giedroyc opublikował też w tym roku tekst Włodzimierza
Bączkowskiego, kluczowej postaci dla debaty na ten sam temat przed
wojną i redaktora „Biuletynu Polsko-Ukraińskiego”477. Kowalczyk pisze,
że tekst Bączkowskiego był „poniżej standardów” debaty prowadzonej
wówczas w „Kulturze”478. Nie ulega wątpliwości, że nie wpisał się on
w ton jednoznacznie nowego podejścia do oceny polityki II RP wobec
Ukrainy i rodzącego się zupełnie nowego podejścia „Kultury” do kwestii
granicy.

Konsekwencje listu alumna
Rok 1952 był ważny dla polityki środowiska nade wszystko za sprawą
tekstu Majewskiego. Opublikowanie tego artykułu wzbudziło wiele kontrowersji. Obok spraw związanych z kontaktami z krajem był to jeden
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| 	Por. J. Korek, Paradoksy paryskiej „Kultury”…, dz. cyt., s. 146–149.
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| 	A.S. Kowalczyk, Wena do polityki, t. II, dz. cyt., s. 103.

477

| 	Por. B. Stoczewska, Ukraina i Ukraińcy w polskiej myśli politycznej od końca
XIX wieku do wybuchu II wojny światowej, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków
2013, s. 291–296.
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| 	A.S. Kowalczyk, Wena do polityki, t. II, dz. cyt., s. 103–105.
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z głównych punktów spornych w relacjach z emigracją londyńską 479. Jak
pisze Kowalczyk, do Maisons-Laffitte przychodziły rezygnacje z prenumeraty, jednego dnia miało ich być nawet 40480. Zła sytuacja finansowa
wywołana rezygnacjami czytelników mogła doprowadzić do upadku
pisma. W archiwum Instytutu Literackiego zachowało sie kilkanaście wycinków z ówczesnej prasy w językach polskim i ukraińskim. Polskie były
rzecz jasna wyłącznie negatywne. Zygmunt Nowakowski w „Dzienniku
Polskim i Dzienniku Żołnierza” pisał w ironicznym tonie o ks. Majewskim:
„Ks. Majewski uważa dyskusję za rzecz całkowicie zbędną. On po
prostu i w tempie przyspieszonym oddaje Lwów i Wilno. Nie bawi się
w żadne rozhowory, bo na nie czasu nie ma”481. „W obecnych warunkach publiczne kwestionowanie praw polskich do Lwowa i Wilna tak
ciężko opłaconych obficie w obronie tych miast przelaną polską krwią –
jest usługą oddaną Rosji Sowieckiej (podkreślenie oryginalne – PK)” –
autor „Orła Białego” cytował w 1953 roku stanowisko Stowarzyszenia
Polskich Kombatantów w Chicago482. Przytoczone fragmenty oddają
zarówno ton publicystyki emigracyjnej, jak i oświadczeń licznych polskich organizacji społecznych. Zapewne świadkowie tamtych wydarzeń
zapamiętali ówczesną reakcję i na niej budowali swoje sądy o reakcji
Polaków na świecie na artykuł „Kultury”, niewykluczone, że uległ temu
sam Giedroyc. Dodatkowo – dzięki tego rodzaju tekstom – dyskusję
zdominowało płytkie odczytanie tekstów Majewskiego i Łobodowskiego, bo i ten był komentowany w podobnym duchu. Bardziej realistyczna
recepcja pierwszych zwiastunów nowej linii „Kultury” praktycznie nie
zaistniała. Nie można wręcz wykluczyć, że ówczesne reakcje zdominowały na dekady uproszczoną interpretację linii politycznej „Kultury” (idealizm, „pomaganie Ukrainie”, lekkoduchostwo itp.). Nie starczyło niejako
miejsca na inne możliwe interpretacje, które zarysowałem powyżej.
Nakład „Kultury” jednak wyraźnie wzrastał – brawurowe jak na owe
czasy postulaty polityczne znalazły amatorów. Cytowane powyżej
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| 	Por. J. Giedroyc, Autobiografia…, dz. cyt., s. 165–166.
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| 	Por. A.S. Kowalczyk, Giedroyc i „Kultura” , Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław
1999, s. 149–150.
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| 	Z. Nowakowski, Kula u nogi, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 11 lutego
1953.
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| 	Z.S., „Kultura” snobizmu i czego?, „Orzeł Biały”, nr 33 (580), 15 sierpnia 1953.

wyliczenia Zofii Hertz i Giedroycia nie potwierdzają obiegowego przekonania, że „Kultura” w związku z upublicznieniem listu do redakcji stanęła na granicy katastrofy, zresztą podobną opinię wyraził Giedroyc
w liście do Mieroszewskiego z 11 maja 1953 roku483. Wiele wskazuje
na to, że oczywiście pojawiły się protesty i rezygnacje z prenumeraty,
jednak doszło też do pewnej konsolidacji programowej pisma i właśnie
w 1953–1954 roku jako przedsięwzięcie zależne od prenumeratorów
stanęło na nogi. W 1954 roku – po ustaleniu innego niż politycy polscy stanowiska w sprawie granic wschodnich – „Kultura” piórem Mieroszewskiego zerwała z „legalizmem londyńskim” i wybrała swoją drogę
całkowicie odrębną od głównych ośrodków emigracyjnych484 (rzecz
jasna symptomy rozchodzenia się dróg „Kultury” i większości emigracji
londyńskiej pojawiły się wcześniej, bo już w 1947 roku w kontekście sporu o to, czy pisarze emigracyjni powinni publikować w Polsce485). Czy
konkretyzacja stanowiska w sprawie granicy, choćby kontrowersyjnego,
pomogła „Kulturze” w ostatecznym podjęciu decyzji? Zapewne tak.
„Wyraźnie żeśmy postawili, że – czy nam się podoba czy nie – Wilno
musi być litewskie, a Lwów będzie ukraiński i że powinniśmy to uznać,
pójść na to po prostu dla normalizacji stosunków z tymi narodami”486 –
tak po ponad 30 latach widział problem Giedroyc w rozmowie z Barbarą Toruńczyk. Tak jasne postawienie przez „Kulturę” kwestii wschodnich
granic Polski było nie tylko fundamentem przyszłej polityki wschodniej
niepodległego państwa, ale też pierwszym wzorem myślenia na ten temat opozycji w PRL487.

483

| 	Por. J. Giedroyc, J. Mieroszewski, Listy 1949–1956…, dz. cyt., s. 282.
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| 	Por. A.S. Kowalczyk, Giedroyc i „Kultura” , dz. cyt., s. 105–106.
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| 	Por. P. Libera, B. Nowożycki, J. Niezbrzycki (R. Wraga), Jerzy Giedroyc: dzieje trudnej współpracy, [w:] Kontrwywiad II RP (1914) 1918–1939 (1948), Tom II, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Warszawa 2014, s. 445.
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| 	B. Toruńczyk, Rozmowy w Maisons-Laffitte…, dz. cyt., s. 13.
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| 	Por. Ch. Czuszak, Niemaje wilnoj Polszy bez wilnoj Ukrainy. Ukraina ta ukraincy
u policznoi dumci polskoj opozycji (1976–1989), Widatielstwo Pais, Lwiw 2011,
s. 189–190.

| 191

Polska „Ostpolitik”
„Kultura” czuła się w obowiązku sformułować zasady polskiej polityki
wschodniej, w sytuacji gdy niesuwerenne państwo polskie nie mogło
tego zrobić. Program polityczny środowiska, który dojrzał w pierwszej
połowie lat 70., był nie tylko wypełnieniem pustki wynikającej z braku
polityki wschodniej PRL, ale też odpowiedzią na zmiany w polityce Zachodu wobec ZSRS. W tekście Polska „Ostpolitik” Mieroszewski pisał:
Pisałem na tych łamach na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy o niemieckiej „Ostpolitik” i o amerykańskiej „Ostpolitik”. Z kolei warto zastanowić się nad polską „Ostpolitik” – tym bardziej, że Polska Ludowa nie ma i nie może mieć żadnego programu wschodniego488.
Mieroszewski krytykował emigracyjne środowiska endeckie, polemizował z tezami Dmowskiego. Środowiskom piłsudczykowskim na Zachodzie zarzucał, że nadmiernie koncentrują się na kwestii rozbicia Sowietów, a nie na niepodległości sąsiadów Polski. Pisał:
Rzetelny program prometejski zakłada jednak inną alternatywę·
Ufamy, że Ukraińcy będą mogli wybierać pomiędzy Lwowem
w niezależnej, demokratycznej Polsce a Lwowem w niezależnej
demokratycznej Ukrainie. W takiej sytuacji nie ulega wątpliwości,
że znakomita większość narodu ukraińskiego wypowie się za Lwowem w niezależnej Ukrainie489.
Mieroszewski proponował więc program oparty na ideach prometejskich, wyraźnie jednak pokazywał polskie podejście do celów polityki
wschodniej, w którym nie chodziło o porozumienie się z Sowietami, ale
doprowadzenie do ich rozbicia:
Zadaniem polskiej polityki wschodniej winno być rozbudzanie i potęgowanie wszystkich sił odśrodkowych w Sowietach i scementowanie wspólnego frontu narodów ujarzmionych przez Sowiety –
Rosjan nie wyłączając 490.
W tekście kleryka Majewskiego z 1952 roku po raz pierwszy tak jasno zarysowało się stanowisko, które z czasem przyjęła „Kultura”. Artykuł
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| 	J. Mieroszewski, Polska „Ostpolitik”, „Kultura”, 6/1973, s. 68.

489

| 	Tamże, s. 73–74.

490

| 	Tamże, s. 78.

Mieroszewskiego, jeden z jego ostatnich w życiu, był prawdopodobnie
najważniejszy; w tym tekście stanowisko to zostało rozwinięte i dopracowane. W Rosyjskim „kompleksie polskim” z września 1974 roku (będę
jeszcze nawiązywał do tego tekstu) podsumowywał ponad dwadzieścia
lat zmagań „Kultury” z tematem, jaka ma być polska polityka wschodnia
w przyszłości. Jedno z kluczowych zdań najbardziej znanego artykułu
Mieroszewskiego brzmiało: „Ukraińcom, Litwinom i Białorusinom musi
być w przyszłości przyznane pełne prawo do samostanowienia, bo tego
wymaga polsko-rosyjska racja stanu”491. Mieroszewski stawiał kropkę
nad i, zostawiając przeszłości wahania Giedroycia, które pojawiły się
po opublikowaniu listu kleryka Majewskiego w 1952 roku. Jednocześnie autorzy „Kultury” starali się doprowadzić do poważnej dyskusji nad
historyczną rolą Polski na ziemiach wschodnich I i II Rzeczypospolitej –
służyły temu teksty publikowane w „Zeszytach Historycznych”, ale też
książki z Biblioteki Kultury – docierając do odbiorców w Polsce, miały
wpływ na badania historyczne w kraju. Wybiegam nieco w przyszłość,
ale swego rodzaju zwieńczeniem tej pracy było wydanie w 1987 roku
w Bibliotece Kultury pracy Daniela Beauvois Polacy na Ukrainie 1831–
1863. Szlachta polska na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 492. Beauvois wnosił do debaty na ten temat ukazanie zmian społecznych na
ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej jako motoru ich depolonizacji, wskazywał nie tylko na to, że solidarność ziemiaństwa i szlachty
polskiej na Kresach była mitem. Starał się rozbić także inne polskie mity
historyczne: z czasem wskazywał wręcz na elementy polskiej polityki
kolonialnej na Wschodzie czy „kolonialnej mentalności”. Kolejnym ważnym elementem walki tego francuskiego historyka z polską narracją była
demitologizacja dziejów Kresów493. W 1988 roku na pytanie „Zeszytów

491

| 	J. Mieroszewski, Rosyjski „kompleks polski” i obszar ULB, [w:] P. Kowal, J. Ołdakowski, M. Zuchniak (red.), Nie jesteśmy ukrainofilami. Polska myśl polityczna wobec
Ukraińców i Ukrainy. Antologia tekstów, Kolegium Europy Wschodniej, Wrocław
2002, s. 321.

492

| 	D. Beauvois, Polacy na Ukrainie 1831–1863. Szlachta polska na Wołyniu, Podolu
i Kijowszczyźnie, przeł. E. i K. Rutkowscy, Instytut Literacki, Paryż 1987.

493

| 	Por. I. Chruślińska, P. Tyma, Kiedy kres Kresów?, [w:] Wiele twarzy Ukrainy. Rozmowy Izy Chruślińskiej i Piotra Tymy, wstęp M. Czech, Wydawnictwo UMCS, Lublin
2005, s. 269–277.
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Historycznych”, czy Polacy mają skłonność do upiększania własnej historii, odpowiadał:
Tak uważam. Ta tendencja jest u Polaków bardzo silna. Z prostego
powodu. Po prostu więcej wycierpieli. Ostatecznie nasze francuskie
granice nigdy nie były tak zagrożone jak polskie. Pewnym porównaniem może być naród żydowski. Cierpiał tak okropnie, że ostatnio doszedł do wniosku, że wszystko mu wolno, nawet mordować
bezbronnych. Anielskość jest również bardzo silnym znamieniem
literatury polskiej. Być może stało się to jakoś podświadomie, lecz
w Polakach wyraźnie ugruntowało się przekonanie, że zawsze byli
ofiarami, a ich sąsiedzi agresorami. Historia potwierdza takie rozpoznanie, lecz nie zmienia to faktu, że w czasach, gdy była wielkim
mocarstwem, była krajem o aspiracjach imperialistycznych. Nawet
w jakiejś recenzji mojej książki wyczytałem, że słowo imperializm
nie może być stosowane w odniesieniu do polityki Polski.
Beauvois uważał, że kultura polska na Wschodzie „była ogromnie
zaborcza. Jeśli ukraińskość i litewskość nigdy nie mogły się wybić na niepodległość, to przecież dlatego, że ustawicznie były redukowane przez
polskość”. Podkreślał, że „wyższość kulturalna zawsze idzie w parze
z pewną przemocą”494. Poglądy podobne jak u Beauvois znajdziemy –
będę omawiał to w dalszej części rozdziału – u autorów podziemnych
w kraju. Ostatecznie zresztą tak krytyczne podejście nie przyjęło się
w debacie o polityce wschodniej. Tymczasem warto tylko podkreślić jeden fakt: równolegle do debaty politycznej Giedroyc animował dyskusję
na tematy stosunku do wspólnej historii Rzeczypospolitej.
Wracam do tekstu Mieroszewskiego z 1974 roku. Rosyjski „kompleks
polski” stał się wykładnią dojrzałej linii politycznej „Kultury” w odniesieniu do Wschodu – swego rodzaju matrycą myślenia o tych tematach495.
Przechowana z czasów przedwojennych i ukształtowana w warunkach
po 1945 roku na Zachodzie myśl wschodnia miała teraz wrócić do
kraju. Tomiki „Kultury” oczywiście docierały do Polski, między innymi
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| 	Anielstwo i imperializm. Rozmowa z prof. Danielem Beauvois, „Zeszyty Historyczne” nr 85/1988, s. 7.

495

| 	Charakterystyczne, że w pogrzebie Mieroszewskiego łącznie z rodziną uczestniczyło sześć osób. Herling-Grudziński zinterpretował to jako utrzymującą się wśród
londyńskich Polaków niechęć do Mieroszewskiego jako współtwórcy linii „Kultury” w zakresie polityki wschodniej (Por. G. Herling-Grudziński, Dziennik pisany
nocą, tom I, 1971–1981, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011, s. 418).

w formie miniaturowych kopii drukowanych na papierze stosowanym do
druku Biblii, dotyczyło to jednak wąskiego grona odbiorców496. Gdy
w drugiej połowie lat 70. rozwinął się nad Wisłą podziemny ruch wydawniczy, myśli, a czasami wręcz frazy Mieroszewskiego pojawiły się
w publicystyce środowisk niezależnych. Z konieczności omawiam w tym
kontekście tylko wybrane teksty – analiza większej liczby zajęłaby zbyt
wiele miejsca.
W 1974 roku na łamach „Kultury” programowy tekst Polityczna opozycja w Polsce ogłosił Jacek Kuroń. Pisał on tak:
Warto tu także zwrócić uwagę na jeszcze jeden niezwykle doniosły wątek – na sprawy naszych wschodnich i północnych sąsiadów, jednak nie Rosjan, jak przywykliśmy sądzić, ale Ukraińców,
Białorusinów, Litwinów. Jasienica dowodzi, i nie sposób się z nim
nie zgodzić, że Rosja, która panuje nad tymi narodami, musi grozić
suwerennej Polsce. Nasze tragiczne położenie geograficzne nie
jest więc darem niebios i może być świadomie przez politykę polską kształtowane. Suwerenność Ukrainy, Białorusi, Litwy to program
walki o suwerenność Polski i jednocześnie jej realni, a nie egzotyczni, sojusznicy. Dla opozycji politycznej w Polsce ta myśl musi
stanowić dyrektywę działania. Dla wrogów tej opozycji – już stanowi. Nie przypadkiem Ukraińcy są drugim po Niemcach wrogiem
w państwowej i quasi-narodowej publicystyce, literaturze, filmie497.
Można powiedzieć, że cytowany tekst, który ukazał się dwa miesiące po opublikowaniu tekstu Mieroszewskiego o ULB, jest symbolicznym
łącznikiem między programem „Kultury” i Giedroycia a programem polityki wschodniej kształtującej się w Polsce opozycji, której Kuroń był
jednym z prominentnych przedstawicieli. Kolejne rozwijające tę myśl
artykuły działaczy przedwrześniowej opozycji ukazywały się już w kraju, w podziemiu. W 1977 roku w programowym tekście „Głosu” Jacek
Kuroń, Antoni Macierewicz i Adam Michnik pisali tak jak Mieroszewski
krytycznie o polityce II Rzeczypospolitej wobec sąsiednich narodów,
i to znacznie ostrzej, niż można by się tego spodziewać („W okresie
Drugiej Rzeczypospolitej na równi z Rosją Radziecką uczestniczyliśmy
w polityce rozbioru Ukrainy, Białorusi i Litwy”). Obiecywali także wspar496

| 	Inna sprawa, że jeśli już „Kultura” docierała do kraju, to do kluczowych zainteresowanych nią osób.

497

| 	J. Kuroń, Polityczna opozycja w Polsce, „Kultura”, nr 11/1974, s. 13.
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cie niepodległości sąsiadów w momencie, gdy rozpadnie się Związek
Sowiecki. „Nie ma granicy polsko-rosyjskiej, a każdy, kto ją buduje, musi
sobie uświadomić, że robi to za cenę uciemiężenia Ukraińców, Białorusinów i Litwinów”498. Tekst powyższy stanowi jeden z najciekawszych
zabytków polskiej myśli politycznej w odniesieniu do Wschodu, także ze
względu na daleko idącą samokrytykę w stosunku do polityki własnego państwa w okresie międzywojennym. Podobnie jak w omawianym
powyżej tekście Mieroszewskiego Rosyjski „kompleks polski” i obszar
ULB czy starych przedwojennych tekstach Adolfa Bocheńskiego, jednego z najbliższych przedwojennych współpracowników Giedroycia z lat
30. 499, pojawiało się ostrzeżenie przed polskim imperializmem500.

Ks. Zieja i „Spotkania”
Duże znaczenie dla kształtowania się postawy wsparcia dla ambicji
niepodległościowych Ukraińców, Litwinów i Białorusinów miały aktywne
w ruchu opozycyjnym środowiska katolickie – warto przypomnieć w tym
kontekście postać ks. Jana Ziei oraz dorobek lubelskiego środowiska
„Spotkań”. W gruncie rzeczy w wypowiedziach ks. Ziei odnajdujemy
podobny tok myślenia jak w środowiskach zorganizowanej opozycji.
Zanim przypomnę jego wypowiedzi z późniejszego okresu, warto przywołać jego kazanie wygłoszone 17 września 1974 roku w 35. rocznicę
wkroczenia wojsk sowieckich do Polski. Wspominając to wydarzenie,
zachęcał do modlitwy nie tylko za poległych polskich żołnierzy, ale też
za Litwinów, Białorusinów i Ukraińców:
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| 	J. Kuroń, A. Macierewicz, A. Michnik, Sprawa polska – sprawa ukraińska, [w:] Nie
jesteśmy ukrainofilami…, dz. cyt., s. 328.

499

| 	„Konieczność dobrowolności federacji z Ukrainą każe zapomnieć o możliwościach
jakiegokolwiek imperializmu populacyjnego w tym kierunku. Plany tego rodzaju wystarczają, by raz na zawsze uniemożliwić jakikolwiek imperializm Polski na
wschodzie Europy” – pisał w 1937 roku A.M. Bocheński (Perspektywy niepodległości ukraińskiej, [w:] Zanim powstała „Kultura”. Antologia tekstów Adolfa Marii
Bocheńskiego poświęconych polskiej polityce wschodniej, opr. K.M. Ujazdowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006, s. 5, 25).

500

| 	Por. J. Mieroszewski, Rosyjski „kompleks polski”…, dz. cyt., s. 315.

Tam, na wschodzie, za Bugiem, nieco na północ żyje i pracuje naród litewski, który pragnie żyć w wolności i niepodległości, i ma do
tego prawo. A wprost na wschód żyje i pracuje naród białoruski,
który ma prawo do życia w wolności i niepodległości. A bardziej
na południe żyje i pracuje naród, który dawniej nazywaliśmy narodem ruskim – a dziś nazywa się on narodem ukraińskim i ma prawo
do życia w wolności i niepodległości501.
W tekście ks. Jana Ziei z 1977 roku czytamy:
W tej części Europy, jaka rozciąga się od Bałtyku do Morza Czarnego, przez wiele wieków rozwijało się i dojrzewało życie Litwinów, Białorusinów i Ukraińców. W naszych stosunkach i w naszych
dziejach, przez długi czas wspólnych, bywały rzeczy piękne,
godne wspomnienia i podtrzymania; były też błędy, ciężkie winy
i krzywdy, oczekujące naprawienia i wzajemnego zadośćuczynienia. Dlatego teraz, na nowo Boga wzywając na pomoc, bierzmy
się do roboty502.
Deklaracja ks. Ziei miała specjalny status przede wszystkim dlatego,
że wychodziła spod pióra wpływowego w kręgach opozycji, charyzmatycznego duchownego i niejako nadawała religijną sankcję poglądom świeckich działaczy, a w polskich warunkach jest to sprawa istotna
politycznie. Oczywiście deklaracja ta była ważna także za względu na
to, że napisał ją były uczestnik wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku,
który zapewne rozumiał, że postanowienia traktatu ryskiego były dobre
dla Polski, ale niekoniecznie dla jej wschodnich sojuszników.
W podobnym tonie utrzymane były także artykuł wstępny lubelskich
„Spotkań”503 czy deklaracja pierwszej polskiej partii politycznej niezależnej od komunistów – Konfederacji Polski Niepodległej. KPN czuł się
ideowo związany z dziedzictwem Piłsudskiego i jego szeroko rozumianą
myślą federacyjną504. Od pierwszego numeru kierowane przez Janusza
Krupskiego „Spotkania” opowiadały się za niepodległością Ukraińców,
Białorusinów, Litwinów i innych narodów Związku Sowieckiego. Redakto501

| 	Ks. J. Zieja, Życie Ewangelią, spisane przez J. Moskwę, Nasza Rodzina, Paryż 1993,
s. 249–250.
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| 	J. Zieja, Dawniej, dziś, jutro, [w:] Nie jesteśmy ukrainofilami…, dz. cyt., s. 329.

503

| 	Redakcja „Spotkań”, Do braci Ukraińców, [w:] tamże, s. 331.

504

| 	Por. M. Furdyna, M. Rodzik, Czytaliśmy Piłsudskiego…, dz. cyt., s. 322–331.
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rzy najwyraźniej zdawali sobie sprawę z tego, że tematyka mniejszości
w Polsce będzie ważnym elementem kształtowania relacji z sąsiadami,
kwestia mniejszościowa była dla nich – podobnie jak dla Giedroycia –
częścią polityki wschodniej. Kolejnym elementem tożsamości środowiska
było jednoznaczne popieranie stanowiska Jana Pawła II w kontekście
pomocy grekokatolikom505. Działacze KPN w rocznicę Bitwy Warszawskiej w 1980 roku na Jasnej Górze ogłaszali swój plan:
Uznajemy w narodzie ukraińskim jedynego i prawowitego gospodarza swej ojczyzny i stwierdzamy jego wyłączne prawo do
decydowania o ustroju społecznym i politycznym oraz związkach
międzynarodowych swojego państwa506.
Dopiero po lekturze cytowanych tekstów widzimy, jak niemal dosłownie idea z Paryża stała się centralnym elementem polskiego myślenia
o Wschodzie, a przytoczyliśmy jedynie kilka najbardziej reprezentatywnych przykładów. Idea polskiej polityki wschodniej kształtowana w duchu Piłsudskiego po II wojnie światowej na emigracji wracała do kraju
w postaci przemycanych egzemplarzy „Kultury”. W PRL pisanie o Wschodzie w oficjalnych pismach było praktycznie niemożliwe. Tematyka ta
dotyczyła w ujęciu komunistycznych władz sprawy strategicznej, czyli
relacji z ZSRS. Dlatego też była otoczona szczególną uwagą cenzury.
Dyskusja o polityce wschodniej możliwa była tylko w ramach lektury nielegalnej w kraju „Kultury” lub po 1976 roku prasy podziemnej.

Mała korekta polityki polskiego Londynu
Idea polityki wschodniej przyszłej wolnej Polski obecna była od kilkudziesięciu lat na kartach „Kultury” oraz od 1978 roku w deklaracjach
i pierwszych działaniach papieża Polaka itd. Nowym faktem była korekta
polityki wschodniej rządu w Londynie w 1979 roku. Paweł Machcewicz,
badacz polityki rządu w Londynie, przyznaje, że w sprawach stosunków
z sąsiadami w regionie przedstawiciele polskich władz w Londynie mieli
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| 	Por. T. Szczepański, Mniejszości narodowe w myśli politycznej opozycji polskiej w latach 1980–1989, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 231.
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| 	KPN, Rezolucja o prawie Ukrainy do niezawisłego bytu, [w:] tamże, s. 333.

„sztywne stanowisko”507. Wyłom w nim stanowiła właśnie listopadowa
deklaracja. 28 listopada 1979 roku została ogłoszona Deklaracja polsko-ukraińska podpisana w Londynie między innymi przez prezydenta
Edwarda Raczyńskiego, premiera Kazimierza Sabbata, a z ukraińskiej
strony analogicznie przez Mykołę Liwyckiego i Teofila Łeontija. Deklaracja jak na owe czasy była czymś nowym, jednak przypomnieć trzeba
też pewne elementy polityki polskiego rządu w Londynie bezpośrednio po wojnie. Dotyczyły one kontaktów zarówno z Białorusinami, jak
i z Ukraińcami na emigracji. W 1947 roku trwały już rozmowy ówczesnego ministra spraw zagranicznych Adama Tarnowskiego z Mikołą
Abramczykiem, prezydentem Białoruskiej Republiki Ludowej508, który
bawił w stolicy Wielkiej Brytanii na przełomie lipca i sierpnia509. Zostały
też podjęte rozmowy polsko-ukraińskie zawieszone po kilku latach wysiłków w lutym 1950 roku510. W środowisku londyńskim – poza oficjalnym
obiegiem rządowym – pojawiały się zresztą głosy odważnie nawołujące do całkowitej zmiany polityki wobec przyszłych wschodnich sąsiadów. Przykładowo w 1963 roku Stanisław Swianiewicz w „Merkuriuszu
Polskim” postulował odrzucenie wszelkich marzeń o powrocie Polski na
wschodnie ziemie Ukrainy, Litwy czy Białorusi. Uważał, że przyszłe dobre relacje Polski z państwami stworzonymi przez te narody będą jej
507

| 	P. Machcewicz, Emigracja w polityce międzynarodowej, ISP PAN, Więź, Warszawa
1999, s. 245.

508

| 	M. Abramczyk rozmawiał wtedy między innymi z prezydentem RP A. Zaleskim,
premierem rządu RP T. Borem-Komorowskim i generałem W. Andersem, uzgodniono też wspólną polsko-białoruską polityczną deklarację. Białoruscy politycy
emigracyjni i najwyżsi przedstawiciele polskich władz na emigracji zobowiązali się
do tworzenia w Europie Środkowej silnych międzypaństwowych związków politycznych, sprzeciwiali się imperializmowi niemieckiemu i rosyjskiemu, a nawet
polscy politycy obiecywali Białorusinom wsparcie finansowe.
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| 	Por. Грыбоўскі Ю., Беларускі незалежнiцкі лагер на Захадзе пасля ІІ сусветнай вайны вачыма польскай эміграцыі, Беларускі гістарычны агляд, 2013, Т. 20. http://
www.belhistory.eu/yury–gryboўski–belaruski–nezalezhnicki–lager–na–zaxadze–
paslya–ii–susvetnaj–vajny–vachyma–polskaj–emigracyi/ (dostęp 21 lutego 2018);
A. Lastouski, Zmiana kursu polskiej polityki wschodniej w stosunku do Białorusi,
Uniwersytet Warszawski, Studium Europy Wschodniej, Program stypendialny im.
Lane’a Kirklanda 2013/2014, Warszawa 2014, s. 19–20 (kopia w zbiorach autora);
K. Tarka, Emigracyjna dyplomacja. Polityka zagraniczna Rządu RP na uchodźstwie,
1945–1990, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2003, s. 105–106, 217.
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| 	Por. G. Motyka, R. Wnuk, „Pany” i „rezuny” na emigracji…, dz. cyt., s. 206.
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gwarancją bezpieczeństwa. Jednoznaczność przekazu Swianiewicza
nie ustępowała analogicznym postulatom w publicystyce Mieroszewskiego. Jeśli do tego dodać osobisty autorytet Swianiewicza, świadka
zbrodni katyńskiej, to napisane przezeń słowa miały duże polityczne
znaczenie511.
Wracam do deklaracji z 1979 roku. Za podpisaniem deklaracji poszły pewne gesty. Oto kilka z nich: w 1981 roku premier Ukraińskiej
Narodowej Republiki Jarosław Rudnickyj odwiedził prezydenta RP oraz
wygłosił odczyt w Instytucie Sikorskiego. Członkowie rządu RP z kolei
uczestniczyli w uroczystościach organizowanych przez Ukraińców512. Te
gesty co do zasady nie zmieniały wiele, ale były politycznym sygnałem
dla polskiej emigracji na Zachodzie (myślę o tych jej częściach, które politycznie orientowały się na londyński Zamek), że polityka Polski wobec
sąsiadów ulega ewolucji. W jakimś stopniu była to też zapewne reakcja
emigracyjnych polityków na polityczną linię Jana Pawła II. O ile bowiem
linia „Kultury” nie wpływała na ich postawy, o tyle postawy papieża
zignorować już nie było można.
Znaczenie samego dokumentu z listopada 1979 roku polegało
przede wszystkim na tym, że został sformułowany i podpisany przez emigracyjnych przywódców polskich i ukraińskich. Pokazywał on, że dialog
polityczny polsko- ukraiński może toczyć się poza granicami Polski. Na
poziomie intelektualnym od ponad 25 lat prowadziła go „Kultura”, na
szczeblu religijnym – miejscem dialogu po wyborze Jana Pawła II miał
być Rzym. Deklaracja londyńska pokazywała, że rząd RP wyczuwa
polityczną konieczność odegrania roli w tej rodzącej się swego rodzaju polskiej polityce wschodniej na Zachodzie. Dokument ten zawierał
bardzo ogólne obietnice poprawy relacji. Mówił o przyczynach tego
zapotrzebowania, na tym osnuta była historyczna warstwa politycznej
deklaracji emigracyjnych prezydentów Polski i Ukrainy.
W sześciu wstępnych punktach dokument koncentrował się na aspektach historycznych, potrzebie wspólnej walki z imperialną polityką rosyjską
i akcentowaniu wspólnego doświadczenia. Wartością przywoływaną
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| 	Por. H. Głogowska, Stosunki polsko-białoruskie w XX wieku. Od imperium rosyjskiego do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok
2012, s. 330–331.
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| 	Por. P. Machcewicz, Emigracja w polityce…, dz. cyt., s. 246.

kilkakrotnie była w tym kontekście „solidarność”. Deklaracja jasno stwierdzała, że zawiera „uzgodnione poglądy” obu stron. Z tego właśnie powodu zabrakło odniesienia do najważniejszej kwestii w polskiej polityce
wschodniej, czyli sprawy wschodnich granic Rzeczypospolitej513.
Już po 1976 roku pytanie o przyszłą politykę wschodnią wracało do
Polski jako główna idea pierwszego ważnego środowiska niezależnego,
Komitetu Obrony Robotników, które przyjęło sposób myślenia Giedroycia. Podobnie było w odniesieniu do bardziej prawicowo zorientowanego politycznie środowiska „Głosu”; nie inaczej w stosunku do Ruchu
Obrony Praw Człowieka i Obywatela, z tej samej tradycji intelektualnej
czerpała pierwsza niezależna partia polityczna KPN.

PPN, linia paryska i linia londyńska
Andrzej Nowak, wydawca z Ossolineum, polityczną matrycę programu
wschodniego opozycji w kraju widzi w dorobku intelektualnym Polskiego
Porozumienia Niepodległościowego514, czyli organizacji, która powstała na przełomie 1975/1976 roku z inicjatywy Zdzisława Najdera515 –
w sensie sekwencji wydarzeń było to jeszcze przed powstaniem KOR.
Podobnie postrzegał rolę PPN Jerzy Holzer – ten jednak uważał, że
oddziaływanie PPN wyłącznie na środowiska intelektualne było jego
słabością516. Skala oddziaływania raportów PPN nie jest łatwa do oszacowania. Z naszego punktu widzenia ważne jest, że docierały do wpływowych i opiniotwórczych postaci. PPN jako jedna z pierwszych po
513

| 	Deklaracja polsko-ukraińska ogłoszona przez rządy Rzeczypospolitej Polskiej
i Ukraińskiej Republiki Ludowej na wychodźstwie, [w:] „Biuletyn Ukrainoznawczy”, nr 16/17, rocznik 2013–2014, Południowo-Wschodni Instytut Naukowy
w Przemyślu, s. 122–125.
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| 	A. Nowak, Wstęp, [w:] J. Nowak-Jeziorański, M. Winowska, Korespondencja 1955–
1989, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2016, s. 13–14.
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| 	Z. Najder wspomina, że u źródeł jego idei były też rozmowy ze Z. Brzezińskim,
którego spotkał w 1975 r. w USA. Por. J. Pawelec, P. Szeliga, Nadgonić czas… Wywiad rzeka ze Zdzisławem Najderem, Świat Książki, Warszawa 2014, s. 439.
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| 	Por. D. Drzewińska, Polskie Porozumienie Niepodległościowe. Rozmowa ze Zdzisławem Najderem, Radio Wolna Europa, 10 maja 1986, PolskieRadio.pl, http://www.
polskieradio.pl/68/2461/Audio/325097 (dostęp 16 czerwca 2017); J. Holzer, Solidarność 1980–1981. Geneza i historia, Agencja Omnipress, Warszawa 1990, s. 68.
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1956 roku inicjatyw już w nazwie, a także w programie ogłoszonym
w londyńskim „Tygodniku Polskim” 3 maja 1976 roku kładł nacisk na centralny problem z punktu widzenia kształtowania suwerennej polityki zagranicznej, czyli kwestie niepodległości. Już współcześnie uważano, że
w swoim podejściu do programu idzie dalej niż inne opozycyjne ośrodki mające ambicje tworzenia programu, jak np. Doświadczenie i Przyszłość. Wojciech Arkuszewski podkreślał w maju 1980 roku, że PPN nie
tylko jak inni „radzi władzom”, co mają robić, ale forsuje swoje cele517.
Struktura PPN wyglądała w następujący sposób: animator i organizator
środowiska Zdzisław Najder518, członkowie, współpracownicy, co najczęściej oznaczało po prostu autorów tekstów/raportów na poszczególne tematy oraz działających za granicą mężów zaufania odpowiadających za dystrybucję materiałów programowych. Współpracownicy
pisali często pod pseudonimami, bywało, że sam Najder nie wiedział,
kto jest autorem konkretnego tekstu.
Do PPN należeli między innymi Jan Józef Szczepański, Henryk Dembiński, Andrzej Kijowski, Jerzy Holzer i Jan Olszewski519. Współpracownikami i autorami PPN byli między innymi Aleksander Gieysztor, Władysław Bartoszewski, Tadeusz Mazowiecki, Wojciech Włodarczyk,
Stanisław Lem i Wojciech Roszkowski. Działanie PPN miało charakter
niejawny i opozycyjny. Jednak jak się okazało po latach, gdy nazwiska
uczestników stały się znane, w składzie PPN znalazły się osoby zaangażowane przede wszystkim w opozycji, a także postaci działające
publicznie w PRL, chociaż krytyczne wobec oficjalnych władz (Hennelowa, Micewski, Gieysztor). Prace PPN nie tyle koncentrowały się na
kwestiach organizacyjnych520, ile programowym przygotowaniu wizji
polityki niepodległej Polski. Najder wspomina co prawda o dyskusjach,
jednak podkreśla brak siatki organizacyjnej czy spotkań w szerszym gronie oraz konspiracyjny sposób działania521. Porozumienie przygotowało
45 raportów oraz kilka innych dokumentów, które były dystrybuowane
517
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| 	Por. Ł. Bertram, PPN/ 1976–1981. Język niepodległości, Ośrodek Karta, Narodowe
Centrum Kultury, Warszawa 2012, s. 93–94.
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| 	Tamże, s. 5–7, Z. Najder, Wypowiedzenie niepodległości, „Karta”, nr 39, 2003.
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| 	Por. J. Pawelec, P. Szeliga, Nadgonić czas…, dz. cyt., s. 450–451.
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| 	Por. D. Drzewińska, Polskie Porozumienie Niepodległościowe…, dz. cyt.

521

| 	Tamże.

w postaci ulotek i tak docierały do opozycji z różnych organizacji podziemnych, tylko ich część – około jednej czwartej – dotyczyła kwestii
polityki zagranicznej Polski522. Część z nich została wydana w bibliotece Instytutu Literackiego523. Dystrybucją materiałów PPN za granicą – co
było niebagatelnym wsparciem dla inicjatywy Najdera – zajmowali się
mężowie zaufania: Gustaw Herling-Grudziński, Leszek Kołakowski i Maria Winowska, którą Najder nazywał „kobietą zaufania”. Ich pozycja
oraz fakt, że działali na Zachodzie, dodawały znaczenia politycznego
inicjatywie PPN. Ich rola polegała też na uwiarygodnianiu wobec zachodnich partnerów, że raporty PPN powstałe w konspiracyjnym trybie
są autentyczne524.
Najder za najważniejszą z punktu widzenia przyszłej niepodległej
Polski uważał w polityce międzynarodowej kwestię relacji z Niemcami. Relacje z ZSRS były jego zdaniem kwestią „prostą” w porównaniu
ze sprawą niemiecką525, jednak – co ważne dla naszych rozważań –
dystansował się wobec idei finlandyzacji Polski, podkreślał, że polskie
położenie strategiczne nie pozwala na zastosowanie tego modelu526.
Sporządzony prawdopodobnie przez czterech anonimowych autorów
tekst Niemcy, Polacy i inni stanowił wykładnię myślenia PPN o kwestii
niemieckiej w kontekście polityki sowieckiej oraz sytuacji Polski i innych
środkowoeuropejskich państw. Co do Polski autorzy kwestię zjednoczonych Niemiec widzieli tak:
Albo będą miały za partnera suwerenną Polskę wyzwoloną spod
radzieckiej kurateli, albo jej kosztem wzmocnią swą pozycję na
wschodzie527.
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| 	Por. PPN. Polityka niepodległościowa. Wybór tekstów, Wydawnictwo CDN,
Warszawa 1983.
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| 	PPN. Polskie Porozumienie Niepodległościowe, Instytut Literacki, Paryż 1978.
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| 	Por. D. Drzewińska, Polskie Porozumienie Niepodległościowe…, dz. cyt.; D. Cecuda,
Leksykon opozycji politycznej 1976–1989, BIS ZSP, Trust Sp. z o.o., Warszawa 1989,
s. 81.
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| 	Por. D. Drzewińska, Polskie Porozumienie Niepodległościowe…, dz. cyt.
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| 	Por. J. Pawelec, P. Szeliga, Nadgonić czas…, dz. cyt., s. 443.
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| 	Czwórka: Niemcy, Polacy i inni, [w:] Polskie Porozumienie Niepodległościowe. Wybór
tekstów, Polonia Book Fund LTD, Londyn 1989, s. 140.
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Zdecydowanie kwestie niemieckie, a nie polityka wschodnia stanowiły mocniejszy punkt myślenia PPN – chociaż zaletą podejścia Najdera
było i to, że widział te sprawy całościowo.
W programie z 3 maja 1976 roku znalazły się ogólne sformułowania
o narodach uciskanych przez Rosję528, w kilku kontekstach wracała sytuacja uzależnienia od ZSRS jako podstawowej przyczyny problemów
Polski i innych państw regionu; jako pierwszy cel podawano „odzyskanie przez Polskę rzeczywistej suwerenności”529. Następnie w kolejnych
opracowaniach (Tradycja niepodległościowa i jej wrogowie, Wschodnie granice Polski i inne) podnoszono problemy polityki wschodniej, jednak przede wszystkim w kontekście historycznym. Dobrym przykładem
jest ostatnie z przytoczonych opracowań autorstwa Andrzeja Alberta
(Wojciecha Roszkowskiego). Historyczna narracja była pełna informacji o mniejszościach narodowych w Polsce, o losie Ukraińców, Litwinów
i Białorusinów530. Kwestie postulatów ściśle politycznych nie zajmowały
wiele miejsce – w tym tekście pojawiło się dosłownie kilka zdań: żądanie
demokratyzacji Ukrainy, Litwy i Białorusi jako sposobu na sprawiedliwe
rozwiązanie „sprawy tych ziem”. Taki obrót wypadków dałby możliwość
rozwoju Polakom na Wschodzie, a Polsce kontynuowania „tradycyjnych
związków kulturalnych z dawnymi terenami Rzeczpospolitej”531.
Ostatni z raportów PPN, jednocześnie jego 50. publikacja, opublikowany w listopadzie 1981 roku, nosił tytuł Polska – Ukraina. Autorem
pierwszego szkicu do raportu był historyk prof. Zbigniew Wójcik532.
W raporcie sygnowanym ostatecznie przez PPN, a nie pojedynczego
autora przyznawano, że jednym z największych błędów Polaków był
stosunek do Ukraińców i sprawy ukraińskiej. Autorzy przypominali główne elementy współczesnej historii relacji polsko-ukraińskich, eksponując
ich pozytywne wątki, szczególnie pakt Piłsudskiego z Petlurą. Odpowiedzialnością za wydarzenia na Wołyniu obciążyli „hitlerowskie Niem-
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| 	Por. Program Polskiego Porozumienia Niepodległościowego, [w:] Polskie Porozumienie
Niepodległościowe, dz. cyt., s. 4, 9, 10.
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| 	Tamże, s. 3–15.
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| 	Por. A. Albert, Wschodnie granice Polski, [w:] Polskie Porozumienie Niepodległościowe. Wybór…, dz. cyt., s. 288–323.
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| 	Tamże, s. 323.
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| 	Ł. Bertram, PPN/ 1976–1981…, dz. cyt., s. 102.

cy i sowiecką Rosję”533. W konkluzjach tekstu pojawiły się następujące postulaty: pojednanie polsko-ukraińskie jeszcze przed odzyskaniem
niepodległości przez oba państwa, uznanie, że graniczne status quo
jest nienaruszalne (odwołanie się do „realizmu politycznego”) z zastrzeżeniem, że Polska pozostaje przy aktualnych granicach zachodnich. PPN postrzegał kwestię granic całościowo. Pojawiał się postulat
bliskiej współpracy niepodległych Polski i Ukrainy, przypieczętowanej
odpowiednimi umowami, brak ograniczeń pomiędzy Polską a Ukrainą
w ruchu turystycznym, opieka nad pomnikami kultury obydwu narodów
u sąsiada. Po odzyskaniu niepodległości państwa powinny się skoncentrować na współpracy młodzieży. Autorzy mieli szczególnie duże
przeświadczenie o znacznej niechęci między Polakami i Ukraińcami ze
względu na problemy historyczne. Proponowali rodzaj „publicznej spowiedzi lub dnia oczyszczenia”534 w relacjach polsko-ukraińskich. Nietypową konkluzją było następujące spostrzeżenie:
Doświadczenia przeszłości wskazują chyba bezspornie i na to, że
nie należy dopuścić, aby na terenie któregokolwiek z państw istniały większe grupy mniejszości narodowej strony drugiej535.
Wyglądało, jakby uważali, że powinno dojść do kolejnych przesiedleń Polaków z Ukrainy do Polski i Ukraińców z Polski na Ukrainę, że
jedną z gwarancji dobrych relacji polsko-ukraińskich powinno być całkowite wyeliminowanie problemów mniejszościowych.
W stosunku do innych ośrodków polskich zajmujących się polityką
wschodnią PPN był szczególnie skoncentrowany na kwestiach historycznych, w zasadzie nie rozwijał części politycznej programu – czyli
postulatów na przyszłość. Najdalej szedł w stosunku do Niemiec – znajdujemy tu echa podejścia Brzezińskiego jeszcze z lat 60. W odniesieniu
do Ukrainy w porównaniu z kręgami kościelnymi bardziej eksponowane
były trudności w przeprowadzeniu procesu pojednania, w kontekście
mniejszości narodowych – w ostatnim tekście pojawiła się konkluzja
w zasadzie opozycyjna w stosunku do „Kultury”. W wizji PPN kwestia
533

| 	PPN, Polska–Ukraina, [w:] Polskie Porozumienie Niepodległościowe…, dz. cyt.,
s. 397.
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| 	Tamże, s. 400.
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| 	Tamże, s. 399.
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mniejszości narodowych była postrzegana przede wszystkim jako kłopot, a nie element wzmacniający relacje pod warunkiem przyjęcia odpowiednich standardów podejścia do mniejszości. Gdyby widzieć łącznie program PPN ogłoszony w Londynie, wnioski wynikające z raportów
PPN oraz polityczną deklarację prezydentów emigracyjnych Polski
i Ukrainy z 1979 roku, można powiedzieć, że pod koniec lat 70. uformowała się swego rodzaju „linia londyńska”.
W sensie programowym, jeśli chodzi o politykę wschodnią, PPN proponował linię bliską omawianej powyżej deklaracji prezydentów Kazimierza Sabbata i Mykoły Liwyckiego. Stanowiła ona zmianę w stosunku do
powojennej linii politycznej rządu w Londynie, jednak zmiana dotyczyła
przede wszystkim retoryki, rozłożenia akcentów i po prostu uznania, że
Ukraina, Litwa i Białoruś, a nie ZSRS są sąsiadami Polski na Wschodzie.
W kwestii postawienia postulatu niepodległości Polski PPN szedł daleko, w odniesieniu do polityki wschodniej był relatywnie mniej radykalny
niż podejście innych ośrodków. Sam Najder podkreślał, że dwa kluczowe dla programu PPN słowa to „naród” i „niepodległość”536. W sensie
ideowym PPN nawiązywał do tradycji niepodległościowych i demokratycznych, do katolicyzmu jako jednego z głównych elementów życia
społecznego w Polsce, ale bez nacjonalizmu537. Ważnym punktem odniesienia dla postulatów PPN była tradycja I Rzeczypospolitej zarówno
w sensie wewnętrznego ustroju, jak i relacji z sąsiadami.
Z perspektywy czasu byłoby zbytnim uproszczeniem mówić o niemal
jednolitym podejściu do polityki wschodniej polskich ośrodków politycznych i intelektualnych w drugiej połowie lat 70. Oprócz tradycyjnego
stanowiska przede wszystkim londyńskich kręgów emigracyjnych, by nie
rozstrzygać strategicznych spraw relacji ze wschodnimi sąsiadami przed
odzyskaniem niepodległości, uformowała się linia Giedroycia, możemy
ją też nazwać „paryską”, w jej duchu powstały liczne teksty KOR, ROPCiO, KPN, środowiska „Spotkań”. Podobne w swoim wydźwięku było
stanowisko Jana Pawła II. To podejście jednoznacznie stawiało kwestię uznania granicy, a także przepracowania historycznych win, przemyślenia wzajemnych relacji historycznych, uznania pewnych win przez
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| 	Z. Najder, Wspomnienie o PPN, „Więź”, 11–12 (373) 1989, http://www.wiez.pl/
czasopismo/;s,czasopismo_szczegoly,id,188,art,4863 (dostęp 17 czerwca 2017).
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| 	Por. J. Holzer, Solidarność 1980–1981…, dz. cyt., s. 67.

samych Polaków. Linia londyńska nie szła tak daleko, chociaż widać,
że kolejne polskie ośrodki polityczne przekonywały się o konieczności
nowej inicjatywy politycznej w relacjach ze wschodnimi sąsiadami.

1978. Konsolidacja „osi W–W”
Unikatowy zasób korespondencji znaczących Polaków z omawianej
epoki pozwala zrekonstruować sieć powiązań między nimi, a także ich
możliwości i zaangażowanie w rozwiązanie centralnego problemu polskiej polityki wschodniej, czyli osłabienia lub/i w konsekwencji rozbicia
Związku Sowieckiego. W 1977 roku pierwszy w historii Polak z pochodzenia został sekretarzem Narodowej Rady Bezpieczeństwa w USA
i jednym z najbliższych współpracowników prezydenta supermocarstwa
Jimmy’ego Cartera. Był on synem polskiego przedwojennego dyplomaty, zrobił karierę w USA jako politolog. Nie ma tu miejsca na szersze
omówienie dorobku Brzezińskiego sprzed 1977 roku. Trzeba jednak
zwrócić uwagę na trzy elementy: jego wszechstronne przygotowanie
do pracy w obszarze relacji z państwami komunistycznymi, szczególnie
z Polską. Należy podkreślić znaczenie przyjętej w naukach politycznych
jednej z definicji totalitaryzmu ukutej przez Carla Friedricha538 i Brzezińskiego539 oraz tzw. doktryny Brzezińskiego. W odniesieniu do pierwszego – Brzeziński już od lat 50. miał w miarę stały kontakt z przedstawicielami komunistycznej elity w Polsce, klika razy był w Warszawie, ale
też w ZSRS i innych państwach sowieckiej sfery wpływów, od 1961 roku
kierował Instytutem Badawczym Zagadnień Komunizmu na Columbia

538

| 	R. Bäcker w swojej pracy Totalitaryzm. Geneza, istota, upadek zwraca uwagę zarówno na fakt, że definicja C. Friedricha i Z. Brzezińskiego była tylko jedną z uznanych w zachodniej politologii, jak i na fakt, że Brzeziński wystąpił wobec starszego i bardziej wówczas doświadczonego Friedricha jako swego rodzaju „młodszy
partner”, którego praca pozwoliła uzupełnić już wcześniej prowadzone analizy (R.
Bäcker, Totalitaryzm. Geneza, istota, upadek, Index–Books, Toruń 1992, s. 9–13),
por. L. Schapiro, Totalitarianism, Praeger Publishers, New York 1972, s. 18–20.

539

| 	Por. C. Friedrich, Z. Brzezinski, Totalitarian Dictatorship and Autocracy, New York
1956, s. 52–53.
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University540. Bezpośrednio przed objęciem urzędu ogłosił kilka tekstów
(w tym szczególnie powstały między wiosną 1975 a latem 1976 esej
America in the New World), które można odczytywać jako bezpośrednie intelektualne przygotowanie się do odegrania roli już nie tylko intelektualisty, ale też decydenta albo raczej intelektualisty w roli decydenta
wpływającego na rzeczywistość 541.
Jeśli chodzi o drugie, to bez wątpienia na studia Brzezińskiego nad
totalitaryzmem wpłynęły doświadczenie i znajomość polskiej przedwojennej sowietologii. Zdefiniowanie zaś systemu sowieckiego jako
totalitarnego było Rubikonem, który zachodnie elity musiały przekroczyć, by potraktować Sowiety jako specjalnego wroga. Nie tylko zwyczajnego przeciwnika, ale też zło na poziomie ideowym z wszystkimi
tego konsekwencjami.
Jeśli chodzi o trzecie, to słynny artykuł Brzezińskiego z 1961 roku542
w istocie kreślił w ogólnym zarysie scenariusze, które później, a szczególnie w latach 1977–1991, zostały zrealizowane z jego udziałem.
Podstawową kwestią, jeśli chodzi o polski program Brzezińskiego, było
zmniejszenie strachu przed niemieckim rewizjonizmem i stworzenie realnych gwarancji dla zachodnich granic Polski, co miało dać możliwość
poluzowania więzów z ZSRS. Drugą kwestią był rozwój wpływu na Polskę poprzez to co, po latach Joseph Nye nazwie miękką siłą. Brzeziński
proponował rozpocząć oddziaływanie na polską opinię publiczną poprzez amerykański udział w widocznych projektach, jak odbudowa archiwów państwowych i bibliotek, a także eksperckie i techniczne wspieranie poszczególnych sektorów – przykładowo wymienił rolnictwo543.
Przypomnienie kilkunastoletniej już wówczas konstrukcji intelektualnej
Brzezińskiego pomaga właściwie zrozumieć sens jego polityki w okresie
nas interesującym, czyli powiązanie zjednoczenia Niemiec z wyzwo-
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540

| 	Por. P. Zyzak, Efekt domina. Czy Ameryka obaliła komunizm w Polsce?, t. 1, Fronda,
Warszawa 2016, s. 127–132.

541

| 	J. Vaïse, Zbigniew Brzezinski. America’s Grand Strategist, Harvard University Press
2018, s. 293–294.

542

| 	Por. Z. Brzezinski, W.E. Griffith, Peaceful Engagement in Eastern Europe, “Foreign
Affairs”, Vol. 39, No. 4 (Jul., 1961), s. 642–654.

543

| 	Tamże, s. 650–651.

leniem Polski spod komunizmu i przyspieszeniem procesu integracji na
kontynencie544.
Brzeziński od 1962 roku pracował w amerykańskiej administracji,
w 1977 roku był dobrze przygotowany koncepcyjnie i politycznie do
działania w kierunku osłabiania ZSRS – co skądinąd było oczywistym
warunkiem odzyskania niepodległości przez Polskę. Po dyskusjach
wśród kluczowych postaci Departamentu Stanu na temat formuły polityki
wobec ZSRS, czego wyrazem miała być tzw. doktryna Sonnenfeldta545
(do kwestii tej jeszcze wrócę), już w październiku 1977 roku powstała
w USA strategia wzmożenia oddziaływania na państwa komunistyczne
poprzez dystrybucję druków podziemnych i książek, jednak to Brzeziński
miał naciskać na CIA, by jeszcze wzmocnić tę strategię546. Oznaczało to
wzrost znaczenia podejścia Brzezińskiego kosztem koncepcji lansowanych przez Kissingera i jego otoczenie. Podejmowana za czasów Cartera akcja wspierania oprócz obrońców praw człowieka także środowisk muzułmańskich w ZSRS i Ukraińców była preludium do późniejszej
polityki Reagana i przypominała prometeistyczne podejście do ZSRS
w stylu polskiej szkoły sowietologicznej547. Trudno nie skojarzyć z tym
Brzezińskiego obeznanego z tymi kwestiami. Decydującym momentem
był z punktu widzenia naszych rozważań wybór Karola Wojtyły na papieża. Nie tylko dlatego, że papieżem zostawał Polak z sowieckiej strefy wpływów, który dodatkowo podkreślał braterstwo z innymi narodami
słowiańskimi. Decydujące były antykomunizm i wolnościowe nastawienie
Jana Pawła II, jego gruntowne wykształcenie, doświadczenie i rozumienie politycznej roli. Koniecznie należy zwrócić uwagę na jasny ideowy
program Wojtyły nawiązywania do tradycji Polski jagiellońskiej548.

544

| 	Por. D. Platt, Wstęp, [w:] J. Nowak-Jeziorański, Z. Brzeziński, Listy 1959–2003,
wybór, wstęp, opracowanie D. Platt, PWN, Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
Warszawa–Wrocław 2014, s. 18–19.

545

| 	Por. P. Długołęcki, Doktryna Sonnenfeldta. Plan finlandyzacji Europy Wschodniej,
„Sprawy Międzynarodowe”, nr 2/2012, s. 128–143; S. Kieninger, Dynamic Détente: The United States and Europe 1964–1975, Lexington Books, 2016, s. 293.

546

| 	Por. T. Kuzio, U.S. support for Ukraine’s liberation…, dz. cyt., s. 58.

547

| 	Por. tamże, s. 59.

548

| 	Por. Ks. A.M. Wierzbicki, Piastowski Wyszyński, jagielloński Wojtyła, „Więź”,
nr 1/2016, s. 26–33.
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Nowak-Jeziorański z czasów, gdy był szefem rozgłośni Radia Wolna Europa, zachował wpływy w kręgach politycznych Zachodu, w tym
w amerykańskiej administracji, z którą podjął współpracę, ale też przykładowo w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej (już wcześniej miał
osobisty kontakt z Pawłem VI, któremu miał możliwość przedstawiania
swoich postulatów). Giedroyc miał mocną pozycję w środowiskach polskich w kraju i na emigracji, ale też w ukraińskich, litewskich, rosyjskich
itd. na Zachodzie. Ten sam lub podobny sposób myślenia o ZSRS reprezentowało grono postaci formatu Leszka Kołakowskiego czy Józefa
Czapskiego. Sam Kołakowski podobnie jak inni wybitni Polacy dzięki
Brzezińskiemu mógł być nawet w Białym Domu549. Poprzez Marię Winowską Jeziorański, a za jego pośrednictwem także w razie potrzeby
Giedroyc mogli utrzymywać kontakt z kluczową z punktu widzenia polskiej polityki postacią, czyli prymasem Stefanem Wyszyńskim. Jak wynika z zachowanych dokumentów wywiadowczych PRL, prymas spotykał
przedstawicieli „Kultury”: Dominika Morawskiego i Gustawa HerlingaGrudzińskiego podczas pobytu w Rzymie. Podczas spotkania ustalono
też kanał kontaktu prymasa Wyszyńskiego ze środowiskiem miesięcznika via biuro bp. Władysława Rubina w Watykanie550.
Kowalczyk trafnie pisze w tym kontekście o rzeczypospolitej epistolarnej551. Nie chodzi jednak tylko o formę komunikacji poprzez listy współpracowników „Kultury” z Giedroyciem, ale przede wszystkim
o stworzenie skutecznego polskiego lobby w międzynarodowej skali.
W czasach powojennych elementem spajającym środowiska emigracyjne były oprócz klubów i stowarzyszeń – czasopisma i obieg książek, które w szerszej skali formowały opinie na tematy polityczne552.
Dodatkowym elementem, szczególnie w gronie osób najbardziej opiniotwórczych, była tradycyjna korespondencja. Giedroyc w tej właściwej
dla epoki formie komunikował się nad wyraz sprawnie. Z praktycznego
punktu widzenia odpowiada to w części na pytanie o źródła jego suk-
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| 	Por. J. Nowak-Jeziorański, Z. Brzeziński, Listy…, dz. cyt., s. 374.

550

| 	Por. J. Słowikowski, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Departament I, Informacja dotyczy: kontaktów hierarchii kościelnej z paryską „Kulturą”, 19 lutego 1975,
IPN BU Z/002782/1, s. 78–79.

551

| 	Por. A.S. Kowalczyk, Giedroyc i „Kultura”, dz. cyt., s. 111–120.

552

| 	Por. A.S. Kowalczyk, Od Bukaresztu do Laffitów…, dz. cyt., s. 7–13.

cesów – chodzi o efektywność posługiwania się ówczesnymi formami
medialnymi, regularność oddziaływania, konsekwencję i łączenie działalności w sferze mediów z regularnym pisaniem listów.
Wracam zatem do kręgu epistolarnych partnerów „Kultury”. Wszyscy
ci Polacy nie spotkali się rzecz jasna nigdy w jednym miejscu w celu
omówienia politycznej taktyki i strategii. Ich wspólnym celem była kwestia zasadnicza z punktu widzenia polskiej polityki wschodniej w przyszłości: osłabienie i rozbicie ZSRS. Pozostawali w stałym kontakcie korespondencyjnym: wymieniali się myślami, ideami, ale też informacjami,
często mającymi strategiczne znaczenie, lub udzielali sobie wzajemnie
medialnego wsparcia. Przykłady: Jan Nowak dyskretnie wspierał na
tym polu kardynała Wyszyńskiego, Brzeziński – Nowaka, szczególnie
gdy był atakowany bezpośrednio przed pracą w RWE i po odejściu
z niej553. Po 1976 roku w tej cyrkulacji idei i swoistej politycznej koordynacji, głównie poprzez relacje z Maisons-Laffitte, uczestniczyli czołowi
przedstawiciele polskiej opozycji. Możemy tę sieć powiązań zrekonstruować na podstawie korespondencji, tylko tę część, która została opublikowana554 lub którą znamy z dostępnych autografów, jak w przypadku
listów Brzezińskiego. A zatem mamy do dyspozycji korespondencję: Jeziorański – Brzeziński, Jeziorański – Winowska (co oznacza stały kontakt
z kardynałem Wyszyńskim), Giedroyc – Jeziorański, Brzeziński – Jan Paweł II (dodatkowo kontakt via kardynał Stanisław Dziwisz) itd. KGB było
553

| 	Por. J. Nowak-Jeziorański, Z. Brzeziński, Listy…, dz. cyt., s. 383; A. Ross Johnson,
Radio Wolna Europa i Radio Swoboda. Lata CIA i późniejsze, KEW, Wrocław 2014,
s. 331–339.

554

| 	Por. J. Giedroyc, L. Kołakowski, Listy 1957–2000, Biblioteka Więzi, Warszawa
2016; J. Giedroyc, J.J. Lipski, Listy 1957–1991, Biblioteka Więzi, Warszawa 2015;
J. Giedroyc – Emigracja ukraińska, dz. cyt., J. Giedroyc, T. Parnicki, Listy 1946–
1968, Biblioteka Więzi, Warszawa 2014; J. Giedroyc, Cz. Miłosz, Listy 1952–1963,
Czytelnik, Warszawa 2008; J. Giedroyc, Cz. Miłosz, Listy 1964–1972, Czytelnik,
Warszawa 2011; J. Giedroyc, M. Wańkowicz, Listy 1945–1963, Czytelnik, Warszawa 2000; J. Giedroyc, J. Stempowski, Listy 1946–1969, Czytelnik, Warszawa
1998; J. Giedroyc, K.J. Jeleński, Listy 1950–1987, Czytelnik, Warszawa 1995; J.
Giedroyc, W. Gombrowicz, Listy 1950–1969, Czytelnik, Warszawa 1993; J. Giedroyc, A. Bobkowski, Listy 1946–1961, dz. cyt.; J. Giedroyc, A. Janta-Połczyński,
Korespondencja 1947–1974, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2009; J. Stempowski,
Listy do Jerzego Giedroycia, Wydawnictwo LNB, Warszawa 1991; Z.S. Siemaszko,
Korespondencja z Jerzym Giedroyciem (1959–2000), Norbertinum, Lublin 2008; J.
Giedroyc, J. Małaniuk, Listy 1948–1963, Biblioteka Więzi, Warszawa 2014.
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w 1978 roku przekonane o funkcjonowaniu kontaktu Wojtyła – Brzeziński555. Przedmiotem tej korespondencji najczęściej są kwestie publiczne,
w tym szczególnie sprawy politycznych planów wobec PRL i Sowietów.
Oczywiście kwestia rekonstrukcji na podstawie korespondencji sieci
powiązań między kluczowymi Polakami na Zachodzie a Kościołem
w Polsce i opozycją wymaga dodatkowego studium, jednak możemy
pozwolić sobie na sformułowanie następujących hipotez. Po pierwsze,
kluczowym momentem dla konsolidacji Polaków na Zachodzie w walce
z dominacją sowiecką był bezprecedensowy w historii Polski awans polityczny Karola Wojtyły i Zbigniewa Brzezińskiego, co dało mocny efekt
synergii. Po drugie, pod koniec lat 70. ukształtowało się na Zachodzie
lobby polskie mające już odpowiednie wpływy i kontakty międzynarodowe, w tym z przedstawicielami emigracyjnych środowisk ukraińskich,
rosyjskich, litewskich i innych. Po trzecie, środowiska te miały do dyspozycji znaczące medium oddziałujące na sytuację w kraju – antenę RWE.
Iwona Hofman wskazuje na synchronizację działania (pomimo ostrych
polemik Giedroycia i Nowaka) „Kultury” i RWE w kluczowych momentach powojennej historii Polski556. Po czwarte, omawiane lobby miało
możliwość stałego kontaktu z kardynałem Wyszyńskim i kluczowymi
przedstawicielami opozycji w Polsce. Po piąte, funkcjonował ośrodek polityczny (lub polityczno-wydawniczy557) w Maisons-Laffitte, który dawał
możliwość szerokiej debaty, miał instrumenty wpływania na opinię inteligencji polskiej na emigracji i w kraju („Kultura”, „Zeszyty Historyczne”),
a także wpływania na opozycję w Polsce, w tym jej finansowanie. Miał
też przełożenie na rosyjskie, a szczególnie ukraińskie środowiska558 emigracyjne. Dopiero w takim ujęciu możemy właściwie zrozumieć, z czego
brały się polityczna rola i pozycja Giedroycia. Wśród tego polskiego
lobby to on najwięcej czasu poświęcał na pracę polityczną i intelektual555
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| 	F. Fedorczuk, USRR, Komitet Bezpieczeństwa Państwowego (KGB) Ukraińskiej SRR,
Komunikat, stan na 1 listopada 1978 roku, tłum J. Prystasz, Zbiory Kolegium Europejskiego w Natolinie, http://www.3rnatolin.eu/wp–content/uploads/3r–library/01.11.1978–KGB–o–wyborze–Jana–Paw%C5%82a–II–na–papie%C5%BCa.
pdf (dostęp 16 czerwca 2017), s. 2.

556

| 	I. Hofman, Polska, Niemcy, Europa…, dz. cyt., s. 23.

557

| 	Tamże, s. 24.

558

| 	Por. B. Berdychowska, Giedroyc i Ukraińcy. Geneza fascynacji, [w:] Jerzy Giedroyc –
Emigracja ukraińska, Listy…, dz. cyt., s. 5–37.

ną oraz programową, z kolei papież czy Brzeziński nie mogli całkowicie
zaangażować się w kwestie polskie, ale mogli poważnie na nie wpływać. Tak dotykamy kwestii zasadniczej: polskie lobby w wolnym świecie
wspólnie z przedstawicielami polskiego Kościoła właśnie dzięki zaangażowaniu Jana Pawła II i Brzezińskiego uzyskało możliwość realizacji
głównego postulatu związanego z odzyskaniem niepodległości: walki
ze Związkiem Sowieckim w skali globalnej. O tego rodzaju oddziaływaniu ekipa Wojciecha Jaruzelskiego nie mogła nawet pomarzyć.
Kto wie, czy przeciwnicy komunizmu w Polsce i jej podporządkowania
ZSRS gdzieś około 1978/1979 roku nie stanowili znaczniejszej grupy
niż ekipa komunistyczna w kraju? W związku z tym ich wizję polityki
wschodniej należałoby już w tamtym okresie uznać za mającą szansę
na realizację, chociaż potencjalne skutki ówczesnych koincydencji personalnych polskiej elity na świecie nie były zapewne dla ówczesnych
obserwatorów widoczne. Brakującym elementem konstrukcji pozostała
już wtedy wyłącznie kwestia zmobilizowania Polaków w kraju do walki, co miało się zdarzyć za kilkanaście miesięcy. Pozwalam sobie na
jeszcze jedną uwagę. W najbardziej dramatycznych chwilach, jakich
w okresie powojennym doświadczył prymas Wyszyński przed aresztowaniem w 1953 roku, napotykał on559 – chociażby w rozmowie z Franciszkiem Mazurem 14 stycznia 1953 roku – obsesję komunistów na punkcie sojuszu amerykańsko-watykańskiego. Sprawa ta wraca kilkakroć
w Pro memoria kardynała jako głoszona przez przedstawicieli władz
koncepcja istnienia potajemnego spisku walczącej z nimi „osi W–W”
(Watykan–Waszyngton)560. Na początku lat 50. XX wieku taki sojusz nie
rysował się tak wyraźnie, a przede wszystkim Polacy nie mieliby wpływu na jego ewentualne powstanie. Jak na ironię losu, jeszcze za życia
sędziwego już prymasa ponad ćwierć wieku później (w istocie nie od
razu w 1978 roku) zarysowało się coś w rodzaju „osi W–W”. Sojusz
zawarty przez dwóch Polaków mających wpływ na politykę Watykanu
559

| 	Przykładowo: S. Wyszyński, Pro memoria, tom I: 1948–1952, dz. cyt., s. 190.

560

| 	S. Wyszyński, Pro memoria, tom II: 1953, Archidiecezja Warszawska, Archidiecezja
Gnieźnieńska, IPN–Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2017, s. 20–21. Warto
podkreślić, że tuż po wojnie pojęcie osi musiało się kojarzyć negatywnie z wojennym sojuszem „państw Osi”, czyli Rzeszy Niemieckiej, Królestwa Włoch i Cesarstwa Wielkiej Japonii.

| 213

i Waszyngtonu w istocie stał się zalążkiem zupełnie nowego układu
geopolitycznego w Europie Środkowej i Wschodniej – będę te kwestie
omawiał w kolejnych rozdziałach.

Posłanie I Z jazdu NSZZ Solidarność
Można powiedzieć, że w latach 1978–1981 koncepcja przyszłej polityki wschodniej wolnego w przyszłości państwa weszła w nową fazę.
Podjęły ją ośrodki i czynniki, które dysponowały (w różnym stopniu)
formalnym tytułem do zabierania głosu w tej sprawie (1978/79 – Jan
Paweł II, 1979 – nowe sygnały zainteresowania tą kwestią rządu w Londynie, 1980 – niezależne partie polityczne w Polsce). W tym kontekście
należy patrzeć na deklarację I Zjazdu Solidarności w 1981 roku.
Z punktu widzenia późniejszych losów polskiej polityki wschodniej
nowym istotnym faktem było jednak to, że myślenie w podobnym duchu
przyjął jako swoje podejście pierwszy niezależny związek zawodowy
w tej części Europy. Masowość Solidarności nadawała temu wydarzeniu odpowiednią legitymizację. Wydarzenia z 1981 roku predefiniowały późniejsze podejście solidarnościowych elit do polityki wschodniej.
W kilku zdaniach Posłania I Zjazdu Solidarności do ludzi pracy Europy
Wschodniej zawierało się dziedzictwo dziewiętnastowiecznych romantycznych idei wolnościowych, które legły u podstaw idei federacyjności,
a następnie prometeizmu, kolejnych wariantów idei Międzymorza, wreszcie koncepcji „Kultury” rozwijanej przez polskie środowiska niezależne
szczególnie po 1976 roku, kiedy mogły już korzystać z rozbudowanego
ruchu wydawniczego niepodlegającego cenzurze561.
Jednym z najbardziej dramatycznych momentów historii Solidarności
było uchwalenie 8 września 1981 roku przez I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność Posłania I Zjazdu Solidarności do ludzi pracy
Europy Wschodniej. Posłanie, które obrosło legendą, obejmowało kilka
akapitów dość niewinnie brzmiącego tekstu. W pierwszym wymienieni
zostali adresaci: robotnicy Albanii, Bułgarii, Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Rumunii, Węgier i „wszystkich narodów
561
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| 	Por. M. Golińczak, Związek Radziecki w myśli politycznej polskiej opozycji w latach
1976–1989, Arcana, Kraków 2009, s. 13.

Związku Radzieckiego” (poszczególne republiki nie zostały nawet wymienione). Polscy związkowcy zgromadzeni na zjeździe przekazywali
towarzyszom z innych państw bloku pozdrowienia i wyrazy wsparcia.
W drugim akapicie zapewniali, że reprezentują wielki ruch związkowy
powstały na bazie autentycznego ruchu społecznego.
Historię powstania Posłania… opisują dokładnie Grzegorz Majchrzak
i Bartosz Kaliski. Inicjatywa narodziła się w Zarządzie Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ Solidarność. Pierwszy szkic dokumentu przygotował lekarz Henryk Siciński562, następnie pracował nad nim Bogusław
Śliwa, który redagował dokument wspólnie z Janem Lityńskim i częściowo Henrykiem Wujcem. Wnioskodawcą był Śliwa563. 8 września obradom przewodniczył Jerzy Buzek. Stenogramy zjazdowe pokazują, że
delegaci nie zamierzali poświęcać sprawie wiele czasu. Na sali obrad
nie wywołała ona tyle kontrowersji co w kuluarach. Głos zabrał Tadeusz Matuszyk, przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków, robotnik
z Regionu Mazowsze, i w krótkich słowach zaproponował głosowanie:
„Widząc aplauz zebranych ośmielam się prosić o przegłosowanie tych
dwóch posłań564 an bloc w tej chwili jeśli nie ma zastrzeżeń istotnych”565.
Dodatkowe posłanie dotyczące kwestii „walki o pokój powszechny”
było krytykowane przez delegatów jako napisane nowomową.
Buzek starał się odłożyć głosowanie, tłumacząc to koniecznością
„sprostowania pewnych rzeczy w dokumencie”. Zaproponował ogłoszenie przerwy obiadowej. Matuszyk wycofał swój wniosek, jednak
po chwili do sprawy wrócił Andrzej Gwiazda. Jego wniosek, by jednak

562

| 	G. Majchrzak, Niebezpieczny dokument. Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej,
„Wolność i Solidarność”, nr 2, s. 96.

563

| 	Por. B. Kaliski, Zjazd Solidarności – fakty i konteksty, [w:] I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Stenogramy, t. 1 – I tura, opracowanie i redakcja G.
Majchrzak, J.M. Owsiński, wstęp B. Kaliski, Warszawa 2011, s. 22.

564

| 	Łącznie z Posłaniem I Krajowego Zjazdu Delegatów głosowano nad innym dokumentem: Posłaniem I Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność do narodów, parlamentów i rządów świata w imię walki o pokój powszechny i godność życia ludzkiego. Por.
B. Kaliski, Zjazd Solidarności…, dz. cyt., s. 22–23.

565

| 	I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”…, dz. cyt., s. 506–507.
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przyjąć Posłanie…, Buzek poddał pod głosowanie, przyjęto je większością głosów566.
W swoim czasie, chociaż zostało przyjęte przez większość delegatów, było uznawane za krok radykalny i przez umiarkowanych działaczy
związku określane jako błąd taktyczny. Kontrowersje w ówczesnych warunkach geopolitycznych mogły wzbudzić – i wzbudziły – jedynie dwa
ostatnie zdania:
Popieramy tych z was, którzy zdecydowali się wejść na trudną
drogę walki o wolny ruch związkowy. Wierzymy, że już niedługo
nasi i wasi przedstawiciele będą mogli spotkać się w celu wymiany
związkowych doświadczeń567.
W podtekście Posłania… pojawiło się też posądzenie komunistów
o szerzenie w poszczególnych państwach bloku propagandowych
kłamstw na temat Solidarności. Nie ta kwestia jednak okazała się tak
ważna, że 10 września sprawą zajęło się Biuro Polityczne KC KPZR.
Prowadzenie sprawy powierzono tzw. komisji Susłowa. Leonid Breżniew
11 września interweniował w sprawie zjazdowej uchwały u Kani. Kreml
potraktował Posłanie… wyjątkowo poważnie. „Trybuna Ludu”, ale także
prasa sowiecka rozpoczęły kampanię prasową przeciwko Posłaniu…
Wskutek decyzji Biura Politycznego z 10 września uczestników zjazdu
Solidarności miały potępiać masówki w zakładach pracy w ZSRS i innych państwach bloku568. Już po wprowadzeniu stanu wojennego SB
planowała śledztwo i postawienie zarzutów twórcom Posłania…569.
Wiele wskazuje na to, że gdy dwa dni po przyjęciu Posłania… Jaruzelski zwołał Komitet Obrony Kraju, generałowie Florian Siwicki i Czesław
Kiszczak wręcz oczekiwali, że zostanie wprowadzony stan wojenny, który od strony logistycznej był już przygotowany. Kiszczak żądał, by uniemożliwić przeprowadzenie drugiej tury zjazdu Solidarności w odwecie
za uchwalenie Posłania…570. Pismo to stało się też pretekstem do przy-
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| 	Por. B. Kaliski, Zjazd Solidarności…, dz. cyt., s.22–23; G. Majchrzak, Niebezpieczny dokument…, dz. cyt., s. 97.

567

| 	Posłanie I Krajowego Zjazdu Delegatów do robotników Europy Środkowo-Wschodniej,
[w:] Nie jesteśmy ukrainofilami…, dz. cyt., s. 353.

568

| 	Por. G. Majchrzak, Niebezpieczny dokument…, dz. cyt., s. 98–99.

569

| 	Tamże, s. 102.

570

| 	B. Kaliski, Zjazd Solidarności…, dz. cyt., s. 24

spieszenia wymiany Stanisława Kani na Jaruzelskiego, czyli ostatniego
pałacowego przewrotu na szczytach komunistycznej władzy w Polsce.
Pozwoliło to rozpocząć bezpośrednie przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego – operacja taka nie byłaby możliwa z Kanią jako
pierwszym sekretarzem PZPR. Moskwa postawiła już wtedy na Jaruzelskiego. Posłanie… podlegało dużej instrumentalizacji – odwołując się do
tego dokumentu, Kreml chciał rozwiązać doraźne problemy polityczne
w Polsce, a Jaruzelski chciał użyć jego wymowy przeciw oponentom. Po
latach może się wydawać interesujące, że Giedroyc uważał Posłanie…
za uchwalone „przypadkowo” i nie przywiązywał do niego nadmiernej
wagi571. Nie miał jednak w tej sprawie racji – polityczne znaczenie Posłania… było zasadnicze. Kluczowe było to, że Solidarność w optyce
władzy, podobnie jak dwadzieścia kilka lat wcześniej Kościół w stosunkach polsko-niemieckich, wmieszała się do polityki zagranicznej i dodatkowo wykonała gest, który z punktu widzenia Breżniewa wyglądał
na szczególnie nieprzyjazny dla Sowietów „Posłanie… brzmiało jak wezwanie do naśladowania polskiego związku. Karol Modzelewski określił ten aspekt dokumentu podczas obrad zjazdu Solidarności jako minus
dyplomatyczny”572. Strach przed zainfekowaniem Związku Sowieckiego
przez wolnościowe idee z Polski był stałym elementem stosunku jego
przywódców wobec Polski, szczególnie po II wojnie światowej – każdy
tego rodzaju dokument kojarzył się stronie sowieckiej z polskimi ideami
prometejskimi, których celem miało być rozbijanie ZSRS573.
Uchwalenie Posłania… stało się przyczyną jednego z ostatnich poważnych spięć politycznych na linii Jaruzelski–Solidarność przed wprowadzeniem stanu wojennego. Jak już wspomniano, z punktu widzenia
komunistów Solidarność wyszła poza wyznaczone jej ramy: wypowiedziała się w sprawach w logice kół przywódczych PRL zastrzeżonych
dla komunistycznej partii, czyli w sprawach zagranicznych, w dodatku
dotyczących sytuacji w obozie komunistycznym, co zapewne wzmocniło krytykę ekipy Kani i Jaruzelskiego przez innych przywódców komuni571

| 	Por. J. Giedroyc, Autobiografia…, dz. cyt., s. 244.

572

| 	Cyt. za: A. Friszke, Rewolucja Solidarności 1980–1981, Znak, Kraków 2014,
s. 593–594.

573

| 	Por. P. Kowal, M. Cieślik, Jaruzelski. Życie paradoksalne, Znak, Kraków 2015,
s. 171–172.
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stycznych. Dowiedziawszy się o uchwale zjazdu, Mieczysław Rakowski
napisał tylko: „Nowy »pasztet« […]. Wyobrażam sobie reakcję Moskwy
i pozostałych »demoludów«”574. Zdenerwowanie Moskwy i innych komunistycznych władców wynikało z tego, że Posłanie… groziło rozlaniem
się polskiej choroby wolności na pozostałe państwa bloku.
Z perspektywy czasu można dostrzec, że dokument miał jeszcze jeden szczególny walor: nie był projektem zgłoszonym przez jakąś grupę
ani publicystycznym manifestem, jakich wiele powstawało w podziemiu,
Zbigniew Romaszewski sam porównywał zjazd do parlamentu575. Posłanie… miało formę uchwały przyjętej przez zjazd reprezentantów wielkiej
rzeszy polskich robotników, w ówczesnym kontekście trudno sobie wyobrazić bardziej reprezentatywną dla społeczeństwa polskiego deklarację polityczną niż dokument przegłosowany przez zjazd niezależnej
od władz wielomilionowej Solidarności. Z tego punktu widzenia można
je traktować jako konstytucję stanowiącą o stosunku do innych narodów
największej niezależnej organizacji w całym obozie komunistycznym.
Wraz z uchwaleniem tego dokumentu przesłanie Solidarności nabierało
innego wymiaru, zostało niejako dopełnione.

Solidarność w polityce wschodniej
Roger Scruton postrzega solidarność w politologicznym ujęciu jako
„więź ludzką, na tyle mocną, że potrafiącą skonsolidować przeciwko
napaści”576. Durkheimowska idea solidarności przez lata, podobnie
zresztą jak prometeizm, kojarzona była raczej z lewicowym myśleniem
o społeczeństwie. Z początkiem polskiej rewolucji w 1980 roku i uchwałami I Zjazdu NSZZ Solidarność razem z koncepcją solidaryzmu została włączona do kanonu myślenia członków największego związku
zawodowego niezależnego od komunistów, a po 1989 roku stanowiła
fundament ideowy wywodzących się zeń środowisk politycznych, także
tych o nastawieniu prawicowym czy centroprawicowym.
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| 	M.F. Rakowski, Dzienniki polityczne 1981–1983, Iskry, Warszawa 2004, s. 50.

575

| 	Por. G. Majchrzak, Niebezpieczny dokument…, dz. cyt., s. 95.

576

| 	R. Scruton, Słownik myśli politycznej, tłum. T. Bieroń, Zysk i S-ka, Poznań 2002,
s. 377.

Gdy pojęcie solidarności pojawiło się w 1980 roku, odnoszono je
początkowo do znanej z arsenału działań związków zawodowych
postawy solidarnościowej robotników wobec innych robotników, potem
innych zakładów i branż. Z czasem jednak – pod wpływem inicjatyw
podejmowanych przez NSZZ – idei tej nadano szersze znaczenie: solidarności między różnymi warstwami społecznymi w Polsce, przede
wszystkim solidarności między robotnikami a inteligencją, a także różnymi grupami zawodowymi i generacjami obywateli. Od momentu przyjęcia Posłania… we wrześniu 1981 roku „solidarność” nabrała jeszcze
jednego wymiaru – zaczęto nią obejmować całą komunistyczną Europę, a jej nosicielami stawali się ci, którzy w założeniu mieli być ostoją socjalizmu w państwach komunistycznych, czyli robotnicy. Doświadczenie
komunizmu, podzielane przez robotników w całym obozie wschodnim,
stawało się w intencji delegatów podstawą do wspólnego działania na
rzecz zapewnienia wszystkim praw związkowych. Zarówno ten postulat, jak i swoisty internacjonalizm przesłania – dwie wartości teoretycznie konstytutywne dla lewicy – wywołały największą niechęć Kremla.
Także na tym polegał paradoks reakcji na niewinnie brzmiące zdania
dokumentu.
Jan Skórzyński jako krytyków Posłania… lub przynajmniej sceptyków
co do zasadności jego przyjmowania w formie uchwały wymienia znaczące postaci związane z Solidarnością: Mazowieckiego, Kuronia czy
Modzelewskiego577. Uczestnicy obrad, szczególnie ci, którzy mieli doświadczenie w oficjalnym życiu publicznym, uważali, że Posłanie… narusza tabu niewypowiadania się w sprawach innych niż wewnątrzpolskie,
co stanowi naruszenie bezpieczeństwa młodego związku. Breżniewowi,
a ze względu na jego stan zdrowia raczej jego otoczeniu, zależało na
utrzymaniu pełnego monopolu na wypowiadanie się partii komunistycznych wewnątrz obozu nie tylko na temat relacji międzynarodowych, ale
też sytuacji robotników w państwach obozu.
Oświadczenie odpowiadało nastrojowi panującemu na zjeździe
młodego związku i właśnie dlatego, że naruszało tabu, przełamywało
577

| 	J. Skórzyński, Polska opozycja wobec Europy Środkowo-Wschodniej – koncepcje
i struktury, [w:] tenże (red.), Na przekór geopolityce. Europa Środkowo-Wschodnia
w myśli politycznej polskiej opozycji demokratycznej 1976–1989, Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2014, s. 37.
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też – jak zauważa Wojciech Roszkowski – barierę psychologiczną
wielkiego ruchu578. Jak często w odniesieniu do deklaracji politycznych
jego treść wzmacniała słuszna percepcja dokumentu jako wyjątkowego. Gdyby NSZZ Solidarność nie przekroczył tej granicy, pozostałby
ograniczony do spraw czysto związkowych i socjalnych oraz skrępowany koniecznością respektowania niepisanych ograniczeń narzucanych
przez ZSRS. Psychologiczna granica, o której pisze Roszkowski, była
silna. „Tygodnik Solidarność” ukrył tę znaczącą uchwałę zjazdu na dalszych stronach, ale jej echa dotarły nie tylko na Kreml. Timothy Garton
Ash pisał tak:
To było wspaniałe, ale nie polityczne. Z politycznego punktu widzenia było to fatalne579.
Podkreślał, że szczególnie na Zachodzie przyjęto Posłanie… jako
zbyt daleko idący krok Solidarności. Niepokój wywoływało zwłaszcza
zdanie o „narodach Związku Radzieckiego”580, choć przecież ani jeden
z tych narodów nie został nazwany po imieniu, nie mówiąc już o nazwach republik teoretycznie mogących opuścić ZSRS. Podobnie Jerzy
Holzer krytycznie ocenił Posłanie… jako zbyt radykalne, uważał je za
wyraz postawy mesjanistycznej, co oceniał krytycznie, a samo przesłanie widział jako „najbardziej kontrowersyjny dokument”581.
Posłanie… stanowiło pierwszy i najistotniejszy przed 1989 rokiem
przykład przyjęcia tradycji myślenia o polityce wschodniej w neoprometejskim duchu „Kultury” i nadania jej aktualnego wydźwięku. Po latach,
wracając do tekstu Posłania…, trudno uwierzyć, jak źle oceniano ów
dokument wśród ludzi bliskich związkowi. Jedno jest jednak trwałe: jego
wyjątkowość – gdyby nie Posłanie…, nie byłoby za bardzo na podstawie czego rekonstruować poglądów przywódców Solidarności na kwestię polityki zagranicznej, a szczególnie wschodniej. Była to widoczna
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| 	Por. W. Roszkowski, Historia Polski 1980–1989, Świat Książki, Warszawa 2011,
s. 48–49.

579

| 	T.G. Ash, Polska rewolucja. „Solidarność” 1980–1981, wyd. II, Krąg, Warszawa
1989, s. 130.

580

| 	Tamże.

581

| 	Por. J. Holzer, Solidarność 1980–1981…, dz. cyt., s. 284–285, 298–299;

deklaracja w kluczowej dla mojej analizy sprawie, mogło być ono odczytywane jako polityczna wola milionów Polaków.
Przywoływany powyżej Holzer uważał wręcz, że Solidarność w ramach samoograniczania się faktycznie nie chciała zajmować się polityką
zagraniczną, w programie związku kwestie te nie odgrywały żadnej roli.
Szczególnie więc nie mogła mieć polityki wschodniej. Jedynym wyrazem politycznego stanowiska Solidarności w sprawach wschodnich były
przywoływane tutaj dwa dokumenty. Nieco więcej o relacjach z ZSRS
pisano w deklaracji Klubów Rzeczypospolitej Samorządnej „Wolność–
Sprawiedliwość–Niepodległość”, które powstały pod koniec listopada
1981 roku. Jako cel wskazywano przyszłe negocjacje ze Związkiem
Sowieckim bez rezygnowania z suwerenności, ale z założeniem samoograniczenia się w postulatach. Jako cel strategiczny przedstawiano demilitaryzację Europy Środkowej582. KRS-WSN nie zdołały się rozwinąć,
ale reprezentowały poglądy osób faktycznie zaangażowanych w Solidarność i reprezentujących jej styl myślenia. Charakterystyczne, że już
jesienią 1981 roku ukształtowało się przekonanie, że rozmowy z ZSRS
mogą być bardziej efektywne, jeśli prowadzić je będzie mająca odpowiedni mandat reprezentacja narodowa.
Znaczenie Posłania… wynika przede wszystkim z wyjątkowej reprezentatywności związku jesienią 1981 roku dla polskiej opinii publicznej
oraz związanego z tym rezonansu politycznego. Pod jego wpływem
Solidarność sformułowała swoje podejście do ZSRS zgodnie z zasadą
popierania wolności i niepodległości narodów dotychczas uwięzionych
w imperium583. Posłaniu… towarzyszyła uchwała w sprawie mniejszości narodowych. Mimo oczywistych starań zawierała kilka niezręczności584. W uchwale przyjętej w drugiej turze zjazdu 7 października
1981 roku czytamy: „Chcemy w ten sposób pozostać wierni tradycji

582

| 	Tamże, s. 284–285, 298–299; por. J. Hytrek-Hryciuk, J. Syrnyk, Mniejszości narodowe w Polsce wobec fenomenu „Solidarności”, [w:] Ł. Kamiński, G. Waligóra (red.),
NSZZ Solidarność 1980–1989. Wokół „Solidarności”, tom 7, IPN, Warszawa 2010,
s. 475.

583

| 	Por. P. Kowal, M. Cieślik, Jaruzelski…, dz. cyt., s. 170–171.

584

| 	Za mniejszość narodową delegaci uznali emigrantów politycznych z Grecji. Por. J.
Hytrek-Hryciuk, J. Syrnyk, Mniejszości narodowe w Polsce…, dz. cyt., s. 461.
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Rzeczypospolitej wielu narodów”585. W uchwale o mniejszościach najważniejsze były trzy elementy: potraktowanie kwestii stosunku do mniejszości narodowych jako sprawy szerszej niż tylko konkretne prawa dla
relatywnie niezbyt licznych w PRL obywateli mniejszości narodowych.
Chodziło o pokazanie tej sprawy jako symbolicznej deklaracji mającej
znaczenie zarówno w polityce wewnętrznej, w tym w odniesieniach do
historii, jak i w polityce zagranicznej. Po drugie, odwołanie się do tradycji Polski jagiellońskiej korespondowało z wypowiedziami papieża,
który w 1979 roku w Krakowie odwiedził grób królowej Jadwigi, a przy
okazji w swoich wypowiedziach eksponował jej wizję państwa i rozwijał tę tematykę. Odwołanie się do tradycji jagiellońskiej w uchwałach
zjazdowych było też – to trzecia istotna kwestia – delikatną polemiką
z „piastowskim” programem, z którym kojarzyła się ekipa rządzącą PRL.
Sprawa może mieć jeszcze jeden aspekt: ukraińska badaczka Christina
Czuszak zwraca uwagę, że przykładowo ukraińska mniejszość narodowa w Polsce mogła się kojarzyć z postawą antykomunistyczną i antyrosyjską, co współbrzmiało z nastrojami części działaczy Solidarności586.
Największy paradoks Posłania… i towarzyszącej mu uchwały o mniejszościach narodowych polegał chyba na tym, że ich relatywnie łagodna
wymowa przyniosła tak doniosłe polityczne konsekwencje. Pamięć o tym
dokumencie trwała w kolejnych latach jako swego rodzaju zobowiązanie
opozycji, by podejmować tę problematykę. Na tle przytoczonych wcześniej tekstów widać, jak bardzo wygładzono jego wymowę w stosunku
do sądów panujących w środowiskach opozycyjnych i przedstawianych
w publicystycznej formie. O ile jednak ich opinie docierały do wąskich
kręgów, o tyle stanowisko związku miało większą wagę ze względu na
jego rolę w społeczeństwie. Wraz ze zmianami zachodzącymi w bloku
i na świecie pytanie, jak ruch będzie się odnosił do wschodnich sąsiadów, wymagało w pewnym sensie nowej odpowiedzi – a odpowiedź
na nie wiązała się z kwestią, jakie siły zwyciężą w Solidarności.
Najważniejszym tekstem publicystycznym dotyczącym polityki wschodniej przyszłej Polski w okresie karnawału Solidarności był
w gruncie rzeczy słynny esej Jana Józefa Lipskiego Dwie ojczyzny, dwa
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| 	Por. Ch. Czuszak, Niemaje wilnoj Polszy bez wilnoj Ukrainy…, dz. cyt., s. 176.

patriotyzmy napisany w 1981 roku. Lipski podkreślał historyczne związki
Polaków oraz Litwinów, Białorusinów i Ukraińców. Przypominał i wyjaśniał historyczne pretensje wschodnich sąsiadów do Polski, związane
z jej dominującą pozycją w regionie (polonizacja, pacyfikacje buntów
kozackich, spór o Wilno itd.). Oskarżał też nacjonalistów polskich o niepowodzenie programu federacyjnego po I wojnie światowej. Lipski – autorytet dla licznych opozycjonistów, szczególnie ze środowiska KOR –
podobnie jak Kuroń, Macierewicz i Michnik krytycznie oceniał politykę
II Rzeczypospolitej587. Konstatował, że w czasie II wojny światowej winy
Polaków były mniejsze, podkreślał jednak daleko idące konsekwencje
akcji Wisła. Do właściwego odczytania tekstu Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy kluczowy był kontekst: czas Solidarności sprzyjał rozbudzeniu
postaw pewności siebie w społeczeństwie, ale też postaw nacjonalistycznych. Lipski prowadził do prostej konstatacji w dużym stopniu bliskiej zresztą wymowie zjazdu Solidarności w 1981 roku. Po pierwsze,
zachęcał do przerwania zatargów na tle problemów historycznych („To
błędne koło musimy przerwać!”); po drugie, wzywał do budowania „solidarności uciskanych”588, czyli myślenia o przyszłości Europy Środkowej
w kategoriach współdziałania Polaków z innymi narodami regionu.

Po 1981 roku
Epokę lat 80. w rozwoju polskiej myśli wobec Wschodu Skórzyński
nazywa nowym prometeizmem589. Być może określenie to oddaje najistotniejsze elementy kształtujących się wówczas koncepcji politycznych
poszczególnych środowisk jako ich swego rodzaju wspólny mianownik.
Już w stanie wojennym, szczególnie zaś w okresie pieriestrojki, wzrastało
zainteresowanie Wschodem w kręgach opozycji. Publicystyka dotycząca tematów wschodnich była po 1981 roku obszerniejsza niż w latach
587

| 	Por. J.J. Lipski, Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy (uwagi o megalomanii narodowej
i ksenofobii Polaków), w: tenże, Pisma polityczne. Wybór, Wydawnictwo Krytyki
Politycznej, Warszawa 2011, s. 158–160.
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| 	Tak jak wyjaśniłem we wstępie, zdecydowałem się w niniejszej pracy na używanie
w tym kontekście pojęcia „neoprometeizm”.
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1976–1980590. Niektóre pisma podejmujące tę problematykę powstały
jeszcze w karnawale Solidarności. Pierwszym był „Obóz”, ukazujący
się od września 1981 roku pod redakcją Jerzego Targalskiego – sekretarzem redakcji był Jan Malicki, a od numeru 6. był jego redaktorem.
Skupione wokół pisma środowisko tworzyli na początku: Andrzej Ananicz, Jan Malicki, Wojciech Maziarski i Marek Pernal. Potem dołączały
kolejne osoby, między innymi Robert Bogdański591.
W 1983 roku Malicki wyszedł z inicjatywą powołania Instytutu Europy Wschodniej. Miał to być podziemny think tank. Oczywiście także ta
instytucja działała jako podziemna – co do zasady była oddzielnym od
„Obozu” bytem. To jednak na łamach „Obozu” ukazała się deklaracja
ideowa Instytutu. W grudniu 1983 roku czytelnicy tego podziemnego pisma (autorzy wręcz nawiązywali do deklaracji środowisk solidarnościowych z 12 grudnia 1982 roku podkreślającej konieczność utrzymania
tej formy działania) dowiedzieli się o planach powołania podziemnego
instytutu. Sam Malicki plan ten przedyskutował wcześniej z Wiktorem Kulerskim, wiceprzewodniczącym regionu Solidarności, który zresztą przekazał pewne środki na powstanie Instytutu592. Deklaracja inicjująca IEW
podkreślała, że w latach 80. rozpowszechniło się w prasie podziemnej
pisanie na tematy polityki wschodniej, choć początkowo „Obóz” należał
do pierwszych i wcześniej nielicznych pism podejmujących tę tematykę. Podkreślono też wagę badań wschodnich – sowietologii na świecie.
Na tym tle pojawił się niejako centralny cel Instytutu – chodziło o to,
żeby opisywani przez sowietologów sami zabrali głos na tematy ich
dotyczące i zaczęli opisywać sytuację w regionie z własnej perspektywy593. Instytut mógł oczywiście korzystać z łam „Obozu”, a do IEW
Malicki zaangażował grupę ekspertów, przykładowo Jerzego Chmielewskiego, który miał odpowiadać za Bałkany, oraz Jerzego Kumanieckiego jako specjalistę od relacji polsko-sowieckich. Podziemny think
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| 	Relacja J. Malickiego, e-mail do autora z 28 marca 2018.
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| 	„Obóz”, nr 7/ 1983, brak paginacji.

tank miał następującą strukturę: zespół organizacyjny, grupa ekspertów
i rada (m.in. Drawicz, Holzer, Juzwenko). Plany IEW były nadzwyczaj
ambitne. Obejmowały np. analizy oparte na między innymi kupowanej
w salonach prasowych Empik prasie sowieckiej, wydawanie pism sowietologicznych, prowadzenia seminariów doktoranckich i magisterskich594.
IEW działał do aresztowania Malickiego w 1985 roku595.
Sprawy wschodnie istotnie stały się jednym z głównych tematów podziemnej debaty politycznej. Tematykę tę podejmowało „ABC” w latach
1984–1989. Pismo wychodziło od 1984 roku, jego organizatorem był
Bronisław Komorowski. W redakcji znaleźli miejsce między innymi Andrzej Krawczyk i Marcin Nawrot596. Na podziemnym rynku wydawniczym pojawiły się także „Argumenty do dialogu polsko-ukraińskiego”
i „Dialog” w 1986 roku. W kolejnym roku powstały następujące pisma
i związane z nimi środowiska: „Dialogi. Biuletyn Polsko-Ukraiński” oraz
„Europa”, „Międzymorze” i „Zona”597. Kwestie historyczne, w tym problemy walki z totalitaryzmem, były stale obecne w „Karcie” wydawanej
od 1982 roku. Podkreślenia wymaga znaczenie środowiska „Nowej
Koalicji”. Redaktorem pisma był Grzegorz Kostrzewa-Zorbas, a w skład
redakcji weszli Bogusław Kopka, Piotr Domański i Rafał Wiśniewski598.
Redaktorzy koncentrowali się bardziej na kwestiach środkowoeuropejskich, jednak charakterystyczne dla pisma było klarowne stanowisko
w sprawie potencjalnego rozpadu ZSRS. Redaktorzy zakładali, że nastąpi to stosunkowo szybko. Możemy mówić o poważnym wzroście zainteresowania problematyką wschodnią w kręgach opozycji w latach 80.
Pomimo rozbieżności zdań między poszczególnymi środowiskami
najważniejsza linia podziału w kwestii polityki wschodniej przebiegała
zgodnie z zasadniczym podziałem politycznym w kraju, czyli między
władzą a opozycją (nie licząc środowisk i postaci takich jak RMP czy
Stefan Kisielewski). Nie był też podważany najważniejszy aksjomat
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s. 48–49; T. Szczepański, Mniejszości narodowe w myśli politycznej…, dz. cyt.,
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polityczny, że podstawą polityki wobec Sowietów czy Rosji musi być
niepodległość Polski oraz że z polskiego punktu widzenia nie wchodzi
w grę kwestionowanie granic na wschodzie, co było bazowym założeniem polityki Giedroycia. Tak pryncypia te w sierpniu 1982 roku wyjaśniali Jerzy Bahr i Włodzimierz Mokry:
Chcemy Polski okolonej Bugiem, Karpatami, Bałtykiem i Odrą, ale
wolnej, niepodległej; Polski, która nie byłaby tylko dla Polaków,
lecz dla wszystkich, którym tu przyszło żyć599.
Już w 1982 roku pojawiła się zatem idea łączenia kwestii polskiej polityki wschodniej z zapewnieniem odpowiedniej pozycji mniejszościom
narodowym. Na marginesie pozostaje pytanie, czy w środowiskach
opozycyjnych nie krążyły pytania i dylematy, jak podchodzić w wypadku rozpadu ZSRS do kwestii ziem wschodnich II RP, skoro wystąpiła potrzeba tak jednoznacznych zaprzeczeń.
W każdym z przytoczonych przykładów tytułów podziemnych podejmujących wschodnią tematykę możemy mówić zarówno o piśmie,
jak i kształtującym się wokół niego środowisku. O sprawach wschodnich traktowały również wydawane w podziemiu książki, na przykład
opublikowana pierwszy raz w 1983 roku praca Bohdana Skaradzińskiego (Kazimierza Podlaskiego) Białorusini, Litwini, Ukraińcy. Nasi wrogowie czy bracia?600. Ten pisarz i publicysta był związany z „Więzią”
i Komitetem Pomocy Bliźniemu przy parafii św. Krzysztofa w Podkowie
Leśnej – czyli środowiskiem ks. Leona Kantorskiego. Podziemna praca
Skaradzińskiego, także ze względu na literackie walory, stała się swego
rodzaju manifestem zmiany w podejściu społeczeństwa polskiego do
wschodnich sąsiadów i mniejszości narodowych. Pesymizm Kuronia, Macierewicza i Michnika z 1977 roku odnośnie do stosunku społeczeństwa
polskiego do sąsiadów, u Skaradzińskiego ustępował nadziei na zmianę wiązanej ściśle z polityką, postawą i pielgrzymkami Jana Pawła II601.
Jako pierwszy tak dobitnie postawił on tezę, że akceptacja w szerokich
kręgach społecznych programu wschodniego proponowanego przez
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„Kulturę” czy środowiska opozycyjne następuje ze względu na autoryzację i niejako popularyzację tego programu przez papieża. Fakt ten,
obok kompromitacji podejścia komunistów do kwestii wschodnich, miał
kapitalne znaczenie dla ostatecznego ukształtowania się doktryny polityki wschodniej III RP kilka lat później.
W praktyce tematyka wschodnia była stałym punktem prawie każdego pisma opozycji, podobnie jak znajdowała się w programie wielu
grup opozycyjnych. Ponieważ problematykę tę szeroko omawia Skórzyński602, nie ma potrzeby w tym wypadku powtarzać podawanych
przez niego szczegółowych informacji. Zbierzmy zatem tylko podstawowe fakty dotyczące programu wschodniego opozycji lat 80. – tej
jej części, a była ona przeważająca, która odwoływała się do tradycji
prometejskiej. Był on odwzorowaniem myśli „Kultury”, choć często szedł
dalej niż postulaty Giedroycia, koncentrował się wokół pomysłów opartych na współczesnych interpretacjach idei jagiellońskiej, prometeizmu
i współpracy narodów środkowoeuropejskich. Tak ujmował to Adam
Michnik:
W „Solidarności” nurt pracujący na rzecz takiego porozumienia
jest silny i wyrazisty. Świadczą o tym liczne w niezależnym obiegu
publikacje autorów z Czechosłowacji (zwłaszcza utwory Vaclava
Havla cieszą się wielką popularnością), z Węgier, także z Litwy
i Ukrainy. Problem nowego ułożenia relacji z narodami sąsiednimi
uczynili przedmiotem swej refleksji publicyści tej miary, co Poleski
[Czesław Bielecki] czy Jan Józef Lipski. Oczywiście istnieją i inne
punkty widzenia, ale tego nurtu – w piśmiennictwie krajowym i emigracyjnym – nie sposób nie zauważyć603.
Na program podziemnej Solidarności składały się więc widziane coraz
częściej łącznie sprawy środkowoeuropejskie oraz wschodnie. Oczywiście wewnątrz opozycji toczyły się już wówczas spory o taktykę w polityce wschodniej. Jeden z ich uczestników, Jerzy Targalski, przedstawił
w 1983 roku swoją wizję tych podziałów. Otóż uważał on, że jeśli chodzi o stosunek do polityki wschodniej, można wśród opozycji wyróżnić
cztery podejścia (grupy). Pierwsze zakładało jego zdaniem wzmocnienie pozycji Polski wobec ZSRS w ramach porozumień jałtańskich
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(„suwerenność” zamiast „niepodległości”). Zwolennicy tego nurtu mieli
w razie osłabienia Rosji dążyć do porozumienia z nią. Wśród postaci
optujących w jego przekonaniu za takim rozwiązaniem widział Adama
Michnika, Stefana Bratkowskiego czy Stefana Kisielewskiego. Targalski
krytykował to podejście przede wszystkim za naiwność i potencjalną
nieefektywność programu i narażanie się na oszustwo Moskwy.
Za reprezentantów odmiennego (drugiego) podejścia, „trendu ideowego”, Targalski uważał sygnatariuszy Posłania… Solidarności z 1981 roku.
Im z kolei miał za złe mieszanie ściśle politycznych kwestii dotyczących
walki o niepodległość z postulatami społecznymi oraz niejasność programu w odniesieniu do przyszłości ZSRS („czy w większym stopniu
oczekują rozpadu ZSRR na niepodległe państwa, czy jego przekształcenia w federacyjne państwo demokratyczne”). Zarzut Targalskiego
dotyczył – podobnie jak w pierwszym wypadku – braku efektywności politycznej i skłonności do biernego oczekiwania na pomyślny bieg
wypadków.
Za trzecią grupę w opozycji Targalski uznawał zwolenników Mieroszewskiego, przy czym poglądy tego ostatniego w dużym stopniu redukował do postulatu walki z komunizmem. Przyjmował więc, że przedstawiciele tego nurtu znacznie mniejszą wagę przykładają do kwestii
niepodległości poszczególnych państw, które miałyby powstać w wyniku rozpadu ZSRS. Zagrożenie związane z tym podejściem widział
w preferowaniu relacji z Rosją, gdyby zaczęły się tam zmiany polityczne,
a nawet, że „wbrew woli tego kierunku dojdzie do prób rewindykacji
byłych polskich obszarów na Wschodzie, na co w niekorzystnych dla
siebie warunkach Moskwa może nawet się zgodzić, by w ten sposób
narody pogranicza utrzymać przy sobie. (A widzicie, Polacy są gorsi,
u nas za to będzie wam lepiej… w przyszłości)”604.
Jako czwarte przedstawiał Targalski podejście własnego środowiska – reprezentował grupę pisma „Niepodległość” („Miesięcznik
Polityczny Niepodległość”) i partii politycznej, którą współzałożył (Liberalno-Demokratyczna Partia Niepodległość utworzona 11 listopada
1984 roku). Warto dodać, że w redakcji „Niepodległości” znaleźli się
między innymi Dorota i Marek Safjanowie, Witold Gadowski i Jacek
604
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Krauss 605. W przekonaniu Targalskiego należało dążyć do rozpadu
ZSRS i imperium oraz zablokowania potencjalnych prób jego przekształcenia w inną federację (o mniej intensywnym reżimie). Targalski opowiadał się za wsparciem ambicji narodowościowych oraz zachowaniem
tożsamości narodowej „»naszych« Białorusinów i Ukraińców” – rozumiał
przez to, że będą oni nastawieni antyrosyjsko. Podkreślał konieczność
rezygnacji z Wilna, Grodna i Lwowa. Zagrożenie dla pozycji Polski wobec Rosji widział w potencjalnych pomysłach rewindykacji terytorialnych.
Sądził, że jest szansa, by po rozpadzie sowieckiego systemu imperialnego część państw regionu stworzyła wspólnie z Polską konfederację 606,
która „utrwali niepodległość Polski”607.
Oczywiste są perswazyjne cele artykułu, które sprowadzają się do
tego, by w korzystnym świetle ukazać własne poglądy, a przede wszystkim poglądy środowiska „Niepodległości” na tle innych, co jest szczególnie widoczne w krytyce zwolenników Posłania… Solidarności czy
personalnie Michnika. Targalski i jego współpracownicy na początku
lat 80. już całkiem wyszli poza ramy działalności programowej czy intelektualnej. Zakładając organizacje polityczne, niejako deklarowali, że
nie chcą jedynie opisywać, jak jest, ale zdecydowani są mówić, jak być
powinno w polskiej polityce wschodniej, i działać w tym kierunku.
Powyższy tekst w sposób interesujący dla historyka, choć bardzo zaangażowany, zakreślał pola dyskusji o polityce wschodniej w kręgach
opozycji. Określa je jako stosunek do: 1) Rosji, gdyby nastąpiły w niej tendencje odśrodkowe; 2) komunizmu; 3) dążeń narodów ZSRS do niepodległości oraz poddaje pod dyskusję kwestię, na jakich warunkach Polska
może odzyskać niepodległość. Pismo „Niepodległość” nie dominowało
w dyskursie opozycji dotyczącym tematów wschodnich, reprezentowało
jednak nowe podejście do tych spraw. Liberalno-Demokratyczna Partia
Niepodległość potrafiła w pewnym stopniu mobilizować do wspólnego
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działania inne środowiska, szczególnie młodszego pokolenia opozycjonistów, na przykład Organizację Wolność–Sprawiedliwość–Niepodległość czy Grupę Polityczną Wola. Radykalizm postulatów Targalskiego
i jego otoczenia zachęcał do myślenia w kategoriach dotąd nieobecnych w tak bezpośredni sposób: wypchnięcia Rosji z obszarów I Rzeczypospolitej oraz dezintegracji imperium przy jednoczesnym zagwarantowaniu przez polskie organizacje niezależne od władz uznania granic
wschodnich z 1945 roku608. Właśnie ta kwestia granicy zachodniej była
tradycyjnie przedstawiana przez władze PZPR jako jeden z argumentów
uzasadniających jej rządy w Polsce. Postulat, by zagwarantować bieg
granicy Polski na Zachodzie, nie był uzupełniony o określenie, w jaki
sposób miałoby to nastąpić, niewątpliwie jednak był trafnym podejściem
pokazującym, jak wejść na pole władzy.
Tak jak wyżej zaznaczyłem, organizacje kreowane przez Targalskiego miały za cel coś więcej niż tylko interpretację rzeczywistości – miały
mieć polityczny plan działania. Właśnie oświadczenie LDPN i „Niepodległości” oraz zbliżonych doń organizacji z 1984 roku w sprawie
uznania powojennych granic, na które odpowiedziały niektóre niezależne środowiska ukraińskie 609, stanowi jeden z ciekawszych elementów
polityki tego kręgu, które starało się kształtować swój odrębny profil 610.
W marcu 1987 roku LDPN i Organizacja Wolność–Sprawiedliwość–
Niepodległość wspólnie z Konferencją Ukraińskich Partii i Organizacji Politycznych ogłosiły oświadczenie w sprawie zasad współpracy
polsko-ukraińskiej. Obie strony opowiadały się za uznaniem granicy
wschodniej Polski i zobowiązywały się do „zwalczania” roszczeń terytorialnych, a także deklarowały, że po wolnych wyborach parlamenty
Polski i Ukrainy potwierdzą tę granicę. Sygnatariusze popierali prawa
mniejszości, opowiadali się za utworzeniem w Polsce diecezji greckokatolickiej, powrotem Ukraińców do miejsc, skąd zostali wysiedleni w ra-
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| 	Por. J. Skórzyński, Polska opozycja wobec Europy Środkowo-Wschodniej…, dz. cyt.,
s. 44–45, 54; M. Golińczak, Związek Radziecki w myśli politycznej polskiej opozycji…, dz. cyt., s. 193–194.

609

| 	Por. Stanowisko Konferencji Ukraińskich Partii i Organizacji Politycznych na obczyźnie, maj 1986, [w:] Nowa Koalicja, Wydawnictwo Krąg, Warszawa 1987, s. 6.

610

| 	Por. M. Golińczak, Związek Radziecki w myśli politycznej polskiej opozycji…, dz.
cyt., s. 194.

mach akcji Wisła i w trakcie innych komunistycznych przesiedleń. Jako
cel stawiano wspólną walkę o niepodległość obu państw oraz „innych
narodów Międzymorza”. Oświadczenie sygnowane przez środowisko
Targalskiego było wyrazem dużej przychylności wobec politycznych
ambicji ukraińskich partnerów choćby z tego względu, że pomijało przykładowo drażliwe w relacjach polsko-ukraińskich kwestie historyczne611.
Po prostu jego cel był inny. Reprezentowana przez „Niepodległość” linia
polityczna, charakteryzująca się przede wszystkim działaniem na rzecz
dezintegracji imperium sowieckiego i odrzucaniem wszelkich złudzeń co
do pieriestrojki i zmian w ZSRS, była w kolejnych latach znakiem nowego podejściach w debatach opozycji na tematy wschodnie. Redakcja
„Nowej Koalicji” podkreślała, że oświadczenia z marca 1987 roku jest
w istocie polsko-ukraińską umową polityczną, w której „reprezentatywna instytucja ukraińska” uznaje polskie granice wschodnie, a równolegle
gwarantuje prawa mniejszości. Redaktorzy zwracali uwagę, że oświadczenie jest pierwszym tak konkretnym polsko-ukraińskim dokumentem –
znacznie bardziej niż na przykład emigracyjne oświadczenie rządów
Polski i Ukrainy z 1979 roku612, które omawiam także w tym rozdziale.

Polityka wschodnia a polityka
środkowoeuropejska
Warto zwrócić uwagę na nowe trendy w podejściu do polityki wschodniej, które w latach 80. zaznaczyły się w myśleniu opozycji. Pierwszy
to idea zacieśnienia współpracy narodów środkowoeuropejskich po
uwolnieniu się spod wpływów Sowietów, ale inaczej niż w okresie międzywojennym z włączeniem do tego konceptu wschodnich sąsiadów.
Grzegorz Kostrzewa-Zorbas na łamach „Nowej Koalicji” w 1985 roku
nazywał tego rodzaju potencjalny związek „koalicją narodów Europy
Środkowo-Wschodniej”613. W tym dość szczegółowo opracowanym
611

| 	Oświadczenie w sprawie zasad współpracy polsko-ukraińskiej, Paryż, marzec 1987,
„Nowa Koalicja” 5/1988, s. 1.

612

| 	Por. Redakcja „Nowej Koalicji”, Znaki przełomu, „Nowa Koalicja” 5/1988, s. 4–5.

613

| 	M. Mięguszowiecki, A. Realista (WSN) [Grzegorz Kostrzewa-Zorbas], Razem jesteśmy silniejsi, „Nowa Koalicja” 1985, nr 1, [w:] Na przekór geopolityce…, dz. cyt.,
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koncepcie podkreślał konieczność zachowania przez narody przystępujące do koalicji pełnej wolności. Jako uczestników tej koalicji wymieniał
państwa od Bałtyku, w tym republiki bałtyckie, aż po Bałkany, miała do
niej należeć także Ukraina. W innych miejscach pojawiały się otwarte
nawiązania do polskich historycznych idei Międzymorza 614. Taką koncepcję przedstawili Jacek Giżyński, Katarzyna Parzychowska, Joanna
Strzelczyk i Tomasz Szczepański w programowym tekście Międzymorze 615 w piśmie o takim samym tytule. Postulowali, by w rozbijaniu ZSRS
współdziałali wszyscy zainteresowani. Tadeusz A. Olszański w zamieszczonym na łamach „Międzymorza” artykule Międzymorze – czym jest,
czym może być wywodził jego terytorialny kształt nie przez odwołanie
się do międzywojennego Międzymorza, lecz do dawniejszej historii I RP,
Węgier, posiadłości Turcji w Europie, a także części Prus 616. Oznaczało
to, że w koncepcjach Międzymorza lat 80. czy w pokrewnym pomyśle
„ABC”, czyli lansowanym przez pismo o tym samym tytule koncepcie porozumienia państw położonych między morzami: Adriatyckim, Bałtyckim
i Czarnym, w optyce polskiej opozycji trwałe miejsce jako partner takiego porozumienia zajmowała Ukraina. Był to nowy, jeśli chodzi o liczącą
wówczas około pół wieku idę Międzymorza, koncept synergii polityki
środkowoeuropejskiej i wschodniej – bliski idei jagiellońskiej617.
Myślenie w kategoriach wzmocnienia więzów środkowoeuropejskich
w razie rozpadu imperium zewnętrznego (trzeci krąg Sałmina) ZSRS było
w drugiej połowie lat 80. istotnym pomysłem politycznym zakorzenionym
w ówczesnej polityce USA. Kwestia środkowoeuropejska przeżywała
też w polskich kręgach niezależnych renesans za sprawą poparcia, jakim się cieszyła w wystąpieniach Brzezińskiego. Z kolei jego autorytet
i słuszne przekonanie, że jest dobrze poinformowany w poglądach ads. 143.
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| 	Kolejne wersje programu Międzymorza w ujęciu historycznym omówiłem w artykule: P. Kowal, Czwarte Międzymorze?, „Obóz”, nr 54/2016, s. 26–32.
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| 	Por. J. Giżyński, K. Parzychowska, J. Strzelczyk i T. Szczepański, Międzymorze, „Międzymorze” 1987, nr 1/1987, [w:] Na przekór geopolityce…, dz. cyt.,
s. 187–188.

616

| 	J. Łukaszów [T.A. Olszański], Międzymorze – czym jest, czym może być, „Międzymorze” 1988, nr 2/3, [w:] tamże, s. 189–190.

617

| 	Por. S. Łukasiewicz, Trzecia Europa. Polska myśl federalistyczna w Stanach Zjednoczonych 1940–1971, IPN, Warszawa–Lublin 2010, s. 303–315.

ministracji USA, miały duży wpływ na opozycjonistów w Warszawie.
Na początku 1988 roku na łamach „Aneksu” ukazał się tekst wygłoszonego przezeń wcześniej w Londynie 618 wykładu Powrót do Europy Środkowej. Brzeziński zapowiadał powszechny bunt przeciwko sowieckiemu
systemowi:
Można się zastanawiać, czy aby rok 1988 nie zapoczątkuje nowej
Wiosny Ludów w Europie, jak 1848. Pięć krajów Europy Wschodniej potencjalnie dojrzało do rewolucyjnego wybuchu.
W tej nowej Europie Środkowej Brzeziński widział Polskę, Czechy,
Węgry, Rumunię i NRD. Po czym dodawał:
Strategicznym i historycznym celem Zachodu nie powinno być
wchłonięcie tego, co nazywane było niegdyś Europą Wschodnią,
przez to, co nazywane jest wciąż Europą Zachodnią, lecz stopniowe wyłonienie się prawdziwie niezależnej, kulturalnie autentycznej
i w istocie neutralnej Europy Środkowej 619.
Podejście Brzezińskiego, prezentowane wówczas także na spotkaniach publicznych w Polsce, oznaczało prawdopodobnie, że w początkowej fazie transformacji regionu – zanim jeszcze Amerykanie zorientowali się definitywnie, jak słaby jest Gorbaczow – brali oni pod uwagę
powstanie swego rodzaju szarej strefy bezpieczeństwa z własnymi zasadami rozwoju, przy pozostawieniu de facto częściowej zależności
od zreformowanego Związku Sowieckiego i Zachodu. Warto zwrócić
uwagę, że akurat w tej koncepcji przedstawionej przez Brzezińskiego,
podobnie jak w przedwojennych koncepcjach Międzymorza, nie ma
miejsca dla Ukrainy. Być może wynikało to stąd, że podobnie jak w latach 30. przyjmowano założenie, że ZSRS się nie rozpadnie. Być może
powody były inne, przykładowo taktycznie unikano mówienia o tym,
szczególnie z pozycji osoby, którą można traktować jako miarodajną
dla administracji USA.

618

| 	Wykład ten, poświęcony pamięci Hugh Setona-Watsona, został przez Z. Brzezińskiego wygłoszony w Centre for Policy Studies w Londynie 28 stycznia 1988 r.

619

| 	Z. Brzeziński, Powrót do Europy Środkowej, „Aneks” 1988, nr 49, s. 8, 10–11.
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Finlandyzacja i konserwatywna krytyka
nowego prometeizmu
Oprócz programu prometejskiego w niezależnych kręgach istniała też
tradycja myślenia o zmianie relacji z ZSRS i poprawie pozycji Polski
w obowiązującym paradygmacie pojałtańskim, ale w oparciu o tzw.
model fiński. Przedstawianie relacji Finlandii z ZSRS jako przykładu do
naśladowania dla państw środkowoeuropejskich pojawiło się w odrzuconych przez Sowiety sugestiach amerykańskich z czasów prezydenta USA Dwighta Eisenhowera. Wówczas to sekretarz stanu John Foster
Dulles zaproponował Rosji, by podobne jak wobec Finlandii reguły
współpracy zastosowała wobec Czech, Polski i Węgier. Antykomunistycznie nastawiony Dulles widział w tej propozycji szansę na poprawę
losu państw środkowoeuropejskich. W czasach Kissingera finlandyzacja
oznaczała już nie tyle polityczny „podstęp” wobec ZSRS w celu poszerzenia obszaru wolności na świecie, ile element polityki odprężenia
w relacjach z ZSRS lub była widziana wręcz w kontekście tzw. doktryny
Sonnenfeldta, o finlandyzacji mówiono w kontekście NRD. Już wtedy
pojawił się amerykański cel finlandyzacji w Europie Środkowej: zbudowanie sieci państw neutralnych, a nie wrogich wobec USA620.
Termin „finlandyzacja” oznaczał dla Polski zgodę na status podobny
do tego, jaki otrzymała Finlandia w 1944 roku. W zależności od kontekstu sytuacja taka mogłaby być dla Polski korzystna. Przykładowo Eugeniusz Guz w pracy Londyński rodowód PRL. Od Mikołajczyka do Bieruta
stawia tezę, że w 1944 roku Polska miała szansę na status podobny jak
Finlandia, a nawet lepszy621. Pisze tak:
Zamiast beznadziejnie szarpać się o Kresy, należało po Teheranie
negocjować z ZSRR jak najbardziej korzystny układ z międzynarodowymi gwarancjami. Złamanie słowa danego w Jałcie kazałoby
wątpić w dłuższą trwałość Mikołajczykowskiego eksperymentu.
W innym miejscu dodaje:
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| 	The Encyclopedia of the Cold War, red. R. van Dijk, W.G. Gray, S. Savranskaya, J.
Suri, Q. Zhai, New York 2008, s. 252, 321, 813–814.

621

| 	Por. E. Guz, Londyński rodowód PRL. Od Mikołajczyka do Bieruta, Bellona,
Warszawa 2014.

Ze wszystkich państw, które po wojnie znalazły się w radzieckiej
strefie wpływów, tylko Polska miała realną szansę finlandyzacji i tylko o przyszłości Polski toczyły się między Wielką Trójką niekończące się rozmowy. Innym krajom Stalin nie oferował przejęcia władzy
w postaci demokracji parlamentarnej622.
Sam problem oceny szansy na utrzymanie przez Polskę statusu podobnego jak Finlandia w kluczowym stalinowskim okresie nie jest głównym zagadnieniem naszych rozważań, teza taka musi być poddana
poważnej dyskusji. Kluczowe jest jednak ustalenie, że samo to pojęcie
w odniesieniu do różnych epok może być różnie oceniane jako program
polityczny dla Polski. To samo, co mogło stanowić interesującą perspektywę tuż po wojnie czy w latach 70., kolejną dekadę potem ze względu
na zmianę warunków politycznych mogło nie robić już takiego wrażenia
jako korzystny plan dla Polski.
W drugiej połowie lat 70. koncepcję finlandyzacji w stosunku do Polski przedstawił Kuroń. W znanym tekście Myśli o programie działania
zawarł następujące konkluzje:
Jako Naród, społeczeństwo zorganizowane w ruchach społecznych, możemy świadomie, uwzględniając okoliczności zewnętrzne,
zrezygnować z części swej suwerenności na rzecz władzy państwowej. Lub też, w porozumieniu z tą władzą, bezpośrednio na
rzecz ościennego mocarstwa. Celem w tym względzie byłby status
Finlandii – parlamentarnej demokracji, ograniczonej w polityce zagranicznej i wewnętrznej o tyle, o ile dotyczy to bezpośrednio wyraźnie sformułowanych interesów Związku Radzieckiego. Z dzisiejszej perspektywy status Finlandii wydaje się całkowicie nierealny.
Z całkowicie realnej perspektywy Trzeciej Polski ruchów społecznych program finlandyzacji może się okazać umiarkowany623.
Warto podkreślić, że Kuroń rozumie finlandyzację nie jako przypadkową konieczność czy zbieg geopolitycznych okoliczności, ale jako
akt woli polegający na rezygnacji z części suwerenności państwowej.
Można powiedzieć: jako suwerenne i świadome samoograniczenie suwerenności w imię możliwych korzyści, które miałby osiągnąć naród,
622

| 	E. Guz, Zaprzepaszczona szansa finlandyzacji Polski, „Przegląd”, 29 września 2014,
https://www.tygodnikprzeglad.pl/eugeniusz–guz–zaprzepaszczona–szansa–finlandyzacji–polski/ (dostęp 5 maja 2017).

623

| 	J. Kuroń, Myśli o programie działania, „Aneks” 1977, nr 13/14, s. 32.

| 235

patetycznie zapisywany wielką literą, lub społeczeństwo. Myślenie
w kategoriach uzyskania statusu Finlandii (nie używano początkowo
terminu „finlandyzacja”)624 było charakterystyczne dla części przedstawicieli opozycji szczególnie w drugiej połowie lat 70. i na początku
lat 80., czyli w sensie korelacji czasowej odpowiadało polityce détente w USA, ale w różnych wariantach przetrwało do końca PRL. Warto
podkreślić kluczową kwestię – w takim ujęciu finlandyzowanie Polski
mogło iść w parze z programem wyzwalania narodów spod wpływów
ZSRS. W latach 80. ukazała się w drugim obiegu broszura Finlandyzacja, w której między innymi został przypomniany napisany przed 1967
rokiem i wydany pierwotnie w Londynie tekst U sąsiadów Imperium Sowieckiego. Interesujące jest zarówno to, że Bergman tego rodzaju podejście głosił na emigracji w Londynie, jak i to, że jego postulaty zdecydował się przypomnieć podziemny wydawca. Pisał:
Mamy wszelkie powody patrzeć na Finlandię z zazdrością. Ale
jej przykład dodaje także otuchy. Dowodzi, że Rosjanie potrafią respektować mniejszego i słabszego sąsiada, że takie państwo u boku ZSRR może być prawdziwie niepodległe, wolne,
demokratyczne 625.
Sytuacja Finlandii jest zatem – w wyniku niepełnej wiedzy autora lub
dla potrzeb politycznej perswazji – idealizowana. Obserwujemy na tym
przykładzie, jak myślenie w kategoriach idei wypiera tradycję chłodnej
realistycznej analizy sytuacji i stanowi punkt odniesienia dla innych dyskutantów. Niejeden już raz w tej pracy podkreślałem, że idea finlandyzacji żyła w pewnym stopniu niezależnie od geopolitycznych realiów,
jak na przykład polityka Kremla. Po stronie sowieckiej nikt Polsce oferty
finlandyzacji nie składał, w Polsce była jednak w kręgach opozycyjnych
na poważnie traktowana jako jeden z realnych politycznych wariantów.
Dekadę później Kuroń zapewne inaczej patrzył na ten sam problem,
a działacze Solidarności mieli za sobą doświadczenie stanu wojennego.
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| 	M. Kornat, Realizm środków, idealizm wizji. O geopolitycznej wizji Jerzego Giedroycia i Juliusza Mieroszewskiego, strona o myśli politycznej „Polskie Tradycje
Intelektualne”, http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=310 (dostęp 22
października 2016).
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| 	A. Bergman, U sąsiadów Imperium Sowieckiego, [w:] Finlandyzacja, Kraków, bd.,
s. 58.

W USA, gdzie koncepcja finlandyzacji się ukształtowała, rządził już Ronald Reagan, dla którego takie podejście nie było zadowalające, a dodatkowo kojarzyło się z polemikami z prawyborów w Partii Republikańskiej w 1976 roku między Ronaldem Reaganem a Geraldem Fordem,
które dotyczyły kwestii tzw. doktryny Sonnefeldta 626. Za Reagana kwestia
finlandyzacji była przedmiotem licznych badań i analiz627, jednak już nie
jako linia polityczna jego administracji. Postulat finlandyzacji mógł być
oczywiście naturalną odpowiedzią na zmiany w Związku Sowieckim,
ale zdecydowanie nie jako program maksimum ani postulat strategiczny.
Już wtedy wyrażał on swego rodzaju realizm czy samoograniczenie.
Pod koniec lat 80. podobne myślenie oznaczało też przekonanie, że
ZSRS ulegnie przeobrażeniom, być może straci lub ograniczy wpływy
w Europie Środkowej, ale przetrwa w jakiejś formie jako imperium.
Trudno powiedzieć, na ile silna w kręgach opozycji była idea finlandyzacji pod koniec lat 80 – nic nie wskazuje na to, by takie podejście
miało wtedy duże poparcie w opozycyjnych elitach politycznych i intelektualnych. Żurawski vel Grajewski podkreśla, że finlandyzacyjne nastawienie, a szczególnie odwoływanie się do tej kategorii na początku,
a nawet w połowie roku 1989, wciąż jeszcze miało sens taktyczny jako
sposób na „uspokajanie Kremla”628. Zaznacza jedynie coś, co wydaje się kwestią pierwszorzędną w ocenianiu idei finlandyzacyjnych. Nie
były one polskim wynalazkiem, ale jednym z najważniejszych trendów
w amerykańskiej politologii tamtego czasu, jeśli chodzi o proponowanie
rozwiązań systemowych dla państw wychodzących spod sowieckiej
dominacji. Ta sprawa wymaga dodatkowej analizy, ale można założyć,
że trend finlandyzacyjny w Polsce był po prostu próbą racjonalnej odpowiedzi na oczekiwania Zachodu. Odpowiedzi opartej na przekonaniu,
626

| 	Por. The Encyclopedia of the Cold War, dz. cyt., s. 321, 813–814.
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| 	Por. H. Mouritzen, Finlandization: Towards a General Theory of Adaptive Politics, Gower Pub Co; Avebury 1988; G.W. Breslauer, Can Gorbachev’s reforms succeed?, Stanford Program [in.] Soviet Studies / Center for Slavic and East European
Studies, Berkeley 1990; G.H. Quester, Finlandization as a Problem or an Opportunity?, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol.
512, The Nordic Region: Changing Perspectives in International Relations (Nov.,
1990), pp. 33–45.
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| 	P. Żurawski vel Grajewski, Polska polityka wschodnia 1989–2015: wymiar narodowy
i unijny, Znak, Kraków 2016, s. 31
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że tylko Zachód może udzielić efektywnego wsparcia w wychodzeniu
z sowieckiej strefy wpływów, a Polska nie powinna być w tym procesie
źródłem dodatkowych komplikacji.
Działacze opozycji, słuchając Brzezińskiego (który po latach nieraz
wracał do planu finlandyzacyjnego – już w odniesieniu do innych państw
regionu i w innych okolicznościach historycznych)629 czy Nowaka-Jeziorańskiego, których stanowiska mogły być odczytywane jako sygnał o stanowisku amerykańskim. Aktywiści opozycyjni w Polsce mogli uważać je
za limit swoich możliwości uzyskania wsparcia Zachodu w konkretnym
momencie historycznym. Nie wydaje się jednak, by finlandyzacja była
programem Reagana wobec Polski w latach 80. Z pojęciem finlandyzacji
wiąże się zresztą jeszcze jeden problem, a mianowicie różne rozumienie
tego terminu w USA i Polsce: to, co mogło wyglądać na dopuszczalne
przejściowe rozwiązanie dla kogoś w Waszyngtonie, dla wielu przedstawicieli polskich elit opozycyjnych było ryzykiem ponad miarę.
Nad Wisłą pomysł finlandyzacyjny był pojmowany jako samoograniczenie suwerenności (nie wchodzimy w to, w jakich warunkach historycznych mogło to być uzasadnione). Inaczej – od czasów Kissingera – bywało rozumiane nad Potomakiem. Raimo Väyrynen, amerykański
badacz, pokazywał w 1987 roku, że w pewnym typie stereotypowego myślenia finlandyzacja jako ogólna idea bywała „rekomendowana” różnym sąsiadom ZSRS, zarówno Afganistanowi, jak i Polsce, jako
metoda przejścia od sojuszu z ZSRS do statusu bardziej neutralnego,
akceptowalnego przez Zachód 630. Oczywiście trudno przypuszczać,
by eksperci z Zachodu nie zdawali sobie sprawy ze słabości programu finlandyzacyjnego i ze związanych z nim niebezpieczeństw dla
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| 	Por. J. Kirchick, Finlandization Is Not a Solution for Ukraine, The American Interest, 27 July 2014, https://www.the–american–interest.com/2014/07/27/finlandization–is–not–a–solution–for–ukraine/ (dostęp 5 maja 2017); Z. Brzeziński
postuluje finlandyzację Ukrainy. „Atmosfera przypomina czasy przed II wojną
światową”, wPolityce.pl , 22 marca 2015, http://wpolityce.pl/swiat/238179–brzezinski–postuluje–finlandyzacje–ukrainy–atmosfera–przypomina–czasy–przed–ii–
wojna–swiatowa (dostęp 5 maja 2017); Z. Brzezinski, Russia needs to be offered
a ‘Finland option’ for Ukraine, „Financial Times” (1 February 2014); H. Kissinger,
To settle the Ukraine crisis, start at the end, „Washington Post” (5 March 2014).

630

| 	R. Väyrynen, Neutrality, Dealignment and Political Order in Europe, in: Dealignment: A New Foreign Policy Perspective, ed. M. Kaldor and R. Falk, United Nations
University, NY 1987, s. 177–178.

państw wchodzących na tę drogę. Tu więc finlandyzacja widziana jest
jako – w domyśle przejściowy – proces dostosowania do współpracy
z Zachodem. W ocenie tego zjawiska konieczne jest zatem rozumienie
kontekstu międzynarodowego oraz tego, jak zmiennie może być interpretowane w zależności od kontekstu historycznego. W Polsce jednak idea
finlandyzacji, jeśli wracała pod koniec lat 80., była bardziej postawą
taktyczną, sposobem na niedrażnienie Rosji w okresie transformacji niż
przekonaniem o konieczności jej realnego zastosowania, a tym bardziej
nie była liczeniem na sojusz z Rosją.

Stawka na porozumienie z Rosją
Inne podejście reprezentowali przedstawiciele części konserwatywnych
kręgów opozycji – zakładali oni, że trzeba trwale ułożyć się z Rosją.
W ich wypadku nie chodziło o finlandyzację jako stan przejściowy,
ale o strategiczne porozumienie z reformującą się Rosją, oparte na wypracowanych od nowa zasadach – podejście to było nawet później
określone jako „opcja moskiewska” w polityce wschodniej. Nie chodziło jednak o koniunkturalny program związany chociażby z dojściem
Gorbaczowa do władzy, ale ugruntowane przekonanie, że z Moskwą
można się porozumieć631. Właśnie ten sposób myślenia znajdował się
na rzeczywistych antypodach programu „Nowej Koalicji”, „Niepodległości”, „Obozu” czy „ABC”. Do klasyków takiego nastawienia należał
Stefan Kisielewski 632, z młodszych zaś dobrym przykładem był Mirosław
Dzielski, do myśli endeckiej nawiązywał działacz i myśliciel Aleksander
Hall. Zacznijmy od tego ostatniego. Już w 1979 roku na łamach „Bratniaka” w programowym tekście Polacy wobec Rosji proponował zarys
przyszłego programu polityki Polski wobec Rosji. Zakładał, że „normalizacja stosunków z Rosjanami” leży w interesie niepodległej Polski.
Jako podstawę takiej normalizacji widział trzy warunki, które miały być
631

| 	S. Bieleń, Kierunki polityki wschodniej III RP, [w:] tenże (red.), Patrząc na Wschód.
Z problematyki polityki wschodniej III RP, Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997, s. 13.

632

| 	Por. M. Golińczak, Związek Radziecki w myśli politycznej polskiej opozycji…, dz.
cyt., s. 140.

| 239

spełnione przez państwo rosyjskie: po pierwsze, uznanie przez Rosję
prawa Polski do niepodległości; po drugie, uznanie przez Rosję prawdy
historycznej o relacjach z Polską; po trzecie, „domaganie się jakichś form
zadośćuczynienia” za politykę Rosji wobec Polski w przeszłości 633. Hall
apriorycznie odrzucał program neoprometejski. Pisał w konkluzjach:
Wydaje się, że trzeba przyjąć za pewnik, że nie możemy, a nawet
nie mamy prawa wiązać przyszłości Polski, jej niepodległości z wizją rozpadu państwa radzieckiego. […] Logiczną konsekwencją
przyjęcia zasady, że bez rozpadu ZSRR prawdziwa niepodległość
Polski nie jest możliwa, byłoby pozbawienie polityki polskiej swobody manewru, niemożliwość osiągnięcia jakiegokolwiek modus
vivendi w stosunkach polsko-rosyjskich”634.
Hall zaznaczał co prawda, że Polska w razie uzyskania niepodległości powinna wspierać wolnościowe dążenia innych narodów regionu
(wymieniał Czechów, Litwinów, Słowaków i Ukraińców), jednak odżegnywał się od wszelkiego wiązania losów i dążenia Polski do niepodległości z ich niepodległością.
Pozostańmy na chwilę jeszcze przy analizie poglądów Halla na
kwestię wschodnią. Z jednej strony wychodził z założenia, że trzeba
wypracować koncepcję przyszłej współpracy z Rosją, z drugiej zaś
przyjmował, że do uzyskania przez Polskę niepodległości konieczne jest
załamanie się mocarstwowości rosyjskiej, rozbicie porządku jałtańskiego i osłabienie Sowietów. Gdy w 1983 roku Hall na łamach „Polityki
Polskiej” podnosił kwestię przyszłych relacji polsko-rosyjskich, sytuacja
była już znacząco inna, Polacy byli bogatsi o doświadczenie Solidarności i stanu wojennego. Właśnie one były punktem rozważań Halla
na początku 1983 roku. Uważał on, że czas Solidarności był „wielką
grą” z Sowietami zakończoną „polską przegraną”635. Stawiał tezę, że
polityka Rosji wobec Polski zdeterminowała polską myśl polityczną emigracyjną i krajową (wymieniał „Ruch”, ROPCiO, KPN) w ten sposób, że
ostatecznie dominowało stanowisko, iż zawarcie kompromisu z Rosją lub
ZSRS jest niemożliwe, a warunkiem osiągnięcia niepodległości jest rozpad imperium. Następnie powtarzał argumenty o wadach tego rodzaju

240

|

633

| 	Por. A. Hall, Polacy wobec Rosji, [w:] Na przekór geopolityce…, dz. cyt., s. 348.

634

| 	Tamże, s. 349–350.

635

| 	A. Hall, Czynnik stały – Rosja, [w:] Na przekór geopolityce…, dz. cyt., s. 355.

myślenia. Pierwszym z nich było skazanie się na stały antagonizm z Rosją. Hall dowodził, że próbując układać się z Rosją, nie można przyjmować założenia, że Polska bierze na siebie popieranie ambicji narodów
ZSRS do tego stopnia, iż staje się antyrosyjskim Piemontem, przestrzegał także przed braniem na siebie misji „uwolnienia ludzkości od czerwonego caratu”. Drugim zasadniczym argumentem przeciw myśleniu
w kategoriach wiązania niepodległości Polski z niepodległością innych
państw regionu było w przekonaniu Halla uzależnienie kwestii niepodległości Polski od zmian w całej Europie Środkowej i Wschodniej oraz „od
ukształtowania się całkowicie nowego układu sił w świecie, w którym nie
ma miejsca dla Rosji jako mocarstwa”636. Tymczasem Hall stał na stanowisku, że mimo widocznego kryzysu w ZSRS nie dojdzie w najbliższych
latach do „gwałtownego załamania się imperium”637. W finalnej części
artykułu formułował warunki ugody z Rosją: pełne uznanie niepodległości Polski – żeby nie było skojarzeń jego programu z planami finlandyzacji, podkreślał tę kwestię kilkakrotnie. Jako polską ofertę przedstawiał
założenie, że „Polska nie ingeruje w wewnętrzne sprawy Rosji, w tym
sposób rozwiązywania w niej problemu narodowego”638. Hall odróżniał
się w swoim myśleniu od zwolenników finlandyzacji – widział kwestie
porozumienia z Rosją w oparciu o partnerską umowę i uznanie niepodległości Polski, a nie przyjęcie narzuconych warunków gry w zamian za
selektywne swobody. Różnił się też poglądami i co najważniejsze, postawą polityczną – co podkreślał dla jasności sytuacji – od „realizmu politycznego” takich środowisk jak zwolennicy Bolesława Piaseckiego czy
PAX639. Zaproponowany przez niego neoendecki w istocie program nie
był postulatem finlandyzacji ani tym bardziej nie może być utożsamiany
z hiperasekurancką postawą przedstawicieli obozu władzy w PRL.

636

| 	Tamże, s. 359.

637

| 	Tamże, s. 361.

638

| 	Tamże, s. 365–366.

639

| 	Tamże, s. 359.
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Pytanie o „kompleks antyrosyjski”
Teksty Aleksandra Halla wpisywały się w nurt myślenia o polityce wschodniej w kategoriach realizmu inspirowanego myślą endecką i cieszyły się
między innymi uznaniem dwóch nestorów opozycji w PRL: Stanisława
Stommy i Stefana Kisielewskiego 640. Obu można uznać za klasyków piszących o polityce wschodniej w duchu porozumienia z ZSRS w oparciu
o maksymalną suwerenność obu partnerów (przykładowo w polityce
wewnętrznej)641. Pozwalam sobie w tym miejscu na znaczną retrospekcję, jednak myśl Stommy względem Rosji wymaga przypomnienia z kilku
powodów – nie tylko dlatego, że Hall wspomina jego uznanie dla swoich przemyśleń. Już przed wojną Stomma wypowiadał się w kwestiach
relacji Polski ze wschodnimi sąsiadami, w tym szczególnie o relacjach
polsko-litewskich z pozycji mało sentymentalnych, opartych na chłodnej
analizie. Uważał wtedy za anachronizm dążenie do unii z Litwą. Pisał
w 1937 roku:
Przedwojenne pokolenie, pomimo wszystko śni o unii… Każde inne
rozwiązanie wydaje mu się niedoskonałe, połowiczne… Legenda
unii polsko-litewskiej żyje w sercach i bez wątpienia nie da się wykorzenić dopóki serca te biją 642.
W cytowanym artykule, ale też przykładowo w „Węźle litewskim”
opublikowanym w 1938 roku w „Polityce” opowiadał się za unią z Litwą
jako najluźniejszym związkiem państw suwerennych, najwyżej jak Wielkiej Brytanii z Irlandią 643.
Stomma należał do nielicznych postaci, które można uznać za oficjalną opozycję w PRL – jednak stale szukał niezależności. W 1976 roku jako
poseł na Sejm PRL reprezentujący środowisko Znak jako jedyny w Sejmie
nie poparł (wstrzymał się od głosu) zmian w Konstytucji PRL przewidujących nie tylko formalizację dominującej roli partii komunistycznej w Polsce, ale też „przyjaźń i współpracę ze Związkiem Socjalistycznych Repu-
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| 	Relacja A. Halla dla autora, e-mail z 24 września 2017.
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| 	Por. R. Ptaszyński, Wstęp do „stommizmu”, [w:] S. Stomma, Pisma wybrane 1931–
1939, opr. R. Ptaszyński, Universitas, t. I, Kraków 2017, s. 80–81.
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| 	S. Stomma, Epigonowie unii polsko–litewskiej, [w:] tegoż, Pisma wybrane…, dz.
cyt., s. 205.

643

| 	Por. S. Stomma, Węzeł litewski, [w:] tenże, Pisma wybrane…, dz. cyt., s. 268.

blik Radzieckich”. W latach 1981–1984 przewodniczył Prymasowskiej
Radzie Społecznej, a współorganizował Klub Myśli Politycznej „Dziekania” w latach 1986–1989. Nieformalnie grupa ta istniała już od 15
grudnia 1984 roku. Z perspektywy lat można ją postrzegać jako próbę
integracji w półlegalnych warunkach polskich środowisk o nastawieniu
konserwatywnym, chadeckim i narodowym: „Res Publiki”, niektórych
działaczy PAX (Ryszarda Reiffa, Przemysława Hniedziewicza, Sławomira Siwka), Ruchu Młodej Polski z Hallem, a także środowisk liberalnokonserwatywnych, takich jak Mirosław Dzielski, „Głosu”, a potem Grupy
Politycznej „Wola”644. Można założyć, że gdyby Dziekania odegrała
w okresie przełomu politycznego znaczniejszą rolę, a dominacja po
stronie opozycyjnej Solidarności i Lecha Wałęsy była mniejsza, polityka
wschodnia III RP byłaby ostatecznie bliższa koncepcji Halla czy Stommy. Stomma, dzisiaj nieco zapomniany, a wpływowy polityk interesującej mnie epoki, był też marszałkiem seniorem Senatu w 1989 roku. Jednak za jego swoisty manifest polityczny w kwestiach centralnych z jego
punktu widzenia relacji z Rosją 645, które oczywiście uznawał za klucz
do polityki wschodniej, uznać trzeba słynny tekst Z kurzem krwi bratniej
z 1963 roku poświęcony 100-leciu wybuchu powstania styczniowego.
Postawiona przez Stommę teza o polskim kompleksie antyrosyjskim spotkała się wówczas z polemiką ze strony kardynała Wyszyńskiego 27
stycznia 1963 roku; jego zdaniem to, co Stomma uznawał za antyrosyjski kompleks Polaków, jest polskim dążeniem do wolności 646. O słynnym
tekście Stommy można by wiele pisać, przedstawiać jego kontekst itd.
Z mojego punktu widzenia kluczowe jest, że pod płaszczykiem debaty
o sensie powstania znajdujemy między wierszami manifest, zarys programu porozumienia z Rosją oparty na założeniu, że Polacy noszą w sobie
rodzaj antyrosyjskiego kompleksu, który uniemożliwia im racjonalną politykę wobec wschodniego sąsiada. Oto wyimek z tekstu:
Ale ani kroku za Bug. […] Idąc na kompromis, rząd Aleksandra II
twardo stawiał postulat granicy na Bugu-Niemnie, a więc granicy
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| 	Por. R. Ptaszyński, Wstęp do „stommizmu”, dz. cyt., s. 110–111.
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| 	Por. tamże, s. 80.

646

| 	Por. tamże, s. 74–75.
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w przybliżeniu takiej, jaką na wschodzie mamy obecnie. Czy nie
było to do przyjęcia?647.
Postawa antyinsurekcyjna łączy się w myśli Stommy z podkreśleniem,
że kompromis z Rosją jest możliwy z wyłączeniem ziem na wschód od
Bugu i Niemna oraz wyrzeczeniem się „mistycznego pędu” do walki
z Rosją 648, a to w rozumieniu realiów politycznych II połowy XX wieku
oznaczać musiało samoograniczenie się w prowadzeniu polityki wobec
sąsiadów na Wschodzie, która nie byłaby na rękę Rosji. Choć trudno
przyporządkować Stommę jako endeka, to właśnie pogląd, że brak
lub ograniczenie polskiej aktywności politycznej na Wschodzie, swoiste
„ustąpienie Rosji” w sprawie Ukrainy, Litwy czy Białorusi może stanowić
podstawę porozumienia z Rosją, a przy okazji łączenie tego z krytyką wobec powstań, a zwłaszcza podejmowania walki z Rosją można
uznać za jedno ze źródeł neoendeckiego myślenia o polityce wschodniej u progu III RP649.

„Ale ani kroku za Bug”
Zacytowane powyżej jedno zdanie z tekstu Stommy z 1963 roku mogłoby stanowić streszczenie oferty przedstawicieli – mówiąc w pewnym
uproszczeniu – myśli neoendeckiej i bliskich jej poglądów wobec Rosji obecnych w kręgach polskiej opozycji w latach 80. poprzedniego
wieku. W tym kontekście jednak trzeba to już inaczej rozumieć niż za
Aleksandra II – trzeba to rozumieć jako propozycję bierności wobec
procesów rozpadu imperium. W 1984 roku Kisielewski opublikował na
łamach „Kultury” Wstęp do programu opozycji. Jako pierwszy punkt programu wskazywał konieczność odcięcia się od demonstrowania postaw
antysowieckich i antyrosyjskich. Pisał:
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| 	S. Stomma, Z kurzem krwi…, dz. cyt., s. 486.
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| 	Tamże, s. 495.
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| 	Por. tamże, s. 479–500.

Opozycja wewnętrzna nie może być utożsamiana z ruchem antyrosyjskim, stawiającym na zmianę sytuacji europejskiej czy światowej, na odwrócenie zależności geopolitycznych650.
Kisielewski zakładał, że Związek Sowiecki przetrwa i najważniejsze, nie wierzył w to, że Zachód udzieli Polsce wsparcia w drodze
na Zachód:
Obowiązkiem odważnego (bo przechodzącego do porządku
nad tradycyjnymi odruchami uczuciowymi) myślenia politycznego
jest przyjęcie założenia, że zostaniemy pod Rosją i w tej wschodniej sytuacji musimy szukać wyjścia 651.
Zdanie to brzmi jak polityczne credo Kisiela i przez współczesnych
tak było odbierane 652. Kisielewski nie doceniał geopolitycznego aspektu
zmian na świecie i ich wpływu na sytuację Polski. Brak tej perspektywy
i błędne założenie, że Reagan dąży do równowagi z ZSRS, a nie jego
rozbicia, prowadziły jednego z najbardziej wytrawnych niezależnych
myślicieli epoki ku błędnym założeniom.
Pierwszą sprawą, która upodabniała poglądy Halla, Kisielewskiego
i Dzielskiego, a także Stommy i innych myślicieli tego nurtu, było przyjęcie założenia, że imperium rosyjskie przetrwa. W 1986 roku Dzielski
definitywnie rozstrzygał: „Po pierwsze – ZSRR nie rozpadnie się”. W tym
samym tekście krakowski filozof przewidywał, że Sowieci przyjmą kapitalizm i otworzą się na wpływy Zachodu, zakładał nawet, że zreformowany Związek Sowiecki będzie wpływać pozytywnie na procesy
zjednoczeniowe na Zachodzie653. Rok później w Szkicach o polityce
polskiej konsekwentnie przedstawiał program całkowicie odwrotny do
prometejskiej wizji „Kultury”. Posłużę się wyjątkowo dłuższym cytatem,
by właściwie uchwycić myśl spadkobiercy Dmowskiego:
Polska ma w imperium rosyjskim, a obecnie radzieckim specjalne
znaczenie. Polska może uaktywniać opór przed postępem cywilizacji albo może ten opór pomniejszać. Poprzez destabilizację
650

| 	S. Kisielewski, Wstęp do programu opozycji, „Kultura”, nr 1–2/ 1984, s. 108.
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| 	Tamże, s. 108.
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| 	Por. P. Chmura, Europa środkowa i Rosja, „Nowa Koalicja”, nr 4/1987, s. 2.
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| 	Por. M. Dzielski, Polityka polska dziś, [w:] tenże, Odrodzenie ducha – budowa wolności. Pisma zebrane, Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe, Znak, Kraków 1995,
s. 337–338.
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sytuacji politycznej w obozie socjalistycznym Polska może, nie
osiągając żadnych istotnych celów politycznych, powodować
zwiększenie oporu przeciwko przemianom cywilizacyjnym. Z kolei poprzez postawę nierewolucyjną i proradziecką Polska może
osłabiać w ZSRR opór przeciwko cywilizacyjnym przemianom. Te
możliwości wynikają z nadal dużej roli, jaką odgrywa Polska nie
jako państwo, którego siłę mierzy się w skali absolutnej, ale jako
państwo o sile oddziaływania związanej z jego specjalnym stosunkiem do obu sąsiadów654.
Dzielski widział Polskę wręcz jako ogniwo w nowym sowieckim systemie w Europie, całkowicie odrzucał wspieranie procesów odśrodkowych
w ZSRS – dokładnie tak jak Hall. Poglądy takie jak Halla czy Dzielskiego różniło od większości polityków opozycji przekonanie, że nie należy
wysuwać na pierwszy plan kwestii rozpadu imperium czy emancypacji
narodów ZSRS – była to zasadnicza kwestia, która budowała między
nimi i podobnymi im politykami a neoprometejską większością w kręgach
opozycji polityczną przepaść, jeśli chodzi o politykę wschodnią. Wybrałem kilku znaczących myślicieli – nie byli oni jednak całkowitym wyjątkiem. Nie ma tu miejsca na szerszą analizę tego w istocie neoendeckiego nurtu myślenia, dość jednak wspomnieć, że podobnymi ścieżkami,
choć zapewne mniej wyraziście formułując swe sądy, podążały inne
środowiska krytyczne lub opozycyjne wobec rządu (o profilu konserwatywnym, katolickim czy endeckim), nie tylko przedstawiciele Dziekanii,
ale też Kluby Ład i Wolność655, częściowo Ruch Młodej Polski, Grupa
Polityczna Wola 656 czy działacze skupieni wokół Janusza Korwin-Mikkego. Trzeba też podkreślić jeszcze jedną kwestię: cała omawiana w tym
miejscu tradycja intelektualna w latach 80. dzieliła się na dwie grupy.
Pierwsza to ci, którzy uważali, że ZSRS po prostu przetrwa w podobnej
formie, jaką znali, i z Sowietami trzeba się porozumiewać. Podejście to
reprezentował Kisielewski, ale także Stomma. Intelektualna droga Halla
była moim zdaniem nieco inna. Przyszły bliski współpracownik premiera
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| 	M. Dzielski, Szkice o polityce polskiej, [w:] tenże, Odrodzenie ducha…, dz. cyt.,
s. 371.

655

| 	Por. P.M. Pilarczyk, Kluby polityczne Ład i Wolność. Legalnie ku niepodległości 1987–
1989, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005, s. 53.

656

| 	Por. M. Golińczak, Związek Radziecki w myśli politycznej polskiej opozycji…, dz.
cyt., s. 141.

Mazowieckiego jako partnera przyszłej współpracy z Polską widział
Rosję, która powstanie w wyniku rozpadu Sowietów lub ich bardzo głębokiej przebudowy657. Różnica ta (jak głęboko zmieni się imperium) tylko
pozornie była nieistotna, niby to dotyczyła „szczegółu” – w rzeczywistości determinowała linię polityczną przyszłego rządu, w którym Hall
miał odegrać ważną rolę, linię opartą na przekonaniu, że Rosja Jelcyna
może się wyraźnie zmienić. „Antybolszewicki plan” Jelcyna nie miał –
wybiegając w przyszłość – po 1991 roku długiego żywota, ale istniał,
wyrażał się zarówno w planach politycznych, jak opowiada o tym Jerzy
Marek Nowakowski658, jak i w polityce historycznej Rosji jelcynowskiej.
Wojciech Materski pisze wręcz o próbie delegalizacji bolszewizmu
w sferze symbolicznej659.
W szeroko rozumianym neoendeckim nurcie myślenia o polityce
wschodniej brakowało sprawy tak ważnej dla „Kultury” i jej krajowych
naśladowców spod znaku Prometeusza, jak kwestia wolności dla narodów Związku Sowieckiego. Hall uważał wręcz w przywoływanym już
tekście z początku 1983 roku za wadę „prometejskiego” myślenia opozycji solidarnościowej w Polsce „uzależnianie” szansy na niepodległość
Polski od „zasadniczej przemiany mapy Europy Środkowej i Wschodniej
i od ukształtowania się całkowicie nowego układu sił w świecie, w którym nie ma miejsca dla Rosji jako mocarstwa”660. Poparcie dla niepodległości narodów ZSRS było integralną częścią programu takich polityków
jak Michnik czy Kuroń nawet w kontekście ich poparcia dla przetrwania ZSRS w zreformowanej formie, a w wypadku działaczy skupionych
wokół „Niepodległości” poparcie dla niepodległości Ukraińców i Litwinów stanowiło centralny punkt programu. To właśnie obecność lub brak
wolnościowego neoromantycznego prometejskiego pierwiastka były
w istocie głównym kryterium podziału wewnątrz opozycji, jeśli chodzi
o program polityki wschodniej. Prezentowany przez Dzielskiego rodzaj
realizmu nie odegrał większej roli w formowaniu programu wschodnie657

| 	P. Chmura, Europa środkowa…, dz. cyt., s. 2–5.

658

| 	Rozmowa autora z J.M. Nowakowskim, wrzesień 2017; notatki osobiste J. Malickiego, w zbiorach autora.

659

| 	W. Materski, Od cara do „cara”. Studium rosyjskiej polityki historycznej, Instytut
Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2017, s. 206–213.

660

| 	A. Hall, Czynnik stały – Rosja…, dz. cyt., s. 358–360.
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go opozycji – był daleki od akceptacji typu podległości wobec ZSRS
prezentowanego przez ekipę Jaruzelskiego, ale równie daleko mu było
do poglądów „Kultury”, Jana Pawła II czy treści Posłania… Solidarności
z 1981 roku. Zdecydowanie silniejszy od myślenia w kategoriach ugody
ze zreformowaną Rosją czy Związkiem Sowieckim był impuls prometejski
(z różnymi wariantami podejścia do rozpadu ZSRS), oparty na ideowych
podstawach rodem między innymi z „Kultury”.
Podsumujmy ten fragment rozważań: między poszczególnymi środowiskami i autorami istniały różnice, oczywiste dla uczestników ówczesnych polemik. Dominującym prądem w opozycji pozostawała linia
Giedroycia lub inaczej mówiąc, neoprometeizm, choć w odmienny sposób interpretowana i przedstawiana. Jego podejście – ukierunkowane
na wsparcie dążeń niepodległościowych narodów ULB – bardzo dobrze pasowało do insurekcyjnego nastroju bezkrwawej rewolucji lat 80.
(„za wolność naszą i waszą”), a także do zjednoczeniowych trendów
w Europie, szczególnie w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Pomysłowi Giedroycia nie została przeciwstawiona żadna realnie
konkurencyjna wizja.

Wobec pieriestrojki
Ogólne rozważania na temat przyszłości Rosji miały szansę konkretyzacji w zderzeniu z najważniejszym zjawiskiem ówczesnej epoki w historii
imperium, czyli z pieriestrojką. Wprawdzie reformy Gorbaczowa zostały
w opozycyjnych kręgach przyjęte z nadziejami, gdyż dawały przynajmniej możliwość kalkulowania nowych rozwiązań politycznych w odniesieniu do ZSRS, trzeba jednak podkreślić, że w podziemnej debacie
widoczny był też sceptycyzm wobec pieriestrojki. W wydanej przez
podziemne CDN broszurze „Dżilas o Gorbaczowie” nie pozostawia on
czytelnikowi praktycznie żadnych złudzeń:
Każda analiza korzeni międzynarodowego komunizmu musi ściśle odnosić się do warunków danego kraju. Niemożliwe stają się
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uogólnienia – poza jednym: komunizm typu sowieckiego na zawsze pozostanie totalitarny661.
Podobnie w książce Wielki blef Konstanty Sanducci obnażał złudzenia Polaków wobec pieriestrojki i wykazywał, że jest ona jedynie nieudolną reakcją na konsekwentną antykomunistyczną politykę Reagana
i jego sojuszników na Zachodzie 662. Krytyczne podejście i nieufność
wobec pieriestrojki były oczywiście obecne w różnych środowiskach
opozycji: Solidarności Walczącej, LDPN, czyli związanej z RMP „Polityce Polskiej”663.
Michnik odpowiadał na te wątpliwości na łamach kwartalnika „Krytyka” entuzjastycznym wsparciem dla zmian w ZSRR664. Nie oznacza to,
że kluczowi polscy zwolennicy pieriestrojki, podkreślający stale szanse
dla Polski i regionu związane z wewnętrznymi zmianami w ZSRS665, nie
rozumieli zagrożeń, jakie zarazem ze sobą niosły. Michnik przytoczył
za Aleksandrem Gelmanem (rosyjskim dramaturgiem i scenarzystą) rozróżnienie dwóch pieriestrojek: konserwatywnej i demokratycznej, jako
dwóch możliwych dróg rozwoju sytuacji w Związku Sowieckim, z zupełnie innymi skutkami dla Polski. W pierwszym przypadku miało dojść
do umocnienia się imperium, w drugim – do demokratyzacji, budowania
społeczeństwa obywatelskiego itd. W przekonaniu Michnika szanse
związane z pieriestrojką i możliwości, jakie stwarzała, nie były w Polsce
właściwie rozumiane. Pisał:
Mam nieodmienne wrażenie, że polska opinia publiczna nie rozumie zmian zachodzących w ZSRR – ich zasięgu, dynamiki
i charakteru 666.

661

| 	Dżilas o Gorbaczowie, Rozmowa George’a Urbana z Milovanem Dżilasem, przeł. P.
Merykańska (ps.), Wydawnictwo CDN, Wrocław 1989, s. 5.
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| 	K. Sanducci [K. Uściński], Wielki blef, Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej, Wrocław 1989, s. 15.

663

| 	M. Golińczak, Związek Radziecki w myśli politycznej polskiej opozycji…, dz. cyt.,
s. 129–131.

664

| 	A. Michnik, Oblicze pieriestrojki, „Krytyka” 1988, nr 27, s. 7.

665

| 	Por. M. Golińczak, Związek Radziecki w myśli politycznej polskiej opozycji…, dz.
cyt., s. 128.

666

| 	A. Michnik, Pytania do Andrzeja Wajdy, „Tygodnik Powszechny” 1989, nr 2, s. 1.
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Istotnie, szczególnie na przełomie 1988 i 1989 roku bilans pieriestrojki w ZSRS w odniesieniu do niezależnego życia intelektualnego czy społeczeństwa obywatelskiego był na pierwszy rzut oka imponujący.
Choćby w warstwie taktycznej pieriestrojka ewidentnie dawała nowe
możliwości działania. Odżywał mit o wspólnocie doświadczenia polskich i rosyjskich dysydentów (Michnik przywoływał Adama Mickiewicza i Aleksandra Hercena), wierzono w moc sprawczą demokratycznych środowisk w Rosji, co dopiero po latach okazało się przesadzonym
oczekiwaniem667. Pod tym względem w podejściu na przykład Michnika
nie było sprzeczności między rachubami na porozumienie z rosyjskimi
demokratami i na to, że w procesie zmian zachodzących w ZSRS wolność uzyskają inne narody imperium. Tworzył więc na tej podstawie następujący plan polityczny:
Obóz demokracji rosyjskiej ma w Polsce niemało przyjaciół. Rosyjski ruch demokratyczny jest naturalnym sojusznikiem ruchu wolnościowego w Polsce. Takim samym sojusznikiem są ruchy narodowowyzwoleńcze w obrębie sowieckiego imperium, także ruch wśród
naszych sąsiadów, Ukraińców, najtragiczniejszego z narodów
Europy. Są to wszakże stwierdzenia nader ogólne: przyszłość tej
części świata wciąż nie jest wyklarowana w swych zasadniczych
konturach. Oczywiste są źródła napięć – niejasny jest kształt możliwych rozwiązań. Ta nieokreśloność nakazuje ostrożność, unikanie ryzyka formuł definitywnych, rezygnację z pośpiechu. Stąd też
bierze się powściągliwość polskich wypowiedzi programowych,
a nie – jak twierdzą niektórzy z krytyków „Solidarności” – z nacjonalistycznego zaślepienia 668.
W kręgach opozycji myślenie w kategoriach porozumienia się z Rosją
w nowych warunkach politycznych nie było nowe, a opierało się nie na
rachubie zawarcia jakiegoś potajemnego paktu, lecz na przekonaniu,
że ze względu na czystą kartę i brak osobistych zależności od Sowietów opozycja może wypracować wzajemne relacje z nimi na innych
zasadach niż wasalne. Warto jednak podkreślić, że w tym wypadku nie
chodziło o porozumienie z imperium, ale o nadzieje na to, że sama Rosja przestanie być imperium i stanie się demokratycznym państwem jak
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| 	Por. tamże, s. 2.
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| 	A. Michnik, List z Kurkowej, dz. cyt., s. 20.

wiele na Zachodzie. Z kolei porozumienie z „lepszą Rosją” dysydentów,
gdyby taka powstała, miało być wyrazem wspólnego doświadczenia
komunizmu jako fundamentalnego przeżycia kilku generacji. Krytykując
takie podejście, oponenci wewnątrz opozycji podkreślali związane
z podobnym sojuszem ryzyko, że nie uda się wówczas w pełni skorzystać z rozpadu imperium, ponieważ powstaną swego rodzaju nowe
więzi lojalności z Rosją. W polskim interesie leży zaś – jak argumentowano – przede wszystkim rozczłonkowanie imperium, pozbawienie Rosji
owej imperialnej mocy.

Szukanie telefonu na Kreml
Próby nawiązania kontaktu z Moskwą podejmowane przez opozycję
miały charakter okazjonalny i w gruncie rzeczy nie wniosły wiele do
polskiej polityki wschodniej. Znamy dzisiaj dokumenty wskazujące na
to, że niektórzy liderzy opozycji byli zainteresowani podjęciem rozmów
z ZSRS bez pośrednictwa ekipy Jaruzelskiego – omówił to obszernie
w artykule zamieszczonym w „Arcanach” Henryk Głębocki 669. Genezę
tej linii politycznej widzi on w apelu 35 intelektualistów popierających
Solidarność z czasu drugiej tury zjazdu związku w 1981 roku 670; historyk słusznie zwraca uwagę, że deklarując lojalność wobec imperium
w obawie przed sowiecką inwazją, stanęli oni w opozycji do Posłania… Solidarności. Głębocki przypomina w tym kontekście inicjatywy
takie jak wyjazd Bratkowskiego do Moskwy i próby podejmowania już
w 1981 roku rozmów ze stroną sowiecką przez przedstawicieli kręgów
intelektualnych zbliżonych do Solidarności (SDP, Doświadczenie i Przyszłość). Informacje na temat tego wyjazdu znajdujemy w Dziennikach

669

| 	Por. H. Głębocki, „Jak znaleźć numer telefonu na Kreml?”. Rosja w strategii politycznej „konstruktywnej opozycji” (1985–1989), „Arcana” 2009, nr 2/3 (86/87),
s. 39–97; A. Dudek, Reglamentowana rewolucja, Znak, Kraków 2014, s. 349–353.
Warto wspomnieć też pracę H. Głębockiego, Imperium sowieckie w myśli i strategii
politycznej opozycji w PRL (1976–1980), [w:] R. Łatka, B. Szlachta (red.), Polskie
wizje i oceny komunizmu po 1939 roku, Ośrodek Myśli Politycznej, Warszawa
2015.
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| 	Por. H. Głębocki, „Jak znaleźć numer telefonu na Kreml?”…, dz. cyt., s. 40.
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Rakowskiego 671 i nic nie wskazuje na to, by przedstawicielom SDP udało
się przeprowadzić jakieś poważne rozmowy.
Moim zdaniem inaczej trzeba patrzeć na próby nawiązywania kontaktów przez opozycję z przedstawicielami władz około roku 1988,
o czym też szczegółowo pisze Głębocki. W tym okresie ukształtowana
już była linia kontaktu w sprawach międzynarodowych między otoczeniem Wałęsy a przedstawicielami USA, zupełnie inny był geopolityczny
kontekst. W próbach kontaktu z 1981 roku trzeba widzieć myślenie w kategoriach finlandyzacji czy swego rodzaju politycznego pozytywizmu.
Podobne próby osiem lat potem były już pewną grą polityczną, czasem
nieumiejętną, obliczoną na sprawdzenie, czy kierownictwo ZSRS jest
gotowe zaakceptować zmianę rządu w Polsce i zrezygnować z popierania PZPR jako jedynej siły rządowej. Samo poszukiwanie przez przedstawicieli opozycji kontaktu z władzami sowieckimi nie dziwi – można
w nim zresztą dostrzegać próby podjęcia własnej polityki wschodniej
w odniesieniu do przywódcy sowieckiego, bo rzecz dotyczyła Gorbaczowa, i trzeba ją widzieć w kontekście procesów pieriestrojki. Tak więc
potwierdzenie tego trendu odnajdujemy w opublikowanym dopiero po
dwudziestu latach memoriale Bronisława Geremka z maja 1988 roku 672.
Geremek potwierdzał w nim, że prowadzono z Janem Pawłem II rozmowy o możliwości użycia kanału kościelnej dyplomacji do nawiązania
przez polską opozycję relacji ze Związkiem Sowieckim. Warto w tym
miejscu podkreślić, że Geremek miał kontakt z papieżem przy okazji
organizowanych przez głowę Kościoła seminariów i spotkań intelektualnych. Pierwszy raz starał się rozmawiać na ten temat z papieżem jeszcze przed wprowadzeniem stanu wojennego w 1981 roku673. Jako jeden
z najważniejszych doradców Solidarności i bodaj najważniejszy, jeśli
chodzi o sprawy międzynarodowe, zdawał sobie sprawę ze znaczenia
Jana Pawła II w kształtowaniu polityki Zachodu wobec ZSRS.
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| 	Por. M.F. Rakowski, Dzienniki polityczne, t. 8, 1981–1983, Iskry, Warszawa 2004,
s. 78–79, zapis z 25 X 1981 r.

672

| 	Por. H. Głębocki, O „politykę kontraktu społecznego…”. Memoriał Bronisława Geremka z maja 1988 r., „Biuletyn IPN” 2008, nr 5/6, s. 183–199.
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| 	Por. B. Geremek, Szansa i zagrożenie. Polityka i dyplomacja w rodzinnej Europie,
rozmawia Dorota Maciejewska, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2004,
s. 33.

Wracam do memoriału z maja 1988 roku. Geremek słusznie sądził
lub po prostu wiedział, że Jan Paweł II dysponuje nieformalnymi kanałami kontaktów na Wschodzie, zresztą był to już czas po wizycie kardynała Casarolego w Moskwie w 1988 roku, toteż pochodzące z notatek
Geremka informacje nie wydają się nadmiernie sensacyjne. Oryginalność pomysłu, by ustanowić kanał łączności za pośrednictwem Kościoła, polega na tym, że potencjalnie takie kontakty mogłyby umknąć uwadze władz komunistycznych w Warszawie, które perspektywę rozmów
Solidarności z Kremlem uważały za szczególnie niekorzystną dla swoich interesów. Wedle relacji Geremka odpowiedź papieża w kwietniu
1989 roku miała być wymijająca 674.
Żadna ze znanych prób nawiązania takiego kontaktu nie może być
uznana za niosącą poważniejsze skutki, stanowią one natomiast ważny
element rekonstrukcji sposobu myślenia części ówczesnych elit Solidarności o porozumieniu z Rosją. Podczas wizyty Gorbaczowa w Polsce
14 lipca 1988 roku doszło do spotkania sekretarza generalnego KC
KPZS z polskimi intelektualistami na Zamku Królewskim w Warszawie.
Nieobecne były wprawdzie osoby z najściślejszego kręgu decyzyjnego
wokół Wałęsy, ale wśród uczestników znalazły się postaci kojarzone
z opozycją, takie jak Krzysztof Zanussi czy Marcin Król. Krótkie pytanie tego ostatniego dotyczyło samej istoty polskiej polityki wschodniej.
Król zapytał Gorbaczowa o ocenę doktryny Breżniewa, w gruncie
rzeczy chodziło o to, czy doktryna ta wciąż obowiązuje. Jak już było
wspomniane, kilka miesięcy później podczas rozmów sowiecko-amerykańskich Gorbaczow się tej doktryny wyparł. Na spotkaniu zamkowym
uchylił się jednak od odpowiedzi, a unik ten powtórzył przy okazji opatrywania komentarzem książki z zapisem ówczesnej dyskusji. Niemniej
należy odnotować, że pytanie to zostało publicznie postawione przez
kojarzonego z opozycją polskiego intelektualistę 675. W tym samym roku
podczas 63. konferencji ILA (International Law Association) polscy uczeni: Jan Barcz i Krzysztof Skubiszewski, doktrynę ograniczonej suwerenno-
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| 	Tamże, s. 193–194.
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| 	Por. Inteligencja wobec nowych problemów socjalizmu. Spotkanie Michaiła Gorbaczowa z przedstawicielami polskiej inteligencji, Książka i Wiedza, Warszawa 1988,
s. 33.
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ści poddali krytyce z punktu widzenia zasad prawa międzynarodowego
(wedle relacji Barcza – za wiedzą Jaruzelskiego)676.
Gdy od 1988 roku ośrodki polityczne w ZSRS szukały kontaktu
z przedstawicielami opozycji w Polsce, ekipa Jaruzelskiego starała się
taką możliwość ograniczyć. Znamienna była zresztą irytacja Rakowskiego latem 1988 roku, gdy podczas wakacji w ZSRR przekonał się, że
sowieccy politycy nie wykluczają możliwości powstania rządu Solidarności i są gotowi się z nim układać677, a podobne sygnały płynęły do
Warszawy także innymi kanałami. Władze nie dopuściły ani do wywiadu Wałęsy dla „Litieraturnoj gaziety”, ani do wyjazdu Michnika do
Moskwy jesienią 1988 roku na zaproszenie sowieckiego stowarzyszenia filmowców678. Michnik miał tam jechać na pokaz filmów Andrzeja
Wajdy z reżyserem 679 i jego żoną Krystyną Zachwatowicz.
Co charakterystyczne, efektu nie przyniosły zarówno próby nawiązania łączności z Kremlem za pośrednictwem Kościoła, jak i poprzez
kontakty artystyczne Wajdy, czego tak się bali przedstawiciele rządu.
Trzeba przyznać, że otoczenie Gorbaczowa było wobec ludzi Jaruzelskiego lojalne i nie korzystało nadmiernie z możliwości prowadzenia
gry z Jaruzelskim czy nawet Rakowskim poprzez wspieranie opozycji
w Polsce, a z perspektywy lat widzimy, że możliwość taka teoretycznie
istniała. Pomysł dotarcia do przywódców sowieckich kiełkował w kręgu
Wałęsy. Już w 1988 roku plan wizyty w Moskwie miał Michnik. Wyprawa, do której nie doszło, zaowocowała mimo wszystko wielkim tekstem
Michnika Pytania do Andrzeja Wajdy, opublikowanym na pierwszej
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| 	Por. J. Barcz, Nowa polityka wschodnia, [w:] P. Skubiszewski, J. Stańczyk (red.),
Krzysztof Skubiszewski Minister Spraw Zagranicznych RP 1989–1993. Materiały
konferencji zorganizowanej przez Fundację imienia Krzysztofa Skubiszewskiego, Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ministerstwo
Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie 12 września 2014 roku,
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, s. 48.
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| 	Por. P. Kowal, Koniec systemu władzy. Polityka ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego
w latach 1986–1989, Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Studiów Politycznych
PAN, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2012, s. 334–335; J. Czaputowicz, Polityka
zagraniczna w działaniach opozycji przed 1989 rokiem, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2009, nr 4/5, s. 77.
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| 	Por. J. Czaputowicz, Polityka zagraniczna w działaniach opozycji…, dz. cyt., s. 83.
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| 	Swoją drogą powstaje pytanie, czy jako kanału kontaktu nie próbowano wykorzystać samego Wajdy, którego związki z opozycją były oczywiste.

i drugiej stronie noworocznego „Tygodnika Powszechnego” w 1989 roku680. Autor potraktował artykuł jako okazję do całościowego wyłożenia
koncepcji politycznej opartej na wsparciu pieriestrojki, z którą wiązała
się nadzieja na zmianę sytuacji politycznej Polski. Miało temu służyć
nawiązywanie kontaktów zarówno z Kremlem, jak i z przedstawicielami
elit spoza ścisłego kręgu władzy. Tak charakteryzował to Michnik: „Dlatego – tłumaczył Wajda [w Moskwie] – potrzebny jest nowy typ więzi
i kontaktów. Bez oficjalnej fety, bez urzędowego rytuału i bez czujnych
strażników ortodoksji”681.
Antoni Dudek podaje w Reglamentowanej rewolucji pewne istotne tropy wskazujące, że wiosną 1989 roku przedstawiciele polskiej opozycji
próbowali skontaktować się z przedstawicielami sowieckiej ambasady.
Próby takie mieli podejmować Janusz Onyszkiewicz i Andrzej Wajda;
można założyć, że reżyser występował w tym wypadku przede wszystkim jako wygodny pośrednik, gdyż jego nazwisko ułatwiało zorganizowanie i przeprowadzenie spotkania w atmosferze nieskrępowanej
formalnościami protokołu682. Można na tego typu taktykę opozycyjnych
kręgów patrzeć z kilku perspektyw, widzieć w tym choćby plan jakiegoś
umówienia się z Sowietami co do kształtu zmian politycznych w Polsce.
Dużo bardziej naturalne wydaje się jednak, że zwyczajnie zabiegano o uznanie podmiotowości sił opozycyjnych w Polsce i pozyskanie
z pierwszej ręki informacji w najbardziej drażliwej sprawie: w jakiej
mierze Kreml zamierza udzielać wsparcia komunistom w Warszawie,
a tym samym ingerować w zmiany dokonujące się w Polsce. Poszukiwanie tego rodzaju informacji z politycznego punktu widzenia byłoby
działaniem racjonalnym. Kolejnym tematem rozmów z przedstawicielami
Sowietów mogła być wizyta Wałęsy w Moskwie lub inna formuła spotkania przywódcy Solidarności z Gorbaczowem – działanie to byłoby
racjonalne, skoro jak dzisiaj wiemy, przynajmniej od jesieni 1988 roku
strona sowiecka liczyła się z możliwością, że władza w Polsce znajdzie
się w rękach Wałęsy. Niemniej wszystkie zabiegi o numer telefonu na
Kreml miały skutek raczej mizerny.
680

| 	A. Michnik, Pytania do Andrzeja Wajdy, dz. cyt., s. 1–2.
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| 	Tamże, s. 2.
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| 	Por. A. Dudek, Reglamentowana…, dz. cyt., s. 350.
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Michnik nie rezygnował jednak z prób nawiązania bezpośredniego
kontaktu z rosyjskimi środowiskami zbliżonymi do władzy683, nie czynił
jednak z tego tajemnicy. Przeciwnie, demonstrował swoje plany na łamach prasy. We wspomnianym już artykule opublikowanym w „Tygodniku Powszechnym” pisał:
W przyszłym roku Andrzej Wajda będzie przewodził jury podczas
festiwalu w Moskwie. Może zabierze mnie ze sobą jako obsługę
prasową? Co to będzie za rok?684.
Kolejnym razem najwyraźniej wyjazd pod przykrywką obsługi prasowej państwa Wajdów się udał – przynajmniej w tym sensie, że Adam
Michnik dotarł do stolicy Kraju Rad w lipcu 1989 roku. Sprawy szukania przez opozycję kontaktu w Moskwie nie trzymano w tajemnicy.
W pierwszym numerze „Tygodnika Solidarność” z 1989 roku Andrzej
Friszke przedstawiał to wręcz jako część planu politycznego:
Stare marzenie Stefana Kisielewskiego, żeby Moskwa rozmawiała także z opozycją, jest dzisiaj bardziej realne niż kiedykolwiek.
Trzeba więc wiedzieć, do czego się zmierza i czego się chce685.
Zatem Andrzej Friszke, w tym wypadku jako publicysta, też zestawiał
lipcową wizytę Michnika z postawą i proponowaną przez Kisielewskiego linią w stosunku do Rosji, co mogło wprowadzać w błąd i w pewnym
sensie pozostawiło pewne nieporozumienia wokół rozmów Michnika.
Zachwyt polityczny ekipą pieriestrojki nie był jednak tym samym co realizm w rozumieniu Kisiela czy innych zwolenników ugody z Rosją, choćby w wersji Halla, a polityczne znaczenie rozmów Michnika – wszystko
na to wskazuje – było przeceniane zarówno przez jego krytyków (wówczas i potem), jak i ówczesnych zwolenników. Powrócę jeszcze do tej
sprawy w rozdziale 6 w kontekście informacji pozyskanych w Moskwie
przez Kazimierza Morawskiego686.
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| 	A. Michnik, Pytania do Andrzeja Wajdy, dz. cyt., s. 2.
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| 	A. Friszke, Nasza polityka wschodnia, „Tygodnik Solidarność” 1989, nr 1, s. 9.
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| 	Por. M.F. Rakowski, Dzienniki polityczne 1987–1990, t. 10, Iskry, Warszawa 2005,
s. 523.

Opozycyjne ministerstwo spraw
zagranicznych
Fenomen opozycji lat 80. polega na tym, że w stosunku do jej środowisk nie można mówić wyłącznie o kształtowaniu czy „obrabianiu” idei,
ale trzeba w odniesieniu do kolejnych lat coraz wyraźniej uwypuklać
działanie: konkretną aktywność poszczególnych kręgów opozycji. Opisanie polityki zagranicznej opozycji w ostatnim okresie PRL nie jest jednak łatwe. Aby ją zrekonstruować, musimy sięgać do innego rodzaju
materiałów źródłowych niż w wypadku obozu władzy czy Kościoła.
W tym wypadku archiwa ministerstw spraw zagranicznych, szczególnie
zachodnich, które odnotowywały spotkania z przedstawicielami polskiej
opozycji, domagają się uzupełnienia prasą podziemną, dokumentami
programowymi, wreszcie wspomnieniami czy historią mówioną. W przypadku opozycji po stanie wojennym nie ma mowy o pełnym protokołowaniu spotkań czy formalizacji procesu decyzyjnego. Nie zmienia to
faktu, że opozycja stawała się z roku na rok coraz lepiej zorganizowana i uczestniczyła w międzynarodowym obiegu dyplomatycznym, co
dotyczyło przede wszystkim Solidarności. Ze względu na znaczącą
legitymację społeczną związku obraz polskiej polityki zagranicznej,
w tym polityki wschodniej, w drugiej połowie lat 80. byłby niepełny bez
uwzględnienia podejmowanych przez nią kroków w tym zakresie.
Zacznijmy od wskazania kręgów eksperckich, które zaktywizowały
się w drugiej połowie lat 80., miały własne kanały międzynarodowych
kontaktów, były zdolne do nawiązywania nowych relacji, szczególnie o charakterze eksperckim, nie prowadziły jednak swojej polityki.
W wyraźny sposób stanowiły zaplecze głównego nurtu polityków Solidarności skupionych wokół Wałęsy. Duże znaczenie miały dwie grupy: zainaugurowane przez Zygmunta Skórzyńskiego w 1986 roku konwersatorium „Polska w Europie” oraz sformowany rok wcześniej Ruch
„Wolność i Pokój”. Pierwsze środowisko imponowało regularnym stylem
pracy, a wśród uczestników około 80 konwersatoriów w kościele Świętej
Trójcy na Powiślu znajdowali się: Stefan Bratkowski, Jacek Czaputowicz,
Artur Hajnicz, Tadeusz Mazowiecki, Andrzej Wielowieyski i inni. Przedstawiciele Solidarności w kontaktach międzynarodowych koncentrowali
się na relacjach z partnerami z Zachodu oraz z dysydentami z regionu
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Europy Środkowej. W tym kontekście najbardziej aktywnymi przedsięwzięciami były Solidarność Polsko-Czechosłowacka zawiązana jesienią 1981 roku, a także powstała w lutym 1989 roku Solidarność Polsko-Węgierska. W sensie personalnym oba środowiska się przenikały.
W ich inicjatywach uczestniczyli między innymi Zbigniew Bujak, Janusz
Onyszkiewicz czy Grzegorz Kostrzewa-Zorbas z Nowej Koalicji687.
Z kolei w wypadku Ruchu „Wolność i Pokój” najbardziej znanym przedsięwzięciem było zorganizowane w maju 1987 roku seminarium „Pokój
międzynarodowy i porozumienia helsińskie”, któremu władze starały się
przeciwstawić ze wszystkich sił. Sprawy międzynarodowe, w tym polityka wschodnia, coraz częściej były podejmowane w opozycyjnych periodykach, chociaż oczywiście dominowało zainteresowanie kwestiami
wewnętrznymi. Od 1986 roku kształtowało się środowisko Towarzystwa
Pomost. Tomasz Szczepański i Andrzej Maruszeczko zaczęli od animowania klubu Pomost, którego celem było rozwijanie idei Międzymorza.
Reprezentowali poglądy antyimperialne i antykomunistyczne. Na spotkaniach Pomostu bywali między innymi Bohdan Skaradziński, Tadeusz
Olszański, Sokrat Janowicz, Eugeniusz Misiło 688. Środowisko gromadziło sporą grupę działaczy młodszego pokolenia, w tym związanych ze
środowiskami białoruskiej i ukraińskiej mniejszości: Pawła Cieplaka, Michała Kurkiewicza, Tomasza Marka Leoniuka, Joannę Strzelczyk, Pawła Kazaneckiego, w III RP społecznika działającego na rzecz swobód
demokratycznych na Białorusi, Eugeniusza Wappę (działacza Związku
Białoruskiego w Polsce) i Mirosława Czecha (polityka Unii Demokratycznej i Wolności oraz aktywistę Związku Ukraińców w Polsce). To z tego
środowiska wywodziło się kilkoro dyplomatów po 1989 roku (Cieplak,
Strzelczyk, Leoniuk) i jeden z najlepszych ekspertów zajmujących się
w III RP Ukrainą – Tadeusz Olszański. W 1988 roku rząd odmówił rejestracji Pomostu, jednak po kilku miesiącach, podczas których Leoniuk interweniował u samego Kiszczaka, jesienią 1988 roku, zapadła decyzja
o wpisaniu stowarzyszenia do rejestru. Wśród innych opozycjonistów
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| 	J. Skórzyński, Polska opozycja wobec Europy Środkowo-Wschodniej…, dz. cyt.,
s. 58–60.
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| 	T. Szczepański, Mniejszości narodowe w myśli politycznej…, dz. cyt., s. 224–225.

wywołało to nawet wątpliwości, czy środowisko Pomostu nie zawarło
jakiegoś kompromisu w zamian za rejestrację 689.
Warto poświęcić uwagę środowiskom intelektualnym i eksperckim,
prowadzącym dzięki rozwiniętemu ruchowi wydawniczemu szeroko
zakrojoną debatę koncepcyjną o przyszłej polityce niepodległej Polski
w regionie. Kilkadziesiąt osób, które wspierały z czasem Solidarność
swym doświadczeniem i wiedzą w zakresie spraw międzynarodowych, pochodziło zarówno z podziemnych pism, jak i kilku środowisk
aktywnych na polu kontaktów międzynarodowych, a także z kręgów
uniwersyteckich.
Najważniejsza jest jednak odpowiedź, kto wspólnie z Wałęsą decydował o takiej, a nie innej linii polityki zagranicznej. Powstaje zatem
pytanie, które jej środowiska należy uznać za miarodajne, które poglądy
stanowią odzwierciedlenie głównego programu poszczególnych środowisk, a które jawią się jako odosobnione wypowiedzi publicystyczne.
W przekonaniu Czaputowicza poglądy reprezentatywne dla szeroko
rozumianego ruchu Solidarności głosiła powstała w 1987 roku „sześćdziesiątka”, czyli środowisko, które 18 grudnia 1988 roku przekształciło
się w Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ Solidarność,
działające oficjalnie jako skupione wokół Wałęsy forum tolerowane
przez ekipę Jaruzelskiego. Czaputowicz dodaje do tego gremium sam
związek zawodowy, czyli Krajową Komisję Wykonawczą NSZZ Solidarność, oraz Ruch „Wolność i Pokój”690. Nie oznacza to, że nie było
innych grup opozycyjnych, które na jakimś etapie podejmowały kwestię polskiej polityki zagranicznej i mogły choćby przez kontakty osobiste wpływać na wykuwającą się ostateczną linię Solidarności. Można
w tym miejscu wymienić na przykład kluby polityczne Ład i Wolność,
do których powrócę w kontekście powołania Skubiszewskiego na szefa
dyplomacji. Rację ma jednak Czaputowicz, postrzegając jako swego
rodzaju kolegialne ministerstwo spraw zagranicznych opozycji te właśnie kręgi, niejako „uznane” przez zagranicę, gdyż to z nimi stały kontakt
utrzymywały ambasady zachodnich państw oraz odwiedzający Polskę
politycy z Zachodu.
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| 	Por. Towarzystwo Pomost, „ABC”, nr 7/1988, s. 84–85.
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| 	Por. J. Czaputowicz, Polityka zagraniczna w działaniach opozycji…, dz. cyt., s. 57.
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Wyłonienie przez opozycję w połowie lat 80. reprezentacji do
kontaktów zagranicznych stanowiło dla ekipy Jaruzelskiego poważny
problem, czego dowodzi częste podejmowanie tej kwestii na zebraniach najwyższych gremiów władzy691. Stało się jasne, że z biegiem
lat kontakty zachodnich polityków i dyplomatów z opozycją przestały
z jednej strony mieć charakter rytualnego pocieszania dysydentów w komunistycznym państwie, a z drugiej nie były już ukierunkowane tylko
na pozyskiwanie opinii niezależnych działaczy. Gdy przedstawiciele
zachodnich państw rozmawiali z liderami opozycji, również o sprawach
międzynarodowych, nabierało to znaczenia politycznego jako – można
by rzec – nieoficjalne rozmowy dwustronne na szczeblu politycznym
z przedstawicielami ruchu, który w ich optyce mógł w razie głębszych
zmian przejąć władzę w Polsce.
Po 1986 roku Wałęsa, gdy działał już półlegalnie, miał tak wiele
okazji do spotkań z politykami z Zachodu, że siłą rzeczy wyłoniła się
wokół niego grupa ludzi kształtujących w relacji ze światem zewnętrznym opinię o poglądach podziemnej organizacji o sytuacji międzynarodowej, w tym szczególnie w ramach obozu komunistycznego. Mogli oni
korzystać z dorobku i doświadczenia kadr wywodzących się głównie
ze środowisk akademickich, przede wszystkim z kręgów intelektualnych
tworzących i wspierających Solidarność oraz podziemny ruch wydawniczy. Można przyjąć, że oprócz oficjalnego MSZ Polska dysponowała
też nieformalnym ministerstwem spraw zagranicznych w obrębie kierownictwa Solidarności.
Za moment przełomowy w kontaktach zagranicznych opozycji można
uznać styczniowe spotkanie Wałęsy z zastępcą sekretarza stanu Johnem Whiteheadem w 1987 roku. W każdym razie trzeba podkreślić,
że grono rozmówców opozycji istotnie było pod koniec lat 80. imponujące: oprócz polityków z USA, łącznie z wiceprezydentem Bushem,
byli to premier Wielkiej Brytanii, kanclerz Austrii, ministrowie spraw za-
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Warszawa 2017, s. 185–186.

granicznych między innymi Australii, Belgii, Francji, Holandii 692. Jednak
„polityka zagraniczna” opozycji w tamtym okresie to nie tylko spotkania
na najwyższym szczeblu, lecz także praktycznie stały roboczy kontakt
dyplomatyczny na średnim i niższym szczeblu. Akredytowani w Warszawie dyplomaci utrzymywali nieprzerwane relacje z przedstawicielami
opozycji i zainteresowanymi polityką wschodnią niezależnymi kręgami.
Solidarnościowi politycy i związane z nimi kręgi nie stanowili więc
grup ograniczających się do refleksji nad polityką zagraniczną, ale
w pewnym zakresie wpływali na jej realizację, skoro mieli realną możliwość moderowania linii politycznej Zachodu i oddziaływania na politykę swoich demokratycznych sojuszników wobec Polski. Szczebel ściśle
polityczny najlepiej opisać przez podanie nazwisk polityków reprezentujących Wałęsę w relacjach międzynarodowych lub towarzyszących mu
podczas takich spotkań, a także utrzymujących kontakt z zachodnimi placówkami akredytowanymi w Warszawie – Bronisława Geremka, Janusza Onyszkiewicza, Zbigniewa Bujaka, a także Piotra Nowina-Konopki.
Siła tej grupy opierała się z jednej strony na uznaniu jej przedstawicieli
przez zachodnich partnerów za miarodajny głos Solidarności, a z drugiej na decyzji Wałęsy. Pozycja Geremka niemal jako alternatywnego
ministra spraw zagranicznych umacniała się tym bardziej, im wyraźniej
umacniała się pozycja Wałęsy w ruchu i konsolidował się skupiony wokół niego krąg decyzyjny.

Solidarność dysydentów
Kolejną kwestią, jaką należy poruszyć, były nieformalne kanały kontaktu
z dysydentami w innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej, które
po 1989 roku stały się zaczynem normalnie funkcjonujących stosunków
międzynarodowych już w nowych warunkach. Jeśli kwestią była jakaś
forma integracji Europy Środkowej, to tym bardziej te akurat kontakty
miały potencjalnie duże znaczenie. Przy ocenie polityki wschodniej
opozycji w drugiej połowie lat 80. nie można jako jedynego miarodajnego źródła traktować zgłaszanych publicznie i utrzymanych w dyplomatycznym tonie deklaracji o akceptacji geopolitycznego status quo.
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| 	J. Czaputowicz, Polityka zagraniczna w działaniach opozycji…, dz. cyt., s. 77.

| 261

Poza prometejską publicystyką z jasnym Giedroyciowskim postulatem
uznania niepodległości sąsiadów koniecznie trzeba uwzględnić działania wobec odradzających się środowisk opozycyjnych na Wschodzie.
Choćby za pośrednictwem kręgów ludzi kultury relatywnie łatwo było
polskiej opozycji nawiązać bezpośrednią łączność z przedstawicielami
rosyjskich środowisk dysydenckich w Rosji. Tradycja kontaktów z „międzynarodówką dysydentów” sięgała przynajmniej 1968 roku, gdy
dziewięcioro ludzi kultury z Rosji, w tym Natalia Gorbaniewska, zorganizowało na placu Czerwonym w Moskwie protest przeciwko inwazji
w Czechosłowacji693.
Podobne relacje nawiązano z Litwinami. Vytautas Landsbergis jako
muzyk, muzykolog i antropolog kultury miał rozbudowane kontakty artystyczne i intelektualne w Polsce, szczególnie na Podkarpaciu, w związku
z pobytami w Baranowie Sandomierskim 694. W 1966 roku był między
innymi w Jaśle, by spotkać się z Janem Brzezińskim, szkolnym kolegą Mikolajusa Konstantinasa Čiurlionisa, znanego litewskiego kompozytora.
W latach 1977–1980 przyjeżdżał z koncertami do Stalowej Woli i Baranowa, bywał na festiwalu Krzysztofa Pendereckiego, polskie środowisko artystyczne było tradycyjnie aktywne społecznie – rozmówcami
Litwina byli ludzie z kręgów krytycznych wobec władzy. W 1980 roku
Landsbergis przyjechał na festiwal Pendereckiego w Lusławicach, a potem znalazł się z Kwartetem Wileńskim jeszcze raz w Baranowie Sandomierskim. Co ciekawe, to tam dzięki transmisji telewizyjnej oglądał
podpisanie porozumień sierpniowych. Zapamiętał, że przeżywał to
wydarzenie polityczne bardziej niż 1968 rok w Czechach, uważał, że
podczas podpisania porozumień Wałęsa zachował się „jak gospodarz”
wobec komunistycznej władzy i rządu 695. To kolejny przykład, jak współpraca w dziedzinie kultury ułatwiała sytuację, gdy chciało się nawiązać
relacje czysto polityczne.
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693

| 	Por. L. Donskis, T. Venclova, Poszukiwanie optymizmu w epoce pesymizmu. Europa
Wschodnia – przeczucia i prognozy, Kolegium Europy Wschodniej, Wrocław–Wojnowice 2015, s. 19.

694

| 	Por. V. Landsbergis, Zapisane w pamięci. Rozmawiał Krzysztof Droba, „Nowiny”
1991, nr 96, s. 5.

695

| 	Zapisane w pamięci. Prezydent Republiki Litewskiej o swoich związkach z Rzeszowszczyzną, rozmawiał Krzysztof Droba, Nowiny, 20 maja 1991, s. 5; Solidarność–Sąjūdis: początek strategicznego partnerstwa…, dz. cyt., s. 59–60.

W publikacjach w polskiej prasie podziemnej postulat zbliżenia polsko-litewskiego pojawiał się niejednokrotnie. Przykładem niech będzie
przypomnienie w 1986 roku na łamach „Nowej Koalicji” faktu, że Litwini
w grudniu 1981 roku, po zdławieniu Solidarności, wystawiali w oknach
świeczki na znak solidarności z Polską. Nie mamy rzecz jasna żadnego
narzędzia, by ocalić skalę takiego zjawiska, jednak już jego wspominanie było elementem przygotowania Polaków na nowy program polityczny
wobec Litwy696. Litewski historyk Česlovas Laurinavičius zbliżenie polskolitewskie w końcu lat 70. i w latach 80. przedstawia w trzech etapach
jako powiązane z odzyskaniem niepodległości przez Litwę 697: wymiana
listów pomiędzy intelektualistami obu krajów, nawiązanie przez Sajūdis
kontaktów z Solidarnością, które rozpoczęło cykl spotkań, a następnie
jako kontynuację tego w trzecim etapie uczony wskazuje odzyskanie
przez Litwę podmiotowości.
Od 9 do 11 grudnia 1988 roku Landsbergis przebywał w Warszawie już jako dysydent; właśnie w tym charakterze udzielił – pociętego
zapisami cenzury – wywiadu dla „Tygodnika Powszechnego”, w którym
oprócz narzekań na postawę części Polaków na Litwie składał też deklaracje dotyczące relacji Litwy z Polską:
Polska jest wszak naszym jedynym sąsiadem. Z żadnym innym państwem nie graniczymy. Ze względów historycznych także macie
dla nas specjalne znaczenie, tyle że jest ono nieco ambiwalentne.
Dla mnie, dla moich kolegów Polska była i jest oknem na świat698.
Gdy Landsbergis odwiedził Warszawę rok później, 5 grudnia
1989 roku, jego potencjalni partnerzy – Geremek, Kuroń, Michnik – byli
już posłami i wpływowymi politykami w parlamencie 699.

696

| 	Por. P. Chmura, Stosunki polsko–litewskie. Mity, fakty, oczekiwania, „Nowa Koalicja”, nr 2/1985, s. 66–67.

697

| 	Solidarność–Sąjūdis: początek strategicznego partnerstwa…, dz. cyt., s. 58–59.

698

| 	„Chcemy jeszcze więcej i jeszcze szybciej”. Z prof. Vytautasem Landsbergisem, przewodniczącym rady Sejmu, rozmawia Marek Karp, „Tygodnik Powszechny” 1989,
nr 6, s. 5.

699

| 	Por. V. Landsbergis, Nasz patriotyzm, ich szowinizm?, rozmawia Mariusz Maszkiewicz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 71.
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20 czerwca 1989 roku na cały miesiąc przyjechał do Polski Bohdan Horyń700. Był delegatem Ukraińskiego Związku Helsińskiego, miał
za sobą represje i rok łagru. Lwowski aktywista przyjechał, by w imieniu swojego środowiska nawiązać kontakt z polskimi opozycjonistami.
Spotkania z Włodzimierzem Mokrym („pierwszym posłem Ukraińcem
w powojennej Polsce”) oraz z osobami z szeroko rozumianego kręgu
Kuronia701 – a przede wszystkim z samym Kuroniem, wtedy już znaczącym posłem OKP – czy przedstawicielkami warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej pozwoliły mu zbudować sieć kontaktów w szybko
zmieniającej się Polsce. Horyń spotkał się z Bogumiłą Berdychowską,
Wojciechem Maziarskim, Mirosławem Skórką. Rozmawiał też ze środowiskiem Pomostu (Tadeuszem Olszańskim) i „Nowej Koalicji”, między
innymi z Grzegorzem Kostrzewą-Zorbasem, a także ze Zbigniewem Bujakiem, szefem mazowieckiej Solidarności, z Bohdanem Osadczukiem
i Adamem Michnikiem702. Politycznie najistotniejsze były rozmowy Horynia z Geremkiem, wyrastającego na jednego z głównych architektów
polskiej polityki zagranicznej, który obiecał mu powołanie w polskim
parlamencie komisji ds. mniejszości narodowych – jeśli nie udałoby się
w Sejmie, to w Senacie703. Horyniowi zależało, żeby dotrzeć do nowych
polskich elit z własną interpretacją sytuacji na Ukrainie, sam pomysł przyjazdu do Polski pokazał horyzonty polityczne ukraińskiej opozycji zainteresowanej szybkim znalezieniem partnerów politycznych w Polsce.

Komitet Obywatelski
Na przełomie 1988 i 1989 roku opozycja dysponowała już programem
w zakresie polityki zagranicznej. Trudno znaleźć przykłady, by ktoś z ludzi liczących się w związku kwestionował główne elementy wytyczonej
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700

| 	Por. B. Horyń, Ne tilki pro siebie, Kniga Tretia (1985–1990), Uniwersyteckie Wydawnictwo Pulsari, Kijev 2010, s. 400.

701

| 	Por. J. Kuroń, The Collapse of Soviet Union. The Oral History of Independent
Ukraine 1988–1991, http://oralhistory.org.ua/en/interview–en/265/ (dostęp 19
marca 2016).

702

| 	Por. B. Horyń, Ne tilki pro siebie…, dz. cyt., s. 400–409.

703

| 	Tamże, s. 410.

linii politycznej, tym bardziej że jej zasadnicze zręby były podzielane
nawet przez środowiska polityczne kwestionujące hegemoniczną pozycję Solidarności, jak np. KPN. Można wręcz mówić o „małym kompromisie”704 w polityce zagranicznej między Solidarnością i jej konkurentami
w opozycji, jeśli chodzi o zasadnicze wektory proponowanych działań.
Pierwszy punkt zwrotny krystalizacji jednolitego programu środowiska
Wałęsy jako swego rodzaju ukoronowanie drugoobiegowych debat
nastąpił jesienią 1987 roku. 7 listopada 1987 roku w warszawskim kościele Miłosierdzia Bożego na zaproszenie Wałęsy doszło do spotkania środowisk niezależnych. Wprowadzenie do obrad wygłosił Andrzej
Stelmachowski. Sprawy zagraniczne, a szczególnie polityki wschodniej,
nie odgrywały w nim większej roli. Stelmachowski ogólnie odnosił się
do „potrzeby zmian” w ZSRS i w Polsce, a także zauważał „ożywcze
prądy” w ZSRS i apelował, by je docenić705. W gruncie rzeczy proponował uczestnikom tego forum – kluczowego dla uformowania się Komitetu Obywatelskiego – dyskusję o możliwościach zreformowania systemu komunistycznego. Niezależnie od tak ogólnikowego potraktowania
kwestii polityki zagranicznej przez Stelmachowskiego sprawa wróciła
kilka razy w debacie. Na przykład głównym wątkiem wystąpienia Kazimierza Dziewanowskiego było wskazywanie na strukturalne słabości
ZSRS. Prognozował, że nawet w wypadku niepowodzenia pieriestrojki
nastąpi kolejna próba reformy ZSRS. Podobnie przemawiający po nim
Onyszkiewicz podkreślał, że sytuacja Polski jest powiązana z trendami
występującymi w skali całego obozu komunistycznego706. Także Michnik kładł nacisk na ten aspekt – jego zdaniem Jaruzelski nie mógł już
podtrzymywać tezy, że kryzys w Polsce jest polską specyfiką, skoro
704

| 	„Właściwy kompromis w polityce zagranicznej” to sformułowanie zarezerwowane
w zasadzie dla lat po 1993 roku, kiedy SLD i PSL zdecydowały się utrzymać główne założenia polityki zagranicznej pierwszych rządów solidarnościowych i wspierały w tej sprawie prezydenta L. Wałęsę, a nawet kontynuowały taką politykę, gdy
prezydentem był już A. Kwaśniewski.

705

| 	Por. Narada przedstawicieli środowisk niezależnych 7 listopada 1987 roku, Warszawa,
Kościół Miłosierdzia Bożego przy ulicy Żytniej, [w:] Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie. Stenogramy posiedzeń 7 listopada,
18 grudnia 1988, 23 kwietnia 1989, oprac. M. Strasz, Rosner i Wspólnicy, Warszawa 2006, s. 75–76.

706

| 	Tamże, s. 86–93.
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sam Gorbaczow mówi o jego globalnym znaczeniu dla komunizmu707.
W części wypowiedzi dotyczącej polityki wobec Sowietów Michnik akcentował znaczenie pieriestrojki dla rozwoju sytuacji w Polsce.
W przekonaniu Czaputowicza, który również zabierał wówczas głos,
„szansa interwencji Związku Radzieckiego, Armii Czerwonej w Polsce
bliska jest zera”708, a ekipa Jaruzelskiego będzie się zachowywała powściągliwie w stosunku do opozycji ze względu na potrzebę zachowania dobrych relacji z Zachodem. Czaputowicz zwracał uwagę na to, jak
różnice generacyjne w środowisku Solidarności wpływają na punkt widzenia polityki. Uważał, że tak jak dla opozycji lat 70. charakterystyczne
było koncentrowanie się na sprawach ruchu związkowego, tak dla młodszego pokolenia działaczy najważniejsze są kwestie wojskowe. I w tym
zakresie zgłaszał wyraźnie maksymalistyczne postulaty: domagał się rozwiązania Układu Warszawskiego, wycofania wojsk sowieckich z Polski
(w protokole zapisano, że postulat ten wywołał gwar na sali) i głębokiej
reformy wojska, w tym rzecz jasna rezygnacji z zasadniczej służby wojskowej. Nikt z zabierających głos nie opowiedział się za strategicznym
sojuszem z Rosją, sowiecką czy inną. Dyskusja podczas listopadowego
posiedzenia pokazała, że większym poparciem cieszy się umiarkowana
linia wobec ZSRS, doceniająca znaczenie reform Gorbaczowa dla poszerzania sfery wolności w Polsce. Tylko głos Czaputowicza brzmiał nieco inaczej: pokazywał on, że kluczową kwestią nie powinny być polskie
plany wpływania na pieriestrojkę, lecz wykorzystanie skrajnego osłabienia Sowietów, by zminimalizować ich skłonność do interwencji w Polsce,
a ponadto wsparcie światowych trendów rozbrojeniowych.
Gdy rok później z tego grona formował się Komitet Obywatelski przy
przewodniczącym NSZZ Solidarność Lechu Wałęsie, program opozycji w sprawach wschodnich można było ułożyć w oparciu o pogląd,
że nastąpi podział Związku Sowieckiego. Charakterystyczne, że nie
podnoszono kwestii rozpadu samej Federacji Rosyjskiej, co powinno
być typowym rysem myślenia w duchu prometejskim. Potencjalnym polem sporów mogła więc pozostawać nie strategia, lecz jedynie taktyka
Solidarności w polityce wschodniej, czyli polityka wobec ZSRS. Przyjętą
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707

| 	Tamże, s. 149.

708

| 	Tamże, s. 110–111.

pod tym względem umiarkowaną postawę należy oceniać z perspektywy uwarunkowań politycznych po 1987 roku oraz realnej wiedzy kręgów opozycyjnych o strategicznym położeniu Polski, na przykład w kontekście polityki amerykańskiej. Nie bez znaczenia było to, że w sytuacji,
gdy przybliżała się perspektywa udziału przedstawicieli opozycji we
władzy, taktyka polityczna nakazywała ograniczenie werbalnego radykalizmu i podkreślanie akceptacji dla geopolitycznego status quo. Decyzyjne kręgi sowieckie wiedziały, że poza programem prometejskim
w polskich czasopismach drugoobiegowych można znaleźć dyskusje
o ewentualnej finlandyzacji kraju, a część podziemia pozytywnie odnosi
się do pieriestrojki. Opozycyjni decydenci zaś rozumieli, że ich wstępne
deklaracje ze względu na niepewność stanowiska ZSRS powinny być
jak najłagodniejsze.
Występująca w różnych wariantach koncepcja umiaru w relacjach
z ZSRS, jeśli wrócić do tekstów z epoki, najczęściej nie oznaczała naiwności w ocenie tego, co się działo w ZSRS. Jeszcze w czerwcu 1988 roku
Jacek Kuroń wychodził z założenia, że Gorbaczow nie będzie zainteresowany dalszym ograniczaniem systemu totalitarnego w Polsce, gdyż
mogłoby to przeszkodzić w realizacji głównych jego celów. Jeśli mimo
to Kuroń zachował nadzieję na zmianę, to dlatego, że liczył, iż w systemie uruchomią się nieoczekiwane mechanizmy samodestrukcji709.
Stanowiska zajmowane w kwestii polityki wschodniej przez Komitet
Obywatelski możemy uznać za oficjalny program opozycji, a samo to
ciało za jej oficjalną reprezentację polityczną. Od tego momentu badając myśl polityczną Solidarności po 1981 roku pod kątem polityki
wschodniej, dysponujemy nie tylko publicystyką czy wypowiedziami
mniej lub bardziej reprezentatywnych liderów, lecz także oświadczeniami gremium upoważnionego do ich składania w imieniu opozycji. Prezentowane w nich tezy niebawem miały stanowić nową politykę wschodnią
Polski. Publicyści, naukowcy, działacze związkowi i społecznicy związani z KO mieli się stać w ciągu kilku lat ambasadorami, pracownikami
MSZ czy ekspertami, których opinie miały wpływ na politykę państwa
w okresie transformacji.

709

| 	Por. J. Kuroń, Pieriestrojka – polski punkt widzenia, [w:] tenże, Pisma polityczne
1969–1989, Krytyka Polityczna, Warszawa 2010, s. 372.
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Niedoceniana w kształtowaniu programu polityki wschodniej Solidarności bywa rola Komisji ds. Mniejszości Narodowych Komitetu
Obywatelskiego. Została ona powołana w związku z apelem przedstawicieli mniejszości podczas inauguracyjnego posiedzenia KO 18 grudnia 1988 roku, praktycznie zaczęła działać w styczniu 1989 roku710.
Charakterystycznie dla tego, jak w kręgu Komitetu Obywatelskiego pojmowano kwestie mniejszościowe, brzmi zachowany Projekt stanowiska
Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ „Solidarność”
dotyczący mniejszości narodowych. Zawiera on nie tylko oczekiwania ściśle związane z prawami mniejszości, ale też żądanie otwarcia
Archiwum MSW do badań nad dziejami mniejszości w PRL oraz kilka
postulatów dotyczących edukacji w szkole na temat wschodnich sąsiadów Polski. Postulaty wprowadzenia do szkoły lekcji wiedzy o dziejach
wschodnich narodów czy powołania specjalnych muzeów poświęconych sąsiadom – to w zasadzie wołanie o szybką akcję edukacyjną
dotyczącą tego, że na wschód od Polski żyją nie mieszkańcy ZSRS, ale
Białorusini, Ukraińcy, Litwini itd. 711.
Oczywiste było wówczas, że nie byłoby dobrym posunięciem otwarte
zajmowanie się przez komitet sprawami zagranicznymi – oficjalne uznawanie monopolu państw w odniesieniu do tych relacji było częścią taktyki jego kierownictwa. Tym trudniejsze do przyjęcia byłoby angażowanie
się działaczy komitetu w kwestie polityki wschodniej. Podjęcie sprawy
relacji ze wschodnimi narodami przez powołanie się na mniejszości narodowe w Polsce stanowiło więc w pewnym stopniu zręczny kamuflaż.
W obozie solidarnościowym przyjmowano zresztą, że plan godnego
traktowania mniejszości narodowych w „nowej Polsce” stworzy wzorzec,
do którego będą musieli dorównać wschodni sąsiedzi zarówno w wymiarze polityki wobec Polaków na Wschodzie, jak i ogólnie w polityce
wobec Polski. Komisja była jedną z piętnastu powołanych przez komitet, na jej czele stanął Marek Edelman, jego zastępcą został Jacek Ku-
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| 	Por. J. Hytrek-Hryciuk, J. Syrnyk, Mniejszości narodowe w Polsce…, dz. cyt.,
s. 499.

711

| 	Por. Projekt stanowiska Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ „Solidarność” dotyczący mniejszości narodowych” pt. „O potrzebach mniejszości narodowych
w Polsce opracowany przez Komisję do Spraw Mniejszości Narodowych, [w:] M. Czech
(red.), Ukraińcy w Polsce 1989–1993. Kalendarium. Dokumenty. Informacje, Związek Ukraińców w Polsce, Warszawa 1993, s. 75–76.

roń, a sekretarzem Grzegorz Kostrzewa-Zorbas712. Ponadto w jej skład
weszli: Bogumiła Berdychowska, Zbigniew Bujak, Sokrat Janowicz, Jan
Józef Lipski, Włodzimierz Mokry, Bohdan Skaradziński, Marek Skórka,
Krzysztof Śliwiński, Kazimierz Trzęsicki, Rimas Vaina, Eugeniusz Wappa
i Kazimierz Wóycicki713. Była to grupa osób dobrze przygotowanych
merytorycznie, przynajmniej w pewnej mierze skoncentrowanych na problematyce mniejszości narodowych – w rzeczywistości zainteresowania kilku z nich wybiegały poza kwestie mniejszości, zajmowali się oni
właśnie zagadnieniami polityki wschodniej, najczęściej jednak nie mieli
zaplecza politycznego. Raz jeszcze sprawa mniejszości w Polsce była
traktowana jako zagadnienie o znacznie donioślejszym znaczeniu dla
polityki, szczególnie wschodniej, niż tylko prawa mniejszości. W przekonaniu Kuronia, podobnie jak środowiska „Kultury”, kluczowe dla nawiązania owocnej współpracy z sąsiadami było stworzenie dobrych warunków funkcjonowania dla „ich” mniejszości w Polsce. Rozumiał to także
jako gwarancję pomyślnej sytuacji mniejszości polskiej u poszczególnych
sąsiadów. Z jednej strony krytykował zasadę wzajemności w relacjach
z sąsiadami, jeśli chodzi o prawa mniejszości, z drugiej właściwie był za
jej stosowaniem w ujęciu pozytywnym (im bardziej my polepszymy los
mniejszości w Polsce, tym Polacy za granicą, szczególnie na Wschodzie,
będą mieli lepiej)714. 27 kwietnia 1989 roku Wałęsa podpisał posłanie
skierowane do wyborców w sprawie mniejszości narodowych i etnicznych715. Podkreślał istnienie mniejszości w Polsce, wymieniał je, nazywając „spuścizną po dawnej Rzeczpospolitej wielu narodów”. Wałęsa
zachęcał, by zabiegać o głosy mniejszości, i stawiał sprawę w ten spo712

| 	Por. M. Czech, Jacek, przyjaciel słabszych, „Gazeta Wyborcza”, 2 sierpnia 2010,
http://wyborcza.pl/1,76842,8198452,Jacek__przyjaciel_slabszych.html (dostęp
19 marca 2016); Marek Kietliński, Katalog wystawy z dnia 4 czerwca 2014, http://
www.archiwaprzelomu.pl/dysputy/action/artykuly/Katalogwystawyzdnia4czerwca2014r,2 (dostęp 19 marcam2016).

713

| 	Por. Komisje problemowe Komitetu Obywatelskiego – według materiałów informacyjnych (maszynopisów powielonych) Komitetu przechowywanych w AIPN, [w:] Komitet
Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie…, dz. cyt.,
s. 344.

714

| 	Por. M. Czech, Jacek, przyjaciel słabszych, dz. cyt.
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| 	Warto zaznaczyć, że program wyborczy Solidarności był przetłumaczony na języki białoruski (przez S. Janowicza), litewski (przez B.a Makowskiego) i ukraiński
(przez B. Pańczaka).
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sób, że czerwcowe wybory powinny stanowić początek procesu „zamykania wzajemnych win i krzywd”716. W wyborach czerwcowych na
listach Komitetu Obywatelskiego wystartował przedstawiciel mniejszości
ukraińskiej w Polsce – Włodzimierz Mokry, którą to kandydaturę forsował Jacek Kuroń. Mokry zdobył mandat w okręgu choszczeńskim, wystawienie przedstawiciela mniejszości narodowej budziło w niektórych
strukturach Solidarności opory717. Jednak decyzje zapadły na korzyść
kandydowania Mokrego – co było mocnym politycznym akcentem.
W trakcie kampanii grupa działaczy ukraińskich w Polsce: Mirosław
Czech, Aleksandra Hnatiuk, Ołeh Hnatiuk, Eugeniusz Misiło i Mirosław
Sycz, zwróciła się do społeczności ukraińskiej w Polsce o poparcie dla
Solidarności718, niejako odpowiadając zarówno na przesłanie Wałęsy
z kwietnia, jak i wystawienie kandydatury Mokrego.
W komisji ds. mniejszości narodowych – jeśli uznać ją, przynajmniej
częściowo, za nieformalną komisję spraw zagranicznych KO – zabrakło nie tylko Geremka, który znalazł się w znacznie istotniejszej Komisji
Reform Politycznych, lecz także kilku ważnych ekspertów Solidarności:
Czaputowicza, Osmańczyka, Onyszkiewicza, Skórzyńskiego – wszyscy trafili do innych komisji. Analiza składu komisji problemowych KO
dowodzi, że tak jak w innych sprawach jesienią 1988 roku komitet zgromadził większość, a może wszystkich znaczących niezwiązanych z władzą ekspertów ds. międzynarodowych reprezentujących kilka pokoleń.
Zapewne trudno im było sobie wyobrazić przed Bożym Narodzeniem
1988 roku, że za kilka lat będą ambasadorami, rządowymi analitykami
czy parlamentarzystami.
Dopiero w okresie bezpośrednio poprzedzającym obrady Okrągłego Stołu w ramach zespołu politycznego KO powstał podzespół ds.
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| 	L. Wałęsa, Pismo Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Lecha Wałęsy „Do wyborców
w sprawie mniejszości narodowych i wyznaniowych”, [w:] „Biuletyn Ukrainoznawczy”, nr 16/17, rocznik 2013–2014, Południowo-Wschodni Instytut Naukowy
w Przemyślu, s. 159.
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| 	A. Drawicz, Widmo a sprawa polska, „Gazeta Wyborcza” nr 41/1989, 4 lipca 1989,
s. 3.
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| 	J. Hytrek-Hryciuk, J. Syrnyk, Mniejszości narodowe w Polsce…, dz. cyt.,
s. 499–500.

polityki zagranicznej719. W programie wyborczym KO sprawy międzynarodowe pojawiły się jedynie na marginesie innych kwestii: omawiania
suwerenności i niepodległości kraju – trudno nie odczytywać tych deklaracji jako jednoznacznej woli pożegnania się z dominacją Rosji, a wiosną 1989 roku było to wciąż centralne zadanie polskiej polityki wschodniej i warunkowało wszystkie inne. Zapowiadano też wykonywanie
międzynarodowych zobowiązań Polski w kwestii przestrzegania praw
człowieka720. W gruncie rzeczy dysponujemy tylko jednym oficjalnym
dokumentem KO z okresu sprzed samych wyborów umożliwiającym całościowe zrekonstruowanie planu ekipy, która lada chwila miała współdecydować o tworzeniu w Polsce nowego rządu. 24 kwietnia 1989 roku
Komitet Obywatelski wydał oświadczenie „w sprawach międzynarodowych”. Kilkustronicowy dokument daje nam pojęcie o hierarchii wartości w polityce zagranicznej wyznawanych przez środowisko skupione
wokół Wałęsy, a także odpowiada na pytanie, jakie sprawy działacze KO uważali za kluczowe w polityce międzynarodowej. Ze względu na tematykę książki najważniejsze wydaje się wybicie na pierwszą
pozycję kwestii „suwerenności państwowej”, niezawisłości politycznej,
gospodarczej, społecznej i kulturalnej, a także kwestii „bezpieczeństwa
państwa” – jako głównej zasady polityki zagranicznej. W dokumencie
omówiono pięć celów, zaczynając od tego o podstawowym znaczeniu,
tj. postulatu przebudowy sojuszy politycznych (Układu Warszawskiego)
w kierunku równoprawności podmiotów go tworzących, ale – co w kontekście tamtego czasu zrozumiałe – bez wzywania do wyjścia z UW
czy RWPG. Powracał wątek nadziei na zreformowanie się ZSRS, niemniej ważniejsze było odniesienie się do innych podmiotów regionu:
Deklarujemy gotowość współpracy ze wszystkimi siłami działającymi na rzecz pluralizmu i demokracji: w Czechosłowacji, na
Węgrzech, w ZSRR. Wyrażamy sympatię dla walczących o swe

719

| 	J. Czaputowicz, Reforma służby konsularnej po 1989 roku, Polski Instytut Dyplomacji im. Jana Paderewskiego, http://www.archiwaprzelomu.pl/dysputy/action/
artykuly/Katalogwystawyzdnia4czerwca2014r,2 (dostęp 19 marca 2016).
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| 	1989 kwiecień, Warszawa – Program wyborczy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, [w:] Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu
Wałęsie…, dz. cyt., s. 357–358.
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prawa narodów ZSRR, a zwłaszcza Białorusinów, Ukraińców
i Litwinów721.
Trudno się oprzeć skojarzeniom z posłaniem z 1981 roku, jak też
z triadą Mieroszewskiego – ULB, co sygnalizowało aktualny stosunek
Solidarności do sąsiadów. Cel drugi dotyczył kwestii zachowania pokoju, trzeci – w bardzo ogólnym tonie – przezwyciężania europejskich podziałów, w tym naprawy relacji z Niemcami i Francją, czwarty – między
innymi relacji ze Stanami Zjednoczonymi, a piąty – poszanowania praw
człowieka722. Co charakterystyczne, kluczową rolę odgrywały sprawy
wschodnie – to one niejako organicznie jeszcze raz w polskiej historii
łączyły się z samym jądrem myślenia o rozwoju państwa, czyli uzyskania
suwerenności i niepodległości, gdy tymczasem stosunkowo małe znaczenie jak na rolę polityczną USA przypisano właśnie Ameryce. Warto
też podkreślić, że zarówno w programie KO, jak i we wcześniejszych
debatach w tym gronie nie eksponowano zbytnio spraw Polaków na
Wschodzie, problemów historycznych w regionie czy rewindykacji polskich dóbr kultury; najważniejsze były odwoływanie się do współczesnych relacji w Europie Środkowo-Wschodniej i próby formułowania planów na przyszłość.
26 maja 1989 roku na 69. zebraniu konwersatorium „Polska w Europie” gościł Brzeziński; notabene jego ówczesna wizyta w Polsce wywołała negatywne poruszenie przedstawicieli władzy, co skutkowało
nawet pomysłem, by wręcz odebrać mu prawo wjazdu do Polski723. Co
prawda „Tygodnik Solidarność” zamieścił wtedy referat Brzezińskiego
dopiero kilka tygodni po wyborach724, niemniej możemy na jego podstawie zrozumieć, jakie wyobrażenie o polityce USA w regionie miała opozycja w czasie, gdy powstawał jej program wyborczy. Nie może być
przecież wątpliwości, że wypowiedzi Brzezińskiego były odczytywane
jako stanowisko głównego zagranicznego sojusznika Solidarności – administracji amerykańskiej. W artykule pojawia się tytuł podrozdziału Poli-
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| 	1989 kwiecień 24, Warszawa – Oświadczenie Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”
w sprawach międzynarodowych, [w:] tamże, s. 353–355.
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| 	Tamże, s. 354–355.

723

| 	P. Kowal, Koniec systemu władzy…, s. 561–562.

724

| 	Por. Z. Brzeziński, Oceny i refleksje, „Tygodnik Solidarność” 1989, nr 4, s. 3.

tyka wschodnia Stanów Zjednoczonych. Być może został nadany przez
redakcję tygodnika, jednak warto podkreślić, że rzadko można spotkać
takie ujęcie terminu „polityki wschodnia” w kontekście amerykańskim. Na
czym miała polegać? Brzeziński potwierdził chęć odejścia administracji
amerykańskiej od podziału Europy ustalonego w Jałcie, jednak raczej
studził nastroje w gorącej przedwyborczej Warszawie. Wydźwięk jego
wywodów był jednak zachowawczy, nie wspominał o Ukrainie, Białorusi czy Litwie, podkreślał zaś wagę relacji Polski z ZSRS:
Polska jest sąsiadem Związku Sowieckiego, będzie nim nadal. I
dlatego też stosunki sąsiedzkie między Polską i Związkiem Sowieckim są rzeczą konieczną. Polityka amerykańska, która by zmierzała
do stworzenia z Polski „frontu antysowieckiego”, byłaby polityką
szkodliwą zarówno dla Ameryki, jak i dla Polski725.
Można oczywiście założyć, że podczas spotkania w eksperckim
wprawdzie, ale szerszym gronie, w napiętej przedwyborczej atmosferze
Brzeziński starał się za wszelką cenę unikać radykalizacji nastrojów i uważał na słowa, niemniej wymowa jego przesłania do polskich aktywistów
opozycyjnych zajmujących się stosunkami międzynarodowymi jest klarowna: zmiany w polityce zagranicznej powinny następować ewolucyjnie. Częścią owej nowej polityki Stanów Zjednoczonych w regionie ma
być, wedle opinii Brzezińskiego, podkreślanie podmiotowości państw
regionu przez to, że prezydent Bush odwiedzi Polskę i Węgry, a nie
ZSRS. Gość konwersatorium „Polska w Europie” podkreślał, że taki układ
planowanych wizyt w regionie ma charakter deklaracji politycznej.
Brzeziński promował ciekawą wizję przyszłego kształtu politycznego
Europy. Wyraził przekonanie, że Stany Zjednoczone zignorują angielskie ambicje opóźniania integracji na kontynencie i wyraźnie wesprą
jednoczenie się zachodniej części kontynentu i w ten sposób zwiążą
z Europą Niemcy. W koncepcji Europy Zachodniej przedstawionej
przez Brzezińskiego wciąż nie było miejsca na środkowoeuropejskie
państwa postkomunistyczne. Dopiero wzmocniona i zintegrowana Europa Zachodnia miała na partnerskich warunkach współdziałać ze Związkiem Sowieckim. W tej wizji przestrzeń środkowoeuropejska wyzwolona
z podległości wobec Sowietów w istocie pozostawała swego rodzaju
725

| 	Tamże.
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strefą buforową. W przeciwieństwie jednak do koncepcji Europy Środkowej przedstawionej przez Brzezińskiego w Centre for Policy Studies
w Londynie w styczniu 1988 roku taki stan rzeczy miał być przejściowy.
W maju 1989 roku zakładał już on, że skoro Zachód jest atrakcyjniejszy
od ZSRS, to wschód Europy z czasem pójdzie na zachód, jak więc widać, jego poglądy ewoluowały.
Należy zwrócić uwagę, że kwestia środkowoeuropejska była pod koniec PRL w niezależnych środowiskach instrumentalizowana: pojawiała
się w gruncie rzeczy jako potencjalne czasowe lub – wcześniej – trwałe
rozwiązanie alternatywne wobec integracji z Zachodem, jednocześnie
pozwalające na poluzowanie więzów z ZSRS. Chodziło o zademonstrowanie dystansu wobec Kremla, ale czasami o stworzenie propozycji
„zamiast” integracji ze strukturami zachodnimi. Jeden z lipcowych numerów „Tygodnika Powszechnego” z 1989 roku pokazał, że pojawiła
się w pewnym momencie szersza refleksja na ten temat. Otóż Henryk
Woźniakowski relacjonował tam przebieg sympozjum „Europa Środkowa – iluzja czy szansa?”, które w międzynarodowym gronie odbyło się
22–25 czerwca tegoż roku w Krakowie i Tyńcu. Przytoczył wyrażone
na sympozjum opinie Geremka, który miał apelować, by Gorbaczow
jednoznacznie zaprzeczył doktrynie Breżniewa („nie wystarczą tu poszlakowe wnioski oparte na badaniu języka politycznego Gorbaczowa” – komentował autor). Co ciekawe, tuż obok Woźniakowski nawiązał do idei głoszonych przez Brzezińskiego, który w tamtym czasie
lansował koncepcję współpracy środkowoeuropejskiej w nawiązaniu
do planów Sikorskiego–Beneša z okresu II wojny światowej, przy czym
otwarcie się od tego pomysłu dystansuje, proponując ograniczyć zakres
pojęciowy Europy Środkowej do kwestii kultury i zostawić je Czechom,
Węgrom oraz Austrii. Wyraził wręcz przekonanie, że pojęcie Europy
Środkowej „może być niebezpieczne, w każdym razie jest politycznie
bezużyteczne”726.
Wybory 4 czerwca 1989 roku odbywały się w specyficznej atmosferze. Problematyka międzynarodowa w ujęciu Komitetu Obywatelskiego
w gruncie rzeczy mogła być zredukowana do jednego zagadnienia:
czy i kiedy Polska wyrwie się z systemu imperialnego ZSRS. Obywatele
726
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| 	H. Woźniakowski, Europa Środkowa, iluzja czy szansa?, „Tygodnik Powszechny”
1989, nr 30, s. 2.

głosowali jak w plebiscycie – na władze lub na Solidarność. W tych warunkach dokument o stosunku KO do polityki międzynarodowej był skierowany do dyplomatów, dziennikarzy polskich i zagranicznych, liderów
opinii. Jako taki musiał operować uogólnieniem, stonowaną wymową,
jego celem nie było przecież wywoływanie sporów wokół spraw zagranicznych, szczególnie że w głowach licznych działaczy pokutowało
zapewne przekonanie, że sprawy zagraniczne, a zwłaszcza polityka
wschodnia, nie są w wypadku komunistycznej Polski luksusowym hobby,
lecz kwestią zasadniczą.
Różnica między podejściem przedstawicieli komunistycznych władz
a KO do polityki wschodniej zasadzała się na kwestii rozumienia, jakie
znaczenie dla zdolności do ponownego prowadzenia przez Polskę polityki na Wschodzie ma odzyskanie niepodległości, oraz na stosunku do
wolnościowych aspiracji narodów w poszczególnych republikach. Program komunistów odbiegał więc od programu opozycji w zasadniczym
punkcie: stosunku do postulatu wolności innych – przyszłych sąsiadów
i sposobów zabezpieczenia polskich interesów na Wschodzie. Za summę ówczesnego myślenia Komitetu Obywatelskiego o polityce wschodniej można uznać artykuł programowy Andrzeja Friszkego z pierwszego
numeru „Tygodnika Solidarność”727 po jego restytucji. Charakterystyczne
zresztą, że tekst ten ukazał się już nie w drugim obiegu, ale w legalnie
wydawanym tygodniku.
Fakt, że w wyborczym numerze reaktywowanego tygodnika znalazło się miejsce na rozważania o polityce wschodniej, jest jeszcze jednym dowodem wagi podejmowanej sprawy. W tekście Nasza polityka
wschodnia Friszke proponował odcięcie się zarówno od zdecydowanych zwolenników współpracy z Rosją, jak i tych, którzy stawiali przede
wszystkim na rozczłonkowanie Związku Sowieckiego. W oczywisty
sposób był to głos polemiczny wobec integralnych prometeistów, bo
zwolenników bliskiej współpracy z Rosją w KO – poza niemającymi
odpowiedniej siły przebicia środowiskami neoendeckimi – praktycznie
727

| 	Po kilku tygodniach na łamach pisma ukazała się zasadnicza polemika z tekstem
A. Friszkego. J. Łukaszewski dowodził, że oceny Friszkego pod adresem Ukraińców w kontekście spraw historycznych są zbyt surowe i stereotypowe, postulował,
by zacząć polską politykę wschodnią od wypełnienia zobowiązań KBWE wobec
mniejszości (J. Łukaszewski, Z kim rozmawiać na Wschodzie, „Tygodnik Solidarność” 1989, nr 6, s. 11).
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nie było. Friszke pozostał w swoim wywodzie wierny założeniom Mieroszewskiego–Giedroycia. Jednocześnie jego tekst stanowił manifest
ostrożności w polityce wschodniej. Autor podkreślał pozytywne nastawienie do ewolucji stosunków w ZSRS „w kierunku demokracji”. Łączył
podejście do kwestii mniejszości narodowych w Polsce z zainteresowaniem losem sąsiadów – byłych sowieckich republik. Z artykułu redaktora
działu historycznego „Tygodnika Solidarność” przebijała świadomość
historycznych problemów Polski z najbliższymi sąsiadami, dlatego zwracał na przykład uwagę na konieczność rewizji przez Ukraińców ich nacjonalistycznej tradycji. Friszke proponował, by w relacjach z sąsiadami
postawić na umiarkowane pozytywistyczne cele, uczyć się wzajemnie
historii, poznawać kulturę. Na zmiany w ZSRS należało jego zdaniem
reagować organiczną pracą u podstaw. Kończył znamienną dla paradygmatu polityki wschodniej „Kultury” deklaracją:
Nie perspektywa rewizji granic i nawrotu sporów terytorialnych powinna być naszym celem. Powinniśmy natomiast dążyć do tego,
aby istniejące granice stały się granicami otwartymi728.

Podsumowanie
Program wschodni „Kultury” docierał do Polski nie tylko w postaci numerów tego pisma (nie było to zbyt szerokie zjawisko), ale też w postaci
oddziaływania za pośrednictwem podziemnego ruchu wydawniczego
po 1976 roku. Tym niemniej konieczna jest konkluzja, że myśl polityczna
„Kultury” siłą rzeczy pozostała kwestią elity, wymagała więc swego rodzaju przetransferowania i wyjaśnienia szerszym kręgom społecznym,
by w rezultacie zyskać demokratyczną legitymację już jako program
polityczny w III RP. Z przeprowadzonych zaś analiz wynika, że program polityki wschodniej, który ukształtował się w opozycji do środowiska władzy w PRL, wyrósł w oparciu o linię polityczną „Kultury” i miał
charakter neoprometejski. Tak jak podkreślałem we wprowadzeniu do
tego rozdziału, program wschodni powstawał w trzech etapach: okres
po 1952 roku, czyli przyjęcie jego głównych założeń ideowych, lata
728
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| 	A. Friszke, Nasza polityka wschodnia, dz. cyt., s. 9.

konsolidacji 1978–1980 oraz przyjęcie Posłania… z 1981 roku przez I
Zjazd NSZZ Solidarność. Przeanalizowałem, jak program neoprometejski zyskiwał w latach 1952–1981 coraz większe poparcie, jak się rozwijał, jak wzrastało jego znaczenie w kontekście międzynarodowym.
W coraz większym stopniu właśnie to podejście zyskiwało na znaczeniu. Jednak przed 1981 rokiem plany finlandyzacji czy linia neoendecka
wciąż mogły być brane pod uwagę jako istotna alternatywa. Szczególnie że tak istotna dla moich rozważań w tym kontekście polityka
Jana Pawła II – o czym będzie jeszcze mowa szczególnie w rozdziale
trzecim i szóstym – nie miała jeszcze dostatecznej recepcji w Polsce.
Byłoby zbyt ryzykowne twierdzić, że przed uchwaleniem Posłania było
przesądzone, że tam, skąd polityka wschodnia miała być realizowana,
czyli w kraju, w opozycji do komunistycznych władz definitywnie przyjęte zostanie podejście neoprometejskie. Punktem zwrotnym i decydującym o dalszych losach idei neoprometejskiej było Posłanie… Ponad trzy
miesiące potem został wprowadzony stan wojenny.
W ciągu niecałych ośmiu lat po wprowadzeniu stanu wojennego przez
prasę opozycyjną przetoczyła się wielka dyskusja o polityce wschodniej. Biorąc pod uwagę niekorzystne okoliczności, w jakich toczyły się
te dyskusje, trzeba je uznać za swoisty fenomen bogactwa idei, pomysłów i sporów. Na początku neoprometejski program wschodni opozycji stanowił przede wszystkim recepcję idei „Kultury”729 ale też próbę
odpowiedzi na trendy w sowietologii na świecie. Oczywiście pismo to
u swoich początków miało mniejsze znaczenie – inaczej zaś wyglądały
jego możliwości oddziaływania po kilku dekadach jego systematycznego wydawania, a my oceniamy je właśnie przez ten pryzmat. Jasne jest,
że na znaczenie czasopisma wpływ miały nie tylko techniczne parametry, jak nakład i dystrybucja, ale przede wszystkim determinacja zespołu,
polityczny zmysł przywódcy grupy, mit „Kultury” umiejętnie kształtowany
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| 	Kwestia ta – recepcji pisma w kraju, jego sposobu oddziaływania – wciąż potrzebuje szczegółowych badań, które otwiera cytowana praca I. Hofman „Kultura” i jej
odbiór w Polsce. W sensie badań prasoznawczych pozostaje nie do końca opisanym
fenomenem fakt, że „Kultura” jako jedno z emigracyjnych pism zyskała tak wielkie
możliwości politycznego oddziaływania w kraju. Było to przecież pismo, z którym
zarówno zwolennicy jego linii, jak i przeciwnicy wiążą wielkie oddziaływanie na
sformowanie polityki wschodniej III RP.

| 277

również przez z ludzi z jej kręgu, a także synergia z działaniami innych
ośrodków politycznych i intelektualnych.
Debata o polityce wschodniej, która toczyła się w podziemiu w latach po wprowadzeniu stanu wojennego, miała oprócz swej dużej skali
jeszcze jeden wymiar: pokazywała, że wchodzące w życie publiczne
kolejne pokolenia działaczy podziemia, bazując choćby na dorobku
„Kultury” czy sowietologii na świecie, chcą w sprawach polityki wschodniej mówić swoim głosem. Pojawiało się też coraz mocniejsze przekonanie, że Polacy mają do zaoferowania unikalną wiedzę o realnej sytuacji na Wschodzie, procesach społecznych w ZSRS. Wyrazem tych
trendów były nie tylko artykuły w czasopismach podziemnych, ale też
przypomniane przeze mnie działania Instytutu Europy Wschodniej czy
już w okresie przełomu politycznego Zespołu Badań Europy Wschodniej – o którym szerzej będzie mowa w rozdziale piątym.
Krystalizowanie się pojęcia polskiej polityki wschodniej i nawiązywanie do linii politycznej „Kultury” wiązało się ze zmianą podejścia do
historii relacji ze wschodnimi sąsiadami, w tym mitu Kresów. Inaczej niż
w przypadku analogicznego do pewnego stopnia procesu – niemiecka Ostpolitik versus „niemiecki Wschód” – nie było konieczności odżegnywania się od tego mitu730. Pojawiała się natomiast potrzeba przeformułowania go w kierunku rozumienia w kulturowych i historycznych
kategoriach – znaczącą rolę w tym dziele odegrały poglądy, a przede
wszystkim prace Daniela Beauvois. Środowisko „Kultury” opowiadało
się za uprawianiem krytycznej historiografii, krytycznym analizowaniem
i ocenianiem historycznej roli Polaków na ziemiach wschodnich I i II
Rzeczypospolitej.
Na pewnym etapie (koniec lat 70.) taktycznym elementem planu
polityki wschodniej części opozycji wciąż jeszcze była finlandyzacja
Polski jako cel uważany wtedy za trudny, wręcz maksymalistyczny, niemniej teoretycznie możliwy do osiągnięcia w warunkach istnienia imperium sowieckiego. Po przyjęciu Posłania… Solidarności z września
1981 roku główne dyskusje na tematy wschodnie, które toczyły się po
730

278

|

| 	Por. M. Kittel, Wypędzenie z pamięci? Dawny niemiecki Wschód i „nowa polityka
wschodnia” w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, [w:] Ch. Kleβmann (red.),
„Niemiecki Wschód”. Wyobrażenia – misja – dziedzictwo, Wydawnictwo Nauka
i Innowacje, Poznań 2014, s. 319–331.

wprowadzeniu stanu wojennego, już w tak istotnym stopniu nie odnosiły się do kwestii finlandyzacji. Punkty ciężkości były ustawione inaczej,
można ówczesne debaty w pewnym uproszczeniu przedstawić już jako
spór w ramach szerokiego obozu neoprometejskiego między tymi, którzy za Mieroszewskim liczyli niejako równolegle na rozpad imperium
wedle kryterium narodowego i demokratyzację samej Rosji (nazwijmy
ich umiarkowanymi prometeistami), a tymi, którzy jako jedyny cel stawiali
wsparcie na rzecz rozczłonkowania imperium bez złudzeń co do możliwości zmiany systemu politycznego w Rosji (można ich nazwać integralnymi prometeistami lub maksymalistami). W tle tej dyskusji pozostawała
debata, czy do zrealizowania polskich planów politycznych odzyskania
niepodległości wystarczy tylko zmiana ustroju Rosji (czy inna zmiana
polityczna w tym kraju), czy też konieczny jest całkowity rozpad systemu imperialnego powstałego wokół ZSRS. Oba nurty się przenikały
i w gruncie rzeczy miały wiele wspólnego (związek polityki wschodniej
z zagadnieniem niepodległości Polski, wyrzeczenie się rewindykacji granicznych, wsparcie dla niepodległości sąsiadów, nacisk na prawa mniejszości narodowych itd.). Po dekadach różnice te nie wydają się tak ostre,
ale ówczesny podział pomaga zrozumieć późniejsze spory o polską
politykę wschodnią zarówno w aspekcie personalnym, generacyjnym
(maksymaliści reprezentowali z reguły młodsze pokolenie), jak i programowym. Nurty wyodrębnione w tamtym okresie pokrywają się częściowo z podziałami politycznymi występującymi w III Rzeczypospolitej –
neoprometeizm w różnych wariantach był dominujący w środowiskach
opozycji zarówno bliższych poglądom prawicowym, jak i lewicowym.
Większość opozycyjnych środowisk odnosiła się też z aprobatą do
pomysłów integracyjnych w Europie Środkowej (tu sporów prawie nie
było), propagowanych między innymi przez Brzezińskiego, szczególnie
że w jego ujęciu była to kolejna koncepcja stworzenia swego rodzaju
„trzeciej Europy” między Wschodem a Zachodem. Jednak warto podkreślić, że z historycznego punktu widzenia były to koncepcje, które
zaistniały tylko na chwilę, w dużym stopniu podyktowane taktycznymi
politycznymi przesłankami.
Opozycyjne podejście uwzględniało wreszcie możliwość współistnienia przyszłego rządu Solidarności, czyli dawnej opozycji, z ekipą Gorbaczowa. Stawianie na Gorbaczowa stanowiło filar wschodniej taktyki
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nie tylko komunistycznej władzy, lecz także – w nieco innym kontekście – opozycji. W ówczesnych warunkach był to zrozumiały pragmatyzm. Trzeba jednak podkreślić, że z dzisiejszej perspektywy widać, iż
założenie to mogło być efektywną podstawą polityki wobec Sowietów
tylko przez ograniczony czas. Miarodajne dla charakterystyki profilu
politycznego opozycji w Polsce środowiska prowadziły wobec ZSRS
w okresie pieriestrojki następującą politykę: jako swoiste ubezpieczenie
wysyłały do reformatorskich kręgów na Kremlu komunikat o swoim realistycznym i pragmatycznym podejściu do geopolitycznych interesów
Moskwy i sygnalizowały zarazem gotowość do ułożenia relacji z Rosją
na nowo w oparciu o poszanowanie niepodległości Polski. Jednocześnie popierały ambicje wolnościowe narodów ZSRS. Przekonanie części
polskiej opozycji, że to ona jako niezaangażowana we wprowadzanie
komunizmu w Polsce ma szczególny mandat, by porozumieć się z Moskwą, stało się jednym z rysów polityki wschodniej środowisk solidarnościowych na kolejne lata.
Swego rodzaju rozwinięciem i logiczną kontynuacją Posłania…
z 1981 roku był program Komitetu Obywatelskiego w 1989 roku, który
potwierdzał dominującą rolę podejścia neoprometejskiego. Program Komitetu Obywatelskiego w odniesieniu do polityki wschodniej w 1989 roku
w swej wymowie wręcz przypominał Posłanie… z 1981 roku. Jego cechą
były umiar i samoograniczenie się w formułowaniu postulatów wobec
Sowietów, co i tak było nie do przyjęcia dla sowieckiego przywództwa.
Takie podejście – taktycznie dalekie od radykalizmu – cieszyło się poparciem najpoważniejszego strategicznego zagranicznego sojusznika
polskiej opozycji. W pewnym uproszczeniu Stany Zjednoczone miały
w tej koncepcji zapewnić bezpieczeństwo i parasol ochronny dla reform w Polsce i innych państwach regionu w zamian za ograniczanie
potencjalnych kłopotów, które by dodatkowo je angażowały w regionie, a wynikały z potencjalnych konfliktów na wschodzie Europy (stąd
przykładowo akceptacja wyboru Jaruzelskiego na prezydenta jako element zapewnienia politycznej stabilizacji w regionie). Sens programu KO
w części wschodniej trzeba więc odczytywać we właściwym kontekście
i mieć do tego dokumentu podejście inne niż do publicystyki w podziemnych czasopismach. Miał on charakter polityczny, toteż podlegał
ograniczeniom typowym dla tego rodzaju tekstów.
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Rozdział 4

Kościół. Idea jagiellońska
w miejsce Ostpolitik

Wprowadzenie
Omawiając źródła polskiej polityki wschodniej, autorzy koncentrują się
na dorobku „Kultury”, szczególnie podkreślają kwestię przyjęcia jej programu przez środowiska opozycji antykomunistycznej w Polsce, jednak
niemal całkowicie oddzielnie widzą pod tym względem politykę Kościoła731. Tymczasem dopiero zrozumienie synergii w działaniach kościelnych i świeckich w sprawach polityki wschodniej pozwala właściwie zrozumieć, dlaczego zwyciężyła ta konkretna linia polityczna. Dość rzadko
eksperci zwracają uwagę na kościelny aspekt kształtowania się polityki
wschodniej. Sam Jerzy Giedroyc, jeden z głównych bohaterów niniejszej
731

| 	Chodzi mi w tym wypadku o hierarchów, którzy mieli wpływ na kształtowanie linii
Kościoła, a także podejmowane decyzje. Będę brał pod uwagę także rolę postaci
istotnych z punktu widzenia kształtowania decyzji kościelnych czy ich realizacji,
przykładowo Marii Winowskiej czy ks. Władysława Bukowińskiego.
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książki, w Autobiografii wyznał wręcz, że wybór kardynała Karola Wojtyły nie miał zasadniczego znaczenia nie tyle nawet w kwestiach polityki wschodniej, ile jako polityczna cezura w historii Polski („Wybór Jana
Pawła II poza samym, zupełnie wyjątkowym faktem, że Polak został papieżem, nie jest, moim zdaniem, datą zwrotną w historii Polski”)732. Oczywiście w postrzeganiu politycznej roli Kościoła w kreowaniu polityki wobec wschodnich sąsiadów zdarzały się wyjątki już na początku lat 80.
Pisał o tym przykładowo w przywoływanym w poprzednim rozdziale
tekście Jan Józef Lipski. Na kościelny wątek formowania się polskiej polityki wschodniej zwracają uwagę eksperci, którzy odpowiedzieli na moje
pytania. W ramach przeprowadzonej przeze mnie ankiety o znaczeniu
Kościoła dla uformowania się polskiej polityki wschodniej wspomnieli
Joanna Matuszewska i Andrzej Szeptycki. Matuszewska wskazuje na
rolę Kościoła i jego „interesy na Wschodzie”733, zapewne ma na myśli
religijne, ewangelizacyjne cele, szczególnie te sformułowane przez Jana
Pawła II. Szeptycki jako ośrodki mające wpływ na ukształtowanie się
polityki wschodniej III RP widzi przede wszystkim grupy świeckich związanych z „Odrodzeniem”, KIK, kołem poselskim „Znak”734. W gruncie
rzeczy zawęża grupę osób i liczbę środowisk związanych z Kościołem,
które jego zdaniem wniosły wkład w kształtowanie polityki wschodniej
państwa – zwraca jednak uwagę na ten aspekt sprawy. Moja podstawowa hipoteza zakłada tymczasem, że właśnie podejście Kościoła do
polityki wschodniej, a szczególnie Jana Pawła II, mimo że w części dotyczyło kwestii czysto kościelnych, miało istotny wpływ na ukształtowanie się polityki państwa polskiego po 1989 roku. Proces odczytywania
źródeł historycznych z epoki potęgował w trakcie prac badawczych
to przekonanie i coraz bardziej uwiarygadniał przedstawioną hipotezę.
Postrzeganie przez Kościół sytuacji politycznej kraju było jednym
z decydujących czynników kształtujących polską opinię publiczną we
wszystkich jej istotnych aspektach, także w odniesieniu do Związku Sowieckiego i narodów żyjących na jego terenie, a szczególnie w jego
zachodniej części. Z polskiego punktu widzenia można wyodrębnić
732
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| 	J. Giedroyc, Autobiografia na cztery ręce, opr. K. Pomian, Czytelnik, Warszawa
1999, s. 243–244.

733

| 	J. Matuszewska, Ankieta PPW.

734

| 	A. Szeptycki, Ankieta PPW.

dwie perspektywy w podejściu do tego zagadnienia: poglądy polskiej
hierarchii kościelnej oraz Jana Pawła II jako papieża. Nie można jednak
zapomnieć o trzecim, dodatkowym elemencie, czyli o nastawieniu politycznego otoczenia papieża, Kurii Rzymskiej, a także otoczenia administracyjnego – zwłaszcza kardynała Agostino Casarolego ze względu
na pielęgnowaną przezeń spuściznę Ostpolitik. Wizja Jana Pawła II tym
różniła się od pozostałych, a także od podejścia władz PRL, że zakładał
on – wiele wskazuje na to, że z biegiem lat w coraz większym stopniu – rozpad Związku Sowieckiego i powstanie nowego ładu politycznego. Nie można potraktować papieża wyłącznie jako głowy państwa
watykańskiego i światowego formatu przywódcy religijnego, bowiem
to on miał decydujący (przewyższający możliwości większości polskich
biskupów) wpływ na kształtowanie linii Kościoła w Polsce, szczególnie
po śmierci kardynała Wyszyńskiego w 1981 roku. Uwarunkowania działalności papieża były inne niż polskiego Kościoła, miały wyjątkowy charakter. Jan Paweł II, chociaż nie zapominał o swoim pochodzeniu, zarazem był głową innego podmiotu prawa międzynarodowego – Stolicy
Apostolskiej. Nie ulega wątpliwości, że jego polityczna rola w procesie
rozpadu ZSRS pozostaje jednym z interesujących, a dotąd niedostatecznie zbadanych wątków historii735, podobnie jak jego wizja ładu międzynarodowego na gruzach ZSRS. Wszystkie kościelne perspektywy:
polskich biskupów, papieża i Kurii Rzymskiej, będą ważne dla moich
rozważań (chociaż każda z innych powodów) i będę się do nich odnosił
w niniejszym rozdziale.
Na pozycję Polski w świecie po 1989 roku, także jej politykę międzynarodową, wpłynęło wiele elementów papieskiej polityki, jak na
przykład napiętnowanie systemu komunistycznego jako totalitarnego.
Jednak dwa elementy miały znaczenie wyjątkowe. Po pierwsze, papież
w globalnym wymiarze – co podkreśla Samuel Huntington – postawił na
walkę o prawa człowieka, co w warunkach imperialnego obszaru wpływów sowieckich oznaczało konsekwentne popieranie ambicji wolnościowych poszczególnych narodów oraz walkę o wolność religii także za
cenę politycznej konfrontacji z Kremlem. Od tego momentu pierwszy raz
735

| 	Warto w tym kontekście podkreślić znaczenie pracy G. Weigla Ostateczna rewolucja. Kościół sprzeciwu a upadek komunizmu, przeł. W. Büchner, W drodze,
Poznań 1995.
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w dziejach współczesnego papiestwa papież stanął w awangardzie
walki z systemami niedemokratycznymi, autorytarnymi736. Po drugie, Jan
Paweł II w odniesieniu do Polski i regionu inspirował się polityką jagiellońską – traktował ją jako swego rodzaju materiał propedeutyczny. Szczególnie w wypowiedziach skierowanych do swoich rodaków akcentował
postaci i wydarzenia związane z szeroko rozumianą tradycją jagiellońską. Takie podejście do kwestii budowania pozycji międzynarodowej
Polski stawiało go na przeciwnym biegunie w stosunku do polityki ekipy
władzy w Warszawie w końcowej fazie PRL, która opierała się na historycznych nawiązaniach do tradycji piastowskiej, postawach nadmiernie
asekuranckich lub w pewnych sytuacjach wspierała podejście neoendeckie do polityki wschodniej. W poniższym rozdziale będę także poszukiwał odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób Jan Paweł II realizował
wizję polityki neojagiellońskiej oraz jak w związku z tym przeplatały
się w jego działaniu sprawy polityki międzynarodowej, relacje międzywyznaniowe oraz polityka wobec katolickich obrządków wschodnich,
szczególnie Kościoła greckokatolickiego. Jednym z najważniejszych
elementów współczesnej polityki wschodniej Stolicy Apostolskiej i Jana
Pawła II był fakt, że papież odrzucił Ostpolitik na poziomie polityki watykańskiej. W polskim wymiarze nie wspierał rewindykacyjnej polityki
wschodniej w sprawach kościelnych, zamiast tego zaproponował model
wsparcia dla odradzających się społeczeństw na Wschodzie (zgodnie
z ogólną linią swojego pontyfikatu), a także dla obu obrządków Kościoła: łacińskiego i greckokatolickiego737.
W sprawie znaczenia pontyfikatu moja hipoteza jest przeciwstawna względem opinii Giedroycia. Szczególnie w obszarze tak istotnym
dla redaktora „Kultury” znaczenie polityki Jana Pawła II było kluczowe. Polityczne zaangażowanie papieża w ukształtowanie się polityki
wschodniej III RP okazało się kluczowym elementem autoryzacji neoprometejskiego programu w szerszych kręgach społecznych, szczególnie
w latach 1989–1991. Jan Paweł II poprzez zręcznie przeprowadzoną
syntezę kilku elementów: wpływ na hierarchię kościelną w Polsce, odrzu-
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| 	Por. S.P. Huntington, Trzecia fala demokratyzacji, przeł. A. Dziurdzik, PWN, Warszawa 1995, s. 92.
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| 	Zarówno wierni obrządku łacińskiego, rzymscy katolicy, jak i grekokatolicy należą
do jednego Kościoła.

cenie wszelkich elementów kościelnego rewizjonizmu, jeśli chodzi o historyczne granice diecezji, krytyka nacjonalizmu, własne podejście do
ewangelizacji738, eksploatowanie idei jagiellońskiej, obrona praw człowieka, miał istotny wpływ na polską politykę wschodnią w III RP. Jest to
o tyle ważne, że tylko nieliczni obserwatorzy739 przyznawali/przyznają,
jak wielkie znaczenie dla ukształtowania się doktryny polityki wschodniej Solidarności, a potem III RP miała polityka Kościoła.

Diecez je za wschodnią granicą
Przedstawiciele Kościoła hierarchicznego w Polsce komunistycznej praktycznie nie zabierali głosu na temat ZSRS. Reprezentanci władz uważali,
że mają monopol na publiczne wypowiadanie się o relacjach międzynarodowych, a biskupi co do zasady w praktyce respektowali ich stanowisko. Spór o słynny list biskupów polskich do niemieckich z 1965 roku
okazał się dla Kościoła nauczką także w tym sensie, że w stosunkach
międzynarodowych powinien zachować szczególną ostrożność, ponieważ komuniści bronili ustanowionego przez siebie monopolu nie tylko
na utrzymywanie kontaktów międzynarodowych, lecz także na komentowanie i interpretowanie spraw międzynarodowych. Relacje z Sowietami,
jak nietrudno się domyślić, miały nie mniej delikatny charakter niż wypowiadanie się w sprawach niemieckich.
Nie znaczy to, że biskupi nie mieli ważnych kwestii w relacjach
z ZSRS. Czekali jedynie na odpowiedni moment, by móc je podejmować.
Pierwsza z takich spraw to problemy administracyjne i formalnoprawne
w funkcjonowaniu Kościoła. W wyniku postanowień jałtańskich granicą
państwową zostały przedzielone polskie diecezje na Wschodzie: archidiecezja wileńska, archidiecezja lwowska oraz diecezja pińska (dodatkowo nieznaczna część diecezji łomżyńskiej znalazła się w obrębie
Białoruskiej SRS)740. W podobnej sytuacji znalazła się jeszcze diece738

| 	„Kościół katolicki z interesami na Wschodzie” (J. Matuszewska, PPW).

739

| 	Przykładowo podkreślał znaczenie tej kwestii J.J. Lipski. W przeprowadzonej przeze mnie ankiecie sprawę tę poruszyła cytowana powyżej J. Matuszewska.

740

| 	J. Mirski, Kościół katolicki na Białorusi – przełom, „Zeszyty Historyczne” 1991,
nr 97, s. 177.
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zja przemyska741. Kwestia tych pięciu diecezji będzie mnie interesowała, warto jednak zaznaczyć, że odrębnymi problemami były po wojnie
kwestia diecezji warmińskiej, która do 1992 roku formalnie obejmowała
obwód kaliningradzki, oraz do dzisiaj nierozwiązany problem archidiecezji lwowskiej obrządku ormiańskiego742. Na przykład z tej ostatniej
na Wschodzie pozostała znaczna część obszaru diecezji: 70 parafii
obejmujących 646 miejscowości z około 200 tys. wiernych743, z których
większość wyjechała do Polski. Jedną z najważniejszych pozostałości
administracyjnych II Rzeczypospolitej w kontekście wschodnim były
w czasach powojennych właśnie granice diecezji katolickich w Polsce.
Pod naciskiem władz komunistycznych w październiku 1950 roku kardynał Stefan Wyszyński zaproponował papieżowi Piusowi XII, by powołał na wschodzie Polski w nowych granicach państwa małe wschodnie
diecezje z pozostałości przedwojennych diecezji: wileńskiej, lwowskiej
i pińskiej z nazwami odnoszącymi się do Białegostoku, Drohiczyna i Lubaczowa. Stolica Apostolska nie odpowiedziała jednak na tę prośbę744,
co oznaczało, że konieczne formalności nie zostały uskutecznione745.
Rząd PRL jeszcze kilkakrotnie wracał do problemu wschodnich diecezji – jednak paradoksalnie sojusznikiem Kościoła okazywały się władze
sowieckie, które po prostu nie nalegały na te zmiany, bo przyjmowały,
że konsekwentnie musiałyby w razie formalnych zmian granic diecezji na
terenie ZSRS powstać nowe diecezje katolickie746.
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741

| 	Dodatkowo w obwodzie kaliningradzkim znalazła się część diecezji warmińskiej,
formalnie w okresie przed wojną wchodzącej w skład archidiecezji wrocławskiej.

742

| 	Por. W. Jakubowski, ks. M. Solarczyk, Organizacja Kościoła rzymskokatolickiego na
ziemiach polskich od X do XXI wieku, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Warszawa–Olsztyn 2011, s. 143, 268–269.

743

| 	Ks. M. Kapłon, Diecezja przemyska w latach 1944–1964, Instytut Pamięci Narodowej, Rzeszów 2015, s. 102.

744

| 	W tym sensie Pius XII, Jan XXIII i Paweł VI do 1972 r. prowadzili wobec polskich
diecezji na Wschodzie podobną politykę jak wobec przedwojennych niemieckich
na terenach Polski.

745

| 	Powodem takiego podejścia Stolicy Apostolskiej był brak traktatu pokojowego
z Niemcami.

746

| 	Bp M. Leszczyński, Archidiecezja lwowska obrządku łacińskiego w granicach Polski
1944–1992, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II, Lublin 2011, s. 34–37.

Na skrawkach terytoriów trzech diecezji, których stolice pozostały
za wschodnią granicą, Stolica Apostolska mianowała administratorów
apostolskich. Oznaczało to, że ze względu na „specjalne i wyjątkowo
poważne racje” papież nie decyduje się utworzyć na danym terytorium
diecezji, ale wyznacza podległego sobie administratora, najczęściej
biskupa. Było to oczywiste utrwalenie sytuacji tymczasowości. Takie organizmy prawne powstały kolejno: w 1946 roku w Lubaczowie jako
administratura apostolska w Lubaczowie747 (w znajdujących się po
polskiej stronie granicach archidiecezji lwowskiej), w 1948 roku administratura w Białymstoku (archidiecezja wileńska), w 1950 roku administratura w Drohiczynie nad Bugiem (diecezja pińska)748. „Archidiecezje”
w Białymstoku i Lubaczowie, formalnie metropolie wileńska i lwowska,
zachowując przedwojenny status, utrzymały też „zwierzchnictwo” nad
747

| 	Stosowano także w codziennym obiegu następującą nomenklaturę: terytoria po
polskiej stronie nazywano „diecezjami” ze wskazaniem nowych stolic, ale bez tworzenia od ich nazw – nazw diecezji, przykładowo „diecezja w Białymstoku”. Rządcy
kanoniczni tych diecezji mieli status administratorów apostolskich, np. „biskup sufragan w Białymstoku, administrator apostolski w Białymstoku”, który jednocześnie był wciąż formalnie biskupem pomocniczym w Wilnie, jednak kanonicznie
odpowiadał tylko za tę część utworzonej w 1925 r. archidiecezji, która znajdowała
się na terytorium Polski. W Annuario Pontificio, kluczowym dla rozstrzygnięcia
statusu tych diecezji w interesującym nas okresie, sprawa wygląda następująco.
W 1990 roku na s. 504–505 widniała informacja, z której wynikało, że diecezja
pińska – sufragania w ramach archidiecezji wileńskiej utworzona 28 października
1925 r. istnieje jako „Administratore Apostolico ad nutum Sanctae Sedis” kierowana przez biskupa W. Jędruszuka, jako biskupa tytularnego Clismy, a nie jako
biskupa pińskiego, podano adres w Drohiczynie. Jeśli chodzi o archidiecezję wileńską (s. 712), to jako arcybiskup tej utworzonej w 1925 r. struktury kościelnej był
wymieniony Julijonas Steponavičius. Oprócz tego była informacja o administracji
apostolskiej dla tej archidiecezji jak w przypadku diecezji pińskiej „ad nutum Sanctae Sedis”, jednak z uściśleniem, że dotyczy to „per il territorio incluso nei confini politici polacchi” z biskupem Edwardem Kisielem jako biskupem tytularnym
Limaty, a nie arcybiskupem wileńskim i adresem w Białymstoku. W kontekście
Lwowa jako administrator apostolski wymieniony był na s. 374 bp Marian Jaworski jako biskup tytularny Lambesi. W tym przypadku także zaznaczano ciągłość
struktury kościelnej od 28 sierpnia 1412 r., jednak bez określenia, że administracja
apostolska jest „ad nutum Sanctae Sedis” lub ograniczona terytorialnie granicą polsko-sowiecką, jako adres podano Lubaczów. Podobnie brzmiały analogiczne informacje na temat tych trzech diecezji w Annuario z 1991 roku (s. 387, 519, 729).

748

| 	Por. W. Jakubowski, ks. M. Solarczyk, Organizacja Kościoła rzymskokatolickiego…,
dz. cyt., s. 51, 60–61, 230–231.
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odpowiednimi diecezjami, które pozostały w Polsce. Przykładowo „archidiecezja w Lubaczowie” jako cząstka formalnie wciąż istniejącej archidiecezji lwowskiej nad znacznie większą diecezją przemyską749.
Stolica Apostolska, inaczej niż w odniesieniu do diecezji na ziemiach
zachodnich w 1972 roku, nie zdecydowała się na definitywne rozstrzygnięcie prawne i dostosowanie granic diecezji na wschodzie Polski do
aktualnej granicy wschodniej kraju. W przypadku archidiecezji wileńskiej została ona podzielona na trzy części: białoruską, litewską i polską.
Po polskiej stronie zostało 51 parafii, po litewskiej – 87, po białoruskiej –
217 750, podobnie proporcjonalnie zostało podzielone terytorium. Arcybiskup Romuald Jałbrzykowski znalazł się na celowniku zarówno jako
duchowny, jak i jako Polak, posądzany przez Litwinów o nacjonalizm,
co skończyło się jego wyjazdem do Białegostoku751. W Wilnie urzędowali po wojnie biskupi lub księża – administratorzy apostolscy – Litwini,
na przykład arcybiskup Mieczysław Reinys, przedwojenny polityk litewski752. Ich władza dotyczyła sowieckiej części archidiecezji, chociaż
formalnie cała archidiecezja wciąż pozostawała całością. Po polskiej
stronie „archidiecezja w Białymstoku” tylko pozornie rozwijała się jak
każda inna. Jej zarządcy tworzyli nowe struktury administracyjne, parafie
itd., jednak pamięć o mateczniku trwała w instytucjach i zwyczajach,
oczywiście bez jej nadmiernego demonstrowania, szczególnie w czasach, gdy mogło to być niebezpieczne. Zamiast kościoła katedralnego
w Białymstoku funkcjonowała prokatedra, co przypominało, że właściwa
katedra znajduje się gdzie indziej – w stolicy sowieckiej Litwy. Tradycja
archidiecezji wraz z abp. Jałbrzykowskim oraz instytucjami diecezjalnymi, jak seminarium duchowne (większość profesury z USB znalazła się
w Toruniu, jednak duchowni pojechali do Białegostoku), przeniosła się
do Polski.
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749

| 	Tamże, s. 404–406.

750

| 	Por. Ks. T. Krahel, Zarys dziejów (Archi)diecezji Wileńskiej, „Studia Teologiczne”,
nr 5–6/1987–1988, s. 69–70.

751

| 	Por. A. Zawadzka, Likwidacja Wileńskiego Seminarium Duchownego w 1945 roku,
„Rocznik Teologii Katolickiej”, tom XV/1, rok 2016, s. 243–245.

752

| 	Przetrwał na stanowisku do 1947 r., kiedy to został uwięziony.

Formalnie wileńskie seminarium było od 1925 roku Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Stefana Batorego753. Znaczna część profesury wileńskiego seminarium zrobiła kariery duchowne, pięciu zostało w Polsce
biskupami, między innymi Michał Klepacz był biskupem łódzkim, Ignacy Świrski – siedleckim, Czesław Falkowski – łomżyńskim754. Biskupami
w Białymstoku byli po Jałbrzykowskim duchowni związani z seminarium
w Wilnie i Uniwersytetem Stefana Batorego: Adam Sawicki, Władysław
Suszyński, Henryk Gulbinowicz 755. W czerwcu 1988 roku obchody
600-lecia diecezji wileńskiej odbywały się w Białymstoku z udziałem
kardynała Józefa Glempa, prymasa Polski, i były połączone z obchodami Kongresu Eucharystycznego, który trwał od wizyty Jana Pawła II
w 1987 roku756. Jednak zasadniczo, podobnie jak w przypadku pozostałych trzech diecezji, unikano z oczywistych powodów nazywania ich
właściwymi nazwami od miast-stolic pozostałych na wschód od Bugu.
Czasy komunizmu przetrwała nie tylko pamięć o istnieniu struktur kościelnych na Wschodzie. Była ona kontynuowana w postaci instytucji
diecezjalnych przeniesionych na zachód od Bugu, szczątkowo przetrwały struktury parafialne za Bugiem, do Polski przyjechało też duchowieństwo. Jeśli chodzi o północne i wschodnie części przedwojennych diecezji, najlepsza sytuacja była na Litwie, wierni Litwini i Polacy mieli tam do
dyspozycji także księży obu narodowości, zachowano też pewne formy
administracji diecezjalnej. Na Białorusi i Ukrainie katolicy najczęściej
byli kojarzeni z polską, a nie białoruską czy ukraińską narodowością.
Chociaż – co trzeba podkreślić – także na Białorusi zachowały się istotne relikty przedwojennej organizacji kościelnej. Tytułem przykładu, po
1945 roku na terenie sowieckiej Białorusi pozostało 361 polskich parafii,
w 1984 roku, a więc przed dojściem Michaiła Gorbaczowa do władzy
i korektą polityki wyznaniowej Sowietów, zachowało się tam tylko 98
753

| 	A. Zawadzka, Likwidacja Wileńskiego Seminarium Duchownego…, dz. cyt., s. 239.

754

| 	A. Paczoska, Dzieci Jałty. Exodus ludności polskiej z Wileńszczyzny w latach 1944–
1947, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002, s. 318.

755

| 	Ks. T. Krahel, Zarys dziejów…, dz. cyt., s. 70–72.

756

| 	AAW, Józef Kardynał Glemp, Chrystus przemienia nas przez miłość. Homilia z okazji
sześćsetlecia diecezji wileńskiej, Białystok, teren przy prokatedrze pod wezwaniem
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 19 czerwca 1988 r, s. 283.1.75/12,
s. 73.
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parafii, a świadczyło w nich posługę 43 księży757. W 1989 roku kościołów rzymskokatolickich w użytkowaniu wiernych było już ponad 100758.

Sytuacja archidiecez ji lwowskiej
Wobec nacisku władz sowieckich, ale też PKWN abp Eugeniusz Baziak
wyznaczył osoby do przeprowadzenia ewakuacji z ZSRS. Prymas August Hlond zaproponował Stolicy Apostolskiej, że Baziak przeniesie się
na zachodni skrawek archidiecezji, który znalazł się w Polsce, do arcybiskupa zaś wysłał bilet ze znamienną adnotacją: „Teraz Ekscelencja musi
wyjechać, kiedyś powróci!”759. To było w roku 1946. Poczucie pewnej
„długotrwałej tymczasowości” powojennej sytuacji na Wschodzie zdradza notatka następcy kardynała Hlonda, prymasa Stefan Wyszyńskiego, z października 1966 roku, związana z jego wizytą w Lubaczowie
na uroczystościach milenijnych:
W dalszej drodze widzieliśmy mnóstwo ludzi idących pieszo do
Lubaczowa. I tutaj komunikacja PKS została ograniczona, by utrudnić ludziom dojazd. Ks. Inf. N. (Jan Nowicki – P.K.) mówił o nieprzyjemnej rozmowie w woj. Rzeszów. Przewodniczący był bardzo niezadowolony z Sacrum Poloniae Millenium w Lubaczowie,
przestrzegał przed akcjami politycznymi. Ks. N. (Nowicki) wyraził
opinię, że Biskupi z pastorałami nie pójdą przecież na Lwów. – Problem Lwowa jest tu jednak otwarty. Społeczeństwo polskie i ukraińskie nie może pogodzić się z zaborem Lwowa przez ZSRR. Przez
ten akt wykopano nową przepaść między Polską a Rosją, która
nigdy we Lwowie nie władała i nie ma żadnych tytułów „do obrony
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757

| 	J. Mirski, Kościół katolicki na Białorusi…, dz. cyt., s. 176–177; I. Puszkin podaje, że katolickie obchody Wielkanocy w 1983 roku odbyły się w 103 kościołach,
a wzięło w nich udział ok. 110 tys. wiernych, co w ogólnych zarysach potwierdza
informacje podane przez Mirskiego (Por. I. Puszkin, Wpływ wizyt papieża Jana
Pawła II w Polsce na aktywność ludności katolickiej i świadomość językowo-etniczną
Polaków na Białorusi, [w:] T. Gawin (red.), Polacy na Białorusi od końca XIX do
XXI wieku. Wybrane problemy stosunków polsko-białoruskich, Bibliotheca Europae
Orientalis, Warszawa 2017, s. 391).

758

| 	K. Renik, Rozmowa z bp. Tadeuszem Kondrusiewiczem, [w:] tenże (red.), Podpolnicy, rozmowy z ludźmi Kościoła na Litwie, Łotwie, Białorusi i Ukrainie 1990–1991,
Oficyna Przeglądu Powszechnego, Warszawa 1991, s. 118.

759

| 	Bp M. Leszczyński, Archidiecezja lwowska…, dz. cyt., s. 26.

interesów ludności” we Lwowie. Na swoją rękę działa tu podobno
podziemie ukraińskie. Ludność polska stoi jednakże twardo na straży tej miedzy, jaka powstała po zniszczeniu dawnej granicy polskiej na Wschodzie. Wielkie straty poniósł Kościół, gdyż cofnął się
co najmniej o 200 km na zachód. Wraz z Kościołem łacińskim cofnęła się też i Polska. Kiedy tu powróci, trudno odpowiedzieć 760.
Kardynał w interesujący sposób ustawia kwestię „zaboru Lwowa”: nie
obciąża nią Ukraińców – choć jak wynika z jego zapisków w innych
miejscach, ma świadomość odpowiedzialności ukraińskich organizacji
militarnych za mordy na Polakach. Jednocześnie wschodnią granicę PRL
w zapiskach nieprzeznaczonych dla współczesnych czytelników określa
jako „miedzę”. Warto też podkreślić, jak prymas Wyszyński widzi historyczną relację na Wschodzie między Kościołem katolickim obrządku łacińskiego a polskością. W podobnym tonie wypowie się w wystąpieniu
pożegnalnym do Rady Głównej Episkopatu Polski. 22 maja 1981 roku,
czyli na sześć dni przed śmiercią, zwrócił się w przywołanym wystąpieniu z kilkoma zdaniami do bp. Tokarczuka:
Tobie, drogi biskupie przemyski, i nie tylko przemyski, ale całej tej
wspaniałej ziemi otwartej na południe i na wschód Polski, przypadnie pewno duża odpowiedzialność za rozwój Kościoła w Polsce
w tamte strony. Ale jednocześnie i świadomość konieczności postępu kultury łacińskiej i narodowej w tamte strony761.
Można powiedzieć, że w podejściu sędziwego prymasa do polityki wschodniej znajdujemy echa idei jagiellońskiej z tym jej tradycyjnym elementem: wiązania polskości z misją szerzenia kultury łacińskiej
i religii762.
Wróćmy jeszcze na moment do powojennej sytuacji archidiecezji
lwowskiej – w odniesieniu do tej jej części, która znalazła się po zachodniej stronie nowej granicy Polski. Księża ze Lwowa w większości
rozproszyli się po całej Polsce i świecie. W obawie o swoje życie często
760

| 	S. Wyszyński, Pro memoria, 22 października 1966, Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, odpis w zbiorach autora.

761

| 	S. Wyszyński, Do Członków Rady Głównej Episkopatu Polski, Archiwum Marty,
odpis w zbiorach autora, 22 maja 1981.

762

| 	Por. K. Baczkowski, Oskara Haleckiego jagiellońska wizja dziejów, [w:] M. Dąbrowska (red.), Oskar Halecki i jego wizja Europy, t. 1, IPN, Warszawa-Łódź 2012,
s. 64.
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opuszczali parafie, zanim wyjechał arcybiskup. Uciekali przed nacjonalistami ukraińskimi lub później przed NKWD, tak jak późniejszy biskup przemyski Tokarczuk 763. Okoliczności opuszczenia rodzinnych stron
zapewne wpływały na ich późniejszy stosunek do tego wschodniego
epizodu. W Lubaczowie razem z abp. Baziakiem znalazło się tylko 39
księży764. Archidiecezja lwowska podobnie jak wileńska przeniosła się
(ekspatriowała) na zachodni brzeg Bugu: przeniesiono instytucje, dokumentację, wyjechali duchowni – można powiedzieć, że ta kościelna jednostka administracyjna uratowała się przed skutkami sowieckiej polityki.
Chociaż w 1950 roku władze komunistyczne w Polsce odniosły w walce
z „przesadzoną za Bug” archidiecezją pewien sukces: doprowadziły do
likwidacji seminarium duchownego archidiecezji lwowskiej, które znalazło miejsce w Kalwarii Zebrzydowskiej765. Kuria Lwowska opuściła Lwów
31 marca 1946 roku, niemal miesiąc później wyjechał abp Baziak.
W archidiecezji pozostało tylko 22 księży, tym niemniej komunistyczne
służby specjalne nawet w czasach najgłębszego kryzysu duchowieństwa rzymskokatolickiego na Wschodzie poddawały tamtejszy Kościół
szczególnej inwigilacji, starały się wysyłać prowokatorów, agentów itp.,
jakby zakładając siłę organizacji wbrew oczywistym faktom świadczącym o słabości kościelnej struktury766. W najtrudniejszych latach 60. na
Ukrainie było zaledwie kilku księży, w 1965 roku we Lwowie mieszkało
ich 4767. Spośród wyznaczonych przez Baziaka księży z uprawnieniami
do samodzielnej pracy duszpasterskiej w archidiecezji w 1951 roku pozostał już tylko jeden, ks. Karol Jastrzębski, pracujący w archikatedrze
we Lwowie768. Charakterystyczne są zapiski kardynała Wyszyńskiego
763
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| 	Por. Abp I. Tokarczuk, Kochałem tych ludzi całym sercem i oddaniem. Wspomnienia z lat 1918–1976, Wydawnictwo Bł. Jakuba Strzemię, Lwów–Kraków 2014,
s. 93–98.

764

| 	Por. Bp M. Leszczyński, Archidiecezja lwowska…, dz. cyt., s. 203.

765

| 	Por. Bp M. Leszczyński, Archidiecezja lwowska…, dz. cyt., s. 34–35.

766

| 	IPN BU 0296/138 t. 3, Plan operacyjnych przedsięwzięć Służby Bezpieczeństwa
MSW Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i Organów Bezpieczeństwa Ukraińskiej
S.R.R. w niżej wymienionych sprawach w zainteresowaniu tych organów, s. 28.

767

| 	Por. J. Mandziuk, Z dziejów Archidiecezji Lwowskiej, „Saeculum Christianum”, Pismo historyczno-społeczne nr 2/2, 35–59, 1995, s. 51–54.

768

| 	Por. Ks. M. Muzyka, Ks. Karol Jastrzębski 1882–1966. Katecheta, duszpasterz,
promotor kultu Miłosierdzia Bożego w Archidiecezji Lwowskiej, Wydawnictwo Bł.

na temat „diecezji w Drohiczynie”, po ponad dwóch dekadach od wojny traktował ją jako część większego organizmu – większej jednostki
administracyjnej. Będąc w Drohiczynie z okazji uroczystości millenijnych,
zwierzchnik polskiego Kościoła zanotował 1 października:
Obecne terytorium diec. Pińskiej liczy zaledwie 1/10 przedwojennego terenu (c.40 tysięcy km2 – dziś 4 tysiące km2). Księży obecnie
jest około 80, w 35 parafiach. W każdej parafii katolickiej jest co
najmniej po 2-3 cerkwie prawosławne, obsadzone przez duchownych, którzy nic nie robią. Pomimo skromnych możliwości ludność
wsparła Kurię tak, że przyniesiono wiele żywności dla gości, którzy przybyli na uroczystość. Podziwu godna ofiarność. Całą noc
trwały modlitwy adoracyjne dla poszczególnych dekanatów. Po
wieczerzy oglądaliśmy Wystawę diecezjalną, doskonale przygotowaną. Wiele cennych zabytków zdołano uratować z Pińska.
Trzeba przyznać, że dokonano wiele skromnymi siłami769.
Kardynał prawdopodobnie wieczorem rozmawiał z duchownymi,
szczególnie z wiele razy wspominanym przez siebie ks. Krzywickim,
administratorem apostolskim w diecezji. Notatka kardynała oprócz aktualnej statystyki pokazuje atmosferę w Drohiczynie: poczucie pewnego
prowizorium. Powstaje pytanie o stan „przeciętych” diecezji po stronie
sowieckiej. Nie jest łatwo podać statystyki dotyczące wschodnich części diecezji, pytanie, na ile wiarygodne pod tym względem mogą być
statystyki tajnych sowieckich służb. Pod koniec 1978 roku KGB szacowało następująco statystyki Kościoła katolickiego na całej Ukrainie: liczba
parafii katolickich – 98, księży – 43, księży unickich – ok. 1000, w tym
mnisi, mniszki i „pokutnicy”770.
Nawiązania do lwowskiej tradycji „archidiecezji w Lubaczowie” pojawiały się w postaci programu duszpasterskiego: uroczystości ku czci
przechowywanych na stałe na Wawelu relikwii bł. Jakuba Strzemię czy
Jakuba Strzemię, Lwów–Kraków 2017, s. 88.
769

| 	S. Wyszyński, Pro memoria, 1 października 1966, Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, odpis w zbiorach autora.

770

| 	F. Fedorczuk, USRR, Komitet Bezpieczeństwa Państwowego (KGB) Ukraińskiej SRR,
Komunikat, stan na 1 listopada 1978 roku, tłum J. Prystasz, Zbiory Kolegium Europejskiego w Natolinie, http://www.3rnatolin.eu/wp–content/uploads/3r–library/01.11.1978–KGB–o–wyborze–Jana–Paw%C5%82a–II–na–papie%C5%BCa.
pdf (dostęp 16 czerwca 2017), s. 2.
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kultu obrazu Najświętszej Maryi Panny Łaskawej z archikatedry lwowskiej w prokatedrze w Lubaczowie771 oraz wielu innych przedmiotów
kultu. Komuniści, budując argumentację przeciw abp. Baziakowi, już
w latach 60. zarzucali mu, że w rozmowie z duchowieństwem zapowiada III wojnę światową i powrót Lwowa do Polski772. Arcybiskup Karol
Wojtyła był prawdopodobnie tak samo jak kardynał Wyszyński zwolennikiem zachowania administracyjnego status quo, jeśli chodzi o granice
diecezji, głównie ze względu na dodatkowe możliwości oddziaływania
duszpasterskiego na Wschodzie773.
Zaskakującą propozycję w 1979 roku przedstawił Janowi Pawłowi II
kolejny z administratorów apostolskich w Lubaczowie. Otóż bp Marian
Rechowicz proponował rozszerzenie „polskiej enklawy archidiecezji
lwowskiej” kosztem kawałków sąsiednich diecezji. W tym samym piśmie
przeciwstawiał się planom powołania nowych diecezji w Zamościu i Rzeszowie „ze względu na sprawę obsadzenia arcybiskupstwa i metropolii
we Lwowie”774. Pomysł bp. Rechowicza pokazuje, że optyka wschodnia
Jana Pawła II i biskupa z Lubaczowa różniły się znacząco. Nowy papież nie zamierzał ponad miarę przedłużać stanu tymczasowości we
wschodnich diecezjach. Po 12 latach od propozycji bp. Rechowicza,
w pierwszym możliwym momencie, podjął decyzję o usamodzielnieniu
diecezji lubaczowskiej i niemal od razu o połączeniu jej w zamojsko-lubaczowską oraz powołaniu diecezji w Rzeszowie775, bez utrzymywania
mniejszych lub większych reliktów archidiecezji lwowskiej. Odrzucenie
przez Jana Pawła II i większość polskiego Episkopatu myślenia w kategoriach resentymentu wobec wschodnich sąsiadów, który mógłby
znajdować oparcie zarówno w pamięci duchownych ze Wschodu, jak
i w zachowanej strukturze administracyjnej sprzed II wojny światowej,
było jednym z kamieni węgielnych nowej polskiej polityki wschodniej.
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771

| 	Bp M. Leszczyński, Archidiecezja lwowska…, dz. cyt., s. 155–159, 177–178.

772

| 	Tamże, s. 36.

773

| 	Por. F. Fedorczuk, USRR, Komitet Bezpieczeństwa Państwowego…, dz. cyt., s. 2.

774

| 	Por. Bp M. Leszczyński, Archidiecezja lwowska…, dz. cyt., s. 39.

775

| 	Por. W. Jakubowski, ks. M. Solarczyk, Organizacja Kościoła rzymskokatolickiego…,
dz. cyt., s. 406–407.

Pomoc Kościołowi podziemnemu
Wielu księży ze Wschodu znalazło się po II wojnie światowej w nowych
granicach Polski, część jednak zdecydowała się kontynuować duszpasterstwo na ziemiach wcielonych do ZSRS. W zasadzie nigdy nie doszło
do pełnej separacji księży pozostałych na Wschodzie od polskiego Kościoła. Ze względu na między innymi słaby dostęp do odpowiednich
źródeł sprawa pozostaje mało rozpoznana776, nie jest jednak tajemnicą,
że hierarchowie polskiego Kościoła, szczególnie kardynałowie Wojtyła
i Wyszyński, mieli dyskretny, także osobisty kontakt z takimi postaciami
jak ojciec Serafin Kaszuba777 czy księża Michał Aronowicz i Władysław Bukowiński; ten ostatni utrzymywał bliskie relacje z arcybiskupem/
kardynałem Wojtyłą, do czego niebawem wrócimy. Z wysłannikami ks.
Bukowińskiego kilkakrotnie – jak wynika z jego zapisków – spotykał się
kardynał Wyszyński. 2 lipca 1965 roku przyjął ks. Bukowińskiego osobiście, a ten zostawił mu memoriał na temat sytuacji Kościoła w ZSRS778.
Księża funkcjonowali w republikach sowieckich w specyficznych warunkach: byli nierzadko wędrownymi misjonarzami przemierzającymi Związek Sowiecki od Rygi po Syberię. Dzięki temu mieli też szeroki ogląd
sytuacji wierzących w ZSRS i mogli przekazywać tę wiedzę polskiej
hierarchii kościelnej, zaś przez Polskę informacje te mogły docierać do
Stolicy Apostolskiej779. Księży pracujących w ten sposób było przynajmniej kilkudziesięciu. Interesujące z punktu widzenia tematu niniejszej
pracy są uwagi ks. Bukowińskiego na temat programu polskiej polityki
wschodniej – także dlatego, że postać apostoła Kazachstanu z pew-

776

| 	Imponujące zestawienie rozproszonej literatury przedmiotu w odniesieniu do archidiecezji lwowskiej znajdujemy w: Ks. M. Muzyka, Ks. Karol Jastrzębski…, dz.
cyt., s. 5–8.

777

| 	Por. Bł. Ks. W. Bukowiński, Wspomnienia z Kazachstanu, Editions Spotkania, Warszawa 2016, s. 154–155.

778

| 	Por. S. Wyszyński, Pro memoria, 10 kwietnia 1957, 24 marca 1958, 2 lipca 1965,
Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, odpis w zbiorach autora.

779

| 	Por. S. Wyszyński, Pro memoria, 27 listopada 1965, Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, odpis w zbiorach autora. Być może przekazany wówczas kardynałowi
Casarolemu memoriał o sytuacji katolików w ZSRS był oparty na danych od ks.
Bukowińskiego.
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nością wywarła wpływ na poglądy abp. Wojtyły. Otóż ks. Bukowiński
pisał tak:
Powierzchownie rzecz biorąc, mogłoby się zdawać, że idea Jagiellońska780 jest dziś całkowicie zdezaktualizowana na rzecz triumfującej idei piastowskiej. Nic błędniejszego od takiego postawienia
sprawy. Idea Jagiellońska jest to pewien sposób, czy raczej pewien styl regulowania stosunków Polski i Polaków do najbliższych
sąsiadów, zwłaszcza od wschodu. Chodzi tu właśnie o Litwinów,
Białorusinów, Ukraińców, Łotyszów, lecz nade wszystko o Rosjan.
A któż zaprzeczy, że stosunki polsko-rosyjskie są dziś boleśnie
wprost aktualne?781
Warto zaznaczyć, że wspomnienia ks. Bukowińskiego dotarły do wydawcy w Paryżu jesienią 1977 roku za pośrednictwem kardynała Wojtyły, a zostały spisane na prośbę kardynała w 1969 roku782.
Sowiecka polityka wobec katolików pozwala na wyróżnienie kilku
obszarów ZSRS z różnymi warunkami funkcjonowania religii. Na Litwie
i Łotwie sieć parafialna, a nawet częściowo diecezjalna oraz możliwości praktykowania religii były największe, podobnie było na Białorusi.
Specjalny przypadek stanowiła Ukraina: tutaj utrzymała się co prawda
w minimalnym stopniu sieć organizacyjna Kościoła katolickiego (czynne
kościoły i funkcjonujące parafie), jednak w wyraźnie mniejszej skali niż
na Białorusi. Dodatkowo zasadniczą różnicę między Białorusią i Ukrainą stanowił fakt, że na Ukrainie w podziemiu oraz w różnych formach
konspiracji przetrwał Kościół greckokatolicki. Pozostała część ZSRS była
obszarem praktycznie pozbawionym możliwości działania Kościoła katolickiego w sensie chociażby minimalnej organizacji sieci parafii i czynnych kościołów – wyjątek stanowiły Moskwa i Leningrad z funkcjonującymi z krótkimi przerwami świątyniami.
Ksiądz Roman Dzwonkowski podkreśla, że już od lat 60. istniał stały
kontakt przedstawicieli Kościoła polskiego z reprezentantami Kościołów
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780

| 	Wytłuszczenie pochodzi z cytowanego tekstu.

781

| 	Bł. Ks. W. Bukowiński, Wspomnienia…, dz. cyt., s. 51.

782

| 	P. Jegliński, Książka, która zmieniła moje życie [w:] Bł. Ks. W. Bukowiński, Wspomnienia…, dz. cyt., s. 10–11, 264–265.

na Wschodzie na poziomie kontaktów zakonnych783. Z kolei „po polskiej
stronie” pod koniec lat 80. ciągle w ramach polskich diecezji działało
wielu duchownych, którzy zostali wyświęceni w Wilnie, we Lwowie czy
w Pińsku i odczuwali związki ze wschodnimi diecezjami. Przykład: przyszły kardynał Gulbinowicz jeszcze jako administrator apostolski w Białymstoku w 1975 roku przyjechał do Rzymu, a jego rozmowy dotyczyły
przewożenia przez polskich księży na Wschód literatury religijnej w językach białoruskim, litewskim i ukraińskim, na które jego zdaniem miało być duże zapotrzebowanie784. Pewien wzrost praktyk religijnych na
Białorusi w drugiej połowie lat 70. poświadczają współczesne szczegółowe badania785, w 1977 roku wyświęcono pierwszego po wojnie
księdza pochodzącego z Białorusi786. Polityka Jana Pawła II, wcześniej
jako arcybiskupa krakowskiego, nakierowana była na wsparcie tych trendów w miarę możliwości – wspierano księży niosących nie tylko posługę
Polakom, ale też wszystkim grupom narodowym. KGB uważało wręcz,
że nowy papież ma na Wschodzie swego rodzaju siatkę kontaktów787.
Jan Paweł II był daleki od administracyjnego formalizmu, koncentrował
się na wspieraniu akcji duszpasterskiej wobec ludzi, a nie tylko katolickich wiernych na Wschodzie; taka postawa była charakterystyczna
dla podejścia Karola Wojtyły do problemu przyszłości katolicyzmu na
Wschodzie.

Drogi do idei jagiellońskiej
Szukając jednak korzeni papieskiej myśli w odniesieniu do europejskiego Wschodu, Paweł Rojek – podobnie jak wcześniej Weigel – podsuwa
jeszcze jedną interpretację: są to poglądy na politykę, w tym politykę
783

| 	Za wschodnią granicą 1917–1993. O Polakach i Kościele w dawnym ZSRR. Z Romanem Dzwonkowskim SAC rozmawia Jan Pałyga SAC, Apostolicum, Warszawa 1995,
s. 336–337.

784

| 	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Departament I, IPN BU Z/002782/1, Informacja dotyczy: biskupa Henryka Gulbinowicza, s. 89.

785

| 	Por. I. Puszkin, Wpływ wizyt papieża Jana Pawła II…, dz. cyt., s. 386–387.

786

| 	Por. K. Renik, Rozmowa z bp. Tadeuszem Kondrusiewiczem, dz. cyt., s. 118.

787

| 	Por. F. Fedorczuk, USRR, Komitet Bezpieczeństwa Państwowego…, dz. cyt., s. 2.
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środkowoeuropejską, organizacji politycznej, z którą w czasie II wojny światowej był związany Jan Paweł II. Była to chadecka Federacja
Organizacji Narodowo-Katolickich „Unia”. Jerzy Braun, przywódca tej
organizacji, po jej połączeniu się ze Stronnictwem Pracy w 1943 roku
został nawet przewodniczącym konspiracyjnej Rady Jedności Narodowej, czyli jedną z ważniejszych postaci konspiracyjnego życia politycznego788. „Unia” miała poparcie znaczących postaci publicznych, takich
jak kardynał Adam Sapieha. W 1944 roku związane z nią oddziały
wojskowe odegrały istotną rolę w walkach na Powiślu podczas powstania warszawskiego. „Unia” miała także sekcję poświęconą kulturze.
Otóż zanim Karol Wojtyła wstąpił do seminarium, działał w tej inicjatywie „Unii” – Unii Kultury oraz Teatrze Rapsodycznym. Z „Unią” związany
był także Instytut Europy Środkowej, w ramach którego powstawały zręby programu politycznego środowiska w sprawach międzynarodowych.
Instytut postulował realizację idei Międzymorza oraz idee federacyjne
w Europie Środkowej789. Jeśli chodzi o poglądy liderów „Unii” na przyszłość samych relacji polsko-ukraińskich, to z analizy konspiracyjnych
tekstów Brauna i Kazimierza Studentowicza (przed wojną związanego
ze środowiskiem Giedroycia, z „Buntem Młodych” i „Polityką”) wynika
wizja nie do końca sprecyzowanego programu szerokiej autonomii dla
Ukraińców, a także powstania państwa ukraińskiego, które zawarłoby
z Polską unię. Studentowicz zakładał, że oderwanie Ukrainy od Rosji
osłabi jej imperialne możliwości działania. Pod wpływem wieści o mordach na Polakach na Wołyniu poglądy przedstawicieli „Unii” na sprawę ukraińską uległy od 1943 roku radykalizacji: zamierzano odmawiać
Ukraińcom przyznania zapowiadanych wcześniej praw790.
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788

| 	Por. R. Łętocha, Jerzy Braun jako publicysta „Tygodnika Warszawskiego”, [w:] R.
Ptaszyński, T. Sikorski, Sensus catholicus. Katolicy świeccy w Polsce Ludowej. Postawy–aktywność–myśl, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 130–132.

789

| 	Por. G. Weigel, Świadek nadziei, przeł. D. Chylińska, J. Illg, J. Piątkowska, R.
Śmietana, M. Tarnowska, Kraków 2005, s. 91–92; P. Rojek, Liturgia dziejów. Jan
Paweł II i polski mesjanizm, Wydawnictwo M, Kraków 2016, s. 120, 123, 126;
M. Hańderek, Konspiracyjna Unia 1940–1945, Uniwersytet Jagielloński, Wydział
Historyczny, Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. Andrzeja Nowaka,
Kraków 2017, s. 158–167, mps.

790

| 	Por. M. Hańderek, Konspiracyjna Unia…, dz. cyt., s. 152–158, mps.

Już w czasach stalinowskich doszło rozprawy z Braunem i jego środowiskiem. W 1948 roku został on aresztowany przez UB i skazany na dożywocie791. Interesującą kwestią z punktu widzenia moich poszukiwań
jest tomik poezji napisany przez niego w więzieniu – gdy Karol Wojtyła
był już księdzem – z okazji stulecia śmierci Adama Mickiewicza. Już
w tytule znajdujemy nawiązanie do prometejskiego mitu, a w poszczególnych utworach wraca wizja jagiellońskiej Polski jako idealnego państwa, także w przyszłości. W poemacie Pan Tadeusz poświęconym epopei Mickiewicza Braun pisze: „(…) I już olbrzymią falą wzniosłe płyną
dzieje/ w rozwiniętą jak sztandar na wichr epopeję./ Tragedia Maciejowic,/rzeź Pragi – pomszczona./ Łączy się Pogoń z Orłem i z Litwą
Korona.// A znad księgi Polska wynurza się wieczna/ ideą nieśmiertelna, jak miecz obosieczna,/ równająca w braterstwie (vivat wszystkie
stany!)/ w wolności niedościgła, niezłomna jak granit (…)”792.
Podsumujmy ten fragment rozważań: nie da się po latach powiedzieć,
na ile idee „Unii” inspirowały dojrzałego już Karola Wojtyłę – papieża,
nie ma też pewności, na ile młody Wojtyła znał całokształt poglądów
„Unii” na wszelkie zagadnienia. Weigel uważa, że pozostały na całe życie „częścią intelektualnego uposażenia Karola Wojtyły”793, który w powojennych latach w różny sposób podtrzymywał więzi ze środowiskiem
oraz eksponował te relacje794. Jedno jest jednak oczywiste – zetknięcie
się z Unią było prawdopodobnie jedynym w życiu przyszłego papieża
doświadczeniem udziału w organizacji politycznej795. Unia była „laboratorium idei”, nietypowym środowiskiem politycznym w tym sensie, że
ponadstandardowo istotną rolę odgrywało w nim życie intelektualne,
historiozoficzne rozważania o przyszłości Polski itd. 796. W pewnych kwestiach – jak stosunek liderów Unii do relacji polsko-żydowskich – nie
791

| 	J. Braun, Prometej–Adam, Odnowa, Londyn 1980, s. 5–6.

792

| 	Tamże, s. 44.

793

| 	G. Weigel, Świadek…, dz. cyt., s. 92.

794

| 	Por. M. Hańderek, Konspiracyjna Unia…, dz. cyt., s. 265–268 , mps.

795

| 	Dla pełnej precyzji należy zaznaczyć, że ze szczegółowych badań M. Hańderka wynika, że K. Wojtyła mógł znaleźć się w „Unii” już jako członek konspiracyjnej
organizacji Nowa Polska, która stała się jej częścią (M. Hańderek, Konspiracyjna
Unia…, dz. cyt., s. 41–43 , mps).

796

| 	Por. R. Łętocha, Jerzy Braun jako publicysta…, dz. cyt., s. 130.
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widać w postawie ani poglądach Karola Wojtyły żadnej kontynuacji797.
Warto przypomnieć, że w generalnym zarysie unionizm był inspirowany
mesjanizmem – tym samym przyglądając się potencjalnym korzeniom
zainteresowań przyszłego papieża, kolejny raz trafiamy na idee związane z polskim romantyzmem, w tym w oczywisty sposób z prometeizmem.
Jeśliby szukać w polskiej myśli pierwocin czegoś, co można by określić
jako chrześcijański prometeizm, to właśnie w szczególnym skrzyżowaniu
ducha mesjanistycznego, romantyzmu i innych wartości (insurekcjonizm)
obecnych w myśli osób ze środowiska Unii, z którymi zetknął się młody
Karol Wojtyła.

Rola Oskara Haleckiego
Rekonstruując zatem korzenie ideowe myślenia Jana Pawła II o polityce
wschodniej, zaznaczam kwestię inspiracji romantycznej, ale też pragnę
podkreślić kilka innych elementów, które w moim przekonaniu na interesującym nas polu odegrały rolę być może ważniejszą. Po pierwsze kult św.
Jadwigi i św. Kazimierza, następnie zaś wpływ intelektualny Oskara Haleckiego. Odczytywanie społecznego przesłania papieża poprzez badania jego osobistego stosunku do konkretnych świętych jest podejściem
uzasadnionym. Stefan Wilkanowicz w eseju Święci – wzorce polskiego
etosu pokazuje, jak można odczytywać program polityczny kryjący się
za kultem Jadwigi Andegaweńskiej. Wskazuje na takie cechy jak: służba
dla kraju, skłonność do zaprowadzania pokoju (załagodzenie konfliktu
Jagiełły z kuzynostwem, a zatem także uratowanie unii), pokojowe nastawienie do Krzyżaków, staranie się o odłożenie decyzji o wojnie z zakonem, pomoc biednym, wspieranie nauki, zaangażowanie społeczne,
popieranie pokojowej chrystianizacji w opozycji do metody „krzyżackiej”, wreszcie budowanie relacji w Europie Środkowej, od Węgier po
Litwę798. O relacjach intelektualnych Haleckiego z polskimi biskupami,
w tym szczególnie kardynałem Wojtyłą, będzie jeszcze mowa – tymczasem warto jedynie, posłużywszy się cytatem z pracy tego historyka,
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797

| 	Por. M. Hańderek, Konspiracyjna Unia…, dz. cyt., s. 139–152, mps.

798

| 	Por. S. Wilkanowicz, Święci – wzorce polskiego etosu, „Znak”, 357–358/1984,
s. 1040–1041.

wyjaśnić syntetycznie, jak interpretowano rolę Jadwigi. Otóż odnosząc
się do dziedzictwa królowej, Halecki pisze:
Za sprawą dziedzictwa Jadwigi dwa wieki następujące po jej
śmierci słusznie ocenia się jako dwa wielkie stulecia historii Polski.
Kiedy spojrzy się na nie na tle ogólnoeuropejskim, unaoczniają
również postęp w tym, co określić można jako kształtowanie się
Europy Środkowowschodniej799.
Znacznie społeczne kultu królewicza Kazimierza wyjaśnił sam papież
w kazaniu z okazji 500-lecia jego śmierci. Znów uwypuklał budowanie
relacji Polski z innymi krajami:
Ja sam nie mogę bez wewnętrznego wzruszenia serca myśleć
o tym, że ten święty urodził się na zamku królewskim w Krakowie
w roku 1458 jako syn wielkiego Kazimierza Jagiellończyka, króla
Polski i zarazem wielkiego księcia litewskiego – a matką jego była
Elżbieta (z rodziny Habsburgów), zwana „matką królów”800.
Dalej Jan Paweł II podkreślał postawę społeczną Kazimierza, zaangażowanie w działalność dobroczynną i osobistą skromność801. Można
do tego dołożyć kwestie takie jak patronowanie dynastii Jagiellonów po
śmierci, a także Rzeczypospolitej Obojga Narodów – nie bez znaczenia jest fakt, że pierwszy wniosek do Stolicy Apostolskiej o kanonizację
królewicza król Zygmunt Stary miał wysłać po zwycięskiej bitwie pod
Orszą802.
Po drugie, papieskie zaangażowanie w kwestie polityki wschodniej
trzeba widzieć w świetle twórczości Haleckiego i jego afirmacji idei
jagiellońskiej803. Trudno nie zwrócić uwagi na zainteresowanie Karola
Wojtyły, szczególnie w czasach gdy był już biskupem krakowskim, dziejami Jagiellonów, a zwłaszcza sprawą beatyfikacji Jadwigi – propago799

| 	O. Halecki, Jadwiga Andegaweńska i kształtowanie się Europy Środkowowschodniej,
przeł. M. Borowska-Sobotka, Universitas, Kraków 2000, s. 263.

800

| 	Jan Paweł II, Z homilii podczas uroczystości 500-lecia śmierci św. Kazimierza, „Znak”,
357–358/1984, s. 1011.

801

| 	Tamże, s. 1013.

802

| 	Por. H.D. Wojtyska CP, Problem kanonizacji św. Kazimierza, „Znak”, 357–
358/1984, s. 1025–1029.

803

| 	Por. S. Łukasiewicz, Trzecia Europa. Polska myśl federalistyczna w Stanach Zjednoczonych 1940–1971, IPN, Warszawa–Lublin 2010, s. 305.
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waną notabene przez Haleckiego804. Trzeba w tym momencie analizy
przypomnieć rzecz bezprecedensową: jak wielkie znaczenie dla polskiej hierarchii i Kościoła miał Halecki jako historyk, ale przede wszystkim jako intelektualista podający interpretacje dziejów Polski w trudnym
politycznie momencie historii. Trudno byłoby znaleźć w tamtych czasach
świeckiego obdarzonego większym zaufaniem politycznym i intelektualnym Kościoła niż ten emigracyjny profesor. Wynikało to z jego pozycji
w Stolicy Apostolskiej już od czasów Piusa XI, a także relacji z najważniejszymi polskimi hierarchami po wojnie805. Mirosław Filipowicz słusznie
pisze w kontekście między innymi Haleckiego o „zapomnianym pokoleniu polskiej emigracji” w amerykańskich „Russian Studies”. W gruncie
rzeczy trzeba podkreślić, że także w znacznie szerszym zakresie Halecki został zapomniany i w stosunku do skali swego dzieła pozostaje
zdecydowanie niedoceniony806. Z punktu widzenia konceptualizacji idei
jagiellońskiej pozostaje on jednak postacią centralną nie tylko w polskiej
historiografii, ale także w dziejach myśli politycznej naszego regionu
Europy.
Przypomnę teraz w ogólnym zarysie rolę Haleckiego w okresie obchodów tysiąclecia chrztu Polski. Z okazji milenium ukazała się w Rzymie
w 1958 roku jego praca Od unii florenckiej do unii brzeskiej807. Wykład Haleckiego „Tysiąclecie Polski katolickiej” wygłoszony 13 stycznia
1966 roku w obecności Pawła VI był jednym z najważniejszych wydarzeń rzymskich obchodów milenium808. Akademia w Rzymie odbiła się
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804

| 	Por. W. Jędrzejewicz, O. Halecki, mps, Archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego
w Nowym Jorku, Kolekcja Oskara Haleckiego, Archiwum osobowe 154/359, s. 3,
12.

805

| 	Wiele światła rzuca na tę pozycję liczna korespondencja z dostojnikami watykańskimi w Materiałach Haleckiego w PIASA w Nowym Jorku, w tym kartka świąteczna
od Pawła VI, Archiwum, PIASA, Kolekcja Oskara Haleckiego, 50.21, s. 66.

806

| 	Por. M. Filipowicz, Emigranci i jankesi. O amerykańskich historykach Rosji, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 175–184.

807

| 	Por. O. Halecki, Od unii florenckiej do unii brzeskiej, tom 1, przeł. Anna Niklewicz
OSU, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Fundacja Jana Pawła II, Lublin
1997, s. 13.

808

| 	Por. M. Kornat, Oskar Halecki a Stolica Apostolska, [w:] M. Dąbrowska (red.),
Oskar Halecki…, dz. cyt., s. 144; List Martina j. O’Connora do Oskara Haleckiego, Watykan 24th February 1966, Archiwum, PIASA, Kolekcja Oskara Haleckiego, 50.21, s. 44. Szczegóły wykładu Haleckiego zostały zanotowane w Serwisie

szerokim echem w światowej prasie i stanowiła jedno z najważniejszych
wydarzeń politycznych roku – z punktu widzenia polskiej polityki. Po
prostu między innymi ze względu na udział Pawła VI i zakaz wyjazdu do
Rzymu dla kardynała Wyszyńskiego wybrzmiała szeroko w światowych
mediach809. W przemówieniu Halecki podniósł siłą rzeczy wiele kwestii,
dużo miejsca poświęcił jednak propagowaniu idei jagiellońskiej Polski,
myśl Jadwigi Andegaweńskiej porównał wręcz do dorobku św. Augustyna i podkreślał „spadek duchowy” królowej, który doprowadził jego
zdaniem do zawarcia unii lubelskiej810. Kardynał Wojtyła miał kontakt
z Haleckim nie tylko w Rzymie, ale też podczas wizyty w USA w 1969
roku811. Wtedy to kardynał zaprosił na spotkanie Haleckiego, a rozmowa miała dotyczyć właśnie historii Jadwigi Andegaweńskiej812.
W tego typu relacjach, szczególnie świeckich z przedstawicielami hierarchii, sprawą zasadniczą było zaufanie kardynała Wojtyły do
prof. Haleckiego, zapewne też intelektualny format badacza. Nie da
Informacyjnym Ambasady RP przy Watykanie nr 3 z 14 stycznia 1966. Było to
ważne wydarzenie, w którym uczestniczyło oprócz papieża około 20 kardynałów,
w tym kardynał Slipyj, salę Audytorium Piusa XII wypełniło ok. 2000 słuchaczy.
Byli też tam ważni włoscy politycy, w tym Andreotti, a także korpus dyplomatyczny (m.in. ambasadorowie Belgii, Austrii, Brazylii, Włoch, Urugwaju, chargé
d’affaires Niemiec). W imieniu kardynała Wyszyńskiego papieża przywitał bp W.
Rubin. (Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 3 z 14 stycznia
1966, Archiwum PIASA, Kolekcja Gromady 54.87, s. 85–86, Inter-Catholic Press
Agency, INC, New York, 31 stycznia 1966, Rok XXI, nr 2, Archiwum PIASA,
Kolekcja Gromady 54.87, s. 137–139).
809

| 	Relacja z uroczystości ukazała się wraz ze zdjęciem Pawła VI z O. Haleckim w „The
Tablet”, 20 stycznia 1966, s. 5 (artykuł Millenium of Poland’ Conversion Marked;
Card. Wyszynski Missing). Podobnych artykułów ukazało się w najważniejszych tytułach prasowych na świecie kilkadziesiąt, szczególnie we włoskich: „L’Osservatore
Romano”, „Il Popolo”, „Catholic News”, „Il Giornale d’Italia”, francuskich jak „Le
Monde”. W większości z nich wspomniany był wykład O. Haleckiego w Rzymie.
Por. Archiwum PIASA, Kolekcja Gromady 54.87, s. 105–152.

810

| 	O. Halecki, Pierwsze tysiąclecie katolickiej Polski. Przemówienie wygłoszone w Rzymie 13 stycznia 1966 r. w Audytorium Palazzo Pio w Rzymie (tłumaczenie z włoskiego, Roma 1966, [w:] J. Cisek, Oskar Halecki. Historyk – Szermierz Wolności,
IPN, Warszawa 2009, s. 66).

811

| 	Później kard. Wojtyła był w USA w 1975 r. (Por. B. Nowożycki, Działalność Polskiego Instytutu Naukowego w latach 1942–1989, Archiwum Emigracji, Studia–szkice–dokumenty, Toruń, zeszyt 1–2/2011, s. 280).

812

| 	Por. J. Cisek, Wstęp, [w:] tenże, Oskar Halecki…, dz. cyt., s. 11.
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się rzecz jasna w żaden sposób wykazać, w jakim stopniu myśli i idee
dzielone przez Wojtyłę i Haleckiego wpływały na późniejsze poglądy
Jana Pawła II jako papieża – żaden z bohaterów już nie żyje. Uważam
jednak, że powinienem zaznaczyć, jak istotną rolę odgrywał Halecki
w kształtowaniu czegoś, co można nazwać linią historiozoficzną Episkopatu, szczególnie w odniesieniu do milenium chrztu Polski.
Warto w tym momencie przypomnieć, jak Halecki, zdaniem Artura Mękarskiego twórca jednej z „najbardziej urzekających mitologii”
w dziejach historiografii polskiej, czyli idei jagiellońskiej z centralną rolą
wyidealizowanej Jadwigi Andegaweńskiej, rozumiał ideę jagiellońską813.
Posłużę się w tym celu wnioskami Krzysztofa Baczkowskiego, wybitnego
znawcy czasów jagiellońskich w Europie Środkowej, który przeprowadził
także własne analizy myśli Haleckiego814. Była ona oparta na następujących założeniach: 1) narody Europy Środkowo-Wschodniej muszą ze
sobą zgodnie współdziałać ze względu na pojawiające się zagrożenie
ze strony Niemiec i Rosji; 2) formą tego współdziałania powinna być federacja – zorganizowana jednak adekwatnie do czasów, w których by
powstała; 3) federacja taka powinna wzorować się na średniowiecznej
unii jagiellońskiej, która obejmowała na zasadach dobrowolności Polskę, Litwę i Ruś (Ukrainę), a także w krótszych okresach czasu: Czechy,
Słowację, Węgry i Chorwację, za wzorcowe dla takiej unii-federacji Halecki uważał rozwiązania praktykowane w regionie właśnie w czasach
świetności idei jagiellońskiej w  XIV–XVI w.; 4) siłą takiej unii/federacji
byłoby przestrzeganie zasady dobrowolności w jej powstawaniu i trwaniu; 5) sprzyjającym czynnikiem dla powstania federacji powinny być
powiązania geograficzne, np. w postaci układu rzek, ale też wspólne
zagrożenia; 6) istotą idei jagiellońskiej miała być zasada tolerancji, kompromisu i współpracy narodów815 w oparciu o zasady zachodniej cywilizacji chrześcijańskiej – pojawiał się także wątek polskiej „misji cywiliza-
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813

| 	Por. A. Mękarski, Między historiozofią a polityką. Historiografia Polski Ludowej
w opiniach i komentarzach historyków i publicystów emigracyjnych 1945–1989, IPN,
Warszawa 2011, s. 82.

814

| 	Warto w tym kontekście pamiętać o tekście Haleckiego z 1937 roku Idea jagiellońska („Kwartalnik Historyczny”, nr 1–2/1937, s. 486–510).

815

| 	Por. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, KAI, Warszawa 2007, s. 167.

cyjnej” i dobrowolnej asymilacji816; 7) najczystszym wcieleniem doktryny prawnej i politycznej takiej unii była myśl między innymi Stanisława
ze Skalbmierza i przede wszystkim Pawła Włodkowica817 (Jan Paweł II
przywoływał jego postać w swoich publicznych wypowiedziach818), który w opozycji do krzyżackiego podejścia do prawa i polityki siłowego
nawracania pogan domagał się „w obronie Litwinów […] wolności wiary
i potępiał agresywne wojny”819. Halecki używał pojęcia „Jagiellonian
Federation” także w odniesieniu do czasów po 1569 roku, gdy I Rzecząpospolitą nie rządzili już przecież Jagiellonowie, idea jagiellońska
w tym ujęciu – warto to dla jasności podkreślić – obejmowała zatem
nie tylko samo państwo jagiellońskie, ale też odnosiła się do jego dziedzictwa820. Dla lepszego zrozumienia politycznego sensu ówczesnych
sporów o ideę jagiellońską warto podkreślić opinię badacza, historyka,
który analizuje ówczesne spory między polskimi historykami krajowymi
i emigracyjnymi. Wedle Mękarskiego żaden inny historiozoficzny spór
polskich historyków z kraju i emigracji nie przybrał tak zdecydowanej
formy. Halecki już od pierwszej połowy lat 50. krytykował krajowych historyków za uleganie historiografii marksistowskiej i ignorowanie czasów
jagiellońskich w historii Polski821. Dla wielu historyków debata o idei jagiellońskiej była w rzeczywistości zakamuflowaną dyskusją o losie ziem
wschodnich II Rzeczypospolitej: krajowi historycy unikali tego tematu, zachodni temat ten eksponowali. Zatem warto podkreślić, że na pewnym
etapie, w latach 50. i 60., debaty o czasach jagiellońskich i związane
z nimi postulaty nie oznaczały automatycznego poparcia dla programu
polityki wschodniej takiego rodzaju, jak stworzony był w kręgu „Kultury”.
Zdarzało się jednak, że chociażby poprzez podkreślanie kwestii ugody
hadziackiej z 1658 roku historycy polscy na Zachodzie przygotowywali

816

| 	Por. K. Baczkowski, Oskara Haleckiego jagiellońska wizja…, dz. cyt., s. 64.

817

| 	Tamże, s. 56–62.

818

| 	Por. G. Przebinda, Większa Europa. Papież wobec Rosji i Ukrainy, Znak, Kraków
2001, s. 48–49.

819

| 	O. Halecki, Pierwsze tysiąclecie katolickiej Polski…, dz. cyt., s. 65.

820

| 	Por. O. Halecki, The Limits and Divisions of European History, Sheed & Ward,
London, New York 1950, s. 95.

821

| 	Por. A. Mękarski, Między historiozofią a polityką…, dz. cyt., s. 80–81.
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grunt pod sojusz z Ukrainą, który z rosyjskiego punktu widzenia byłby
niekorzystny822.
Wracam teraz do generalnego wywodu o poglądach Haleckiego
na sytuację międzynarodową Polski. Warto zwrócić uwagę na kwestię
idei Sojuszu Atlantyckiego rozumianego jako wspólnota cywilizacyjna –
także wywodzącą się z poglądów Haleckiego, który już w grudniu
1943 roku w reakcji na wyniki rokowań podczas konferencji w Teheranie
sformułował wizję wspólnoty cywilizacji atlantyckiej wspieranej przez
Stolicę Apostolską jako odpowiedź na antycywilizację sowiecką823. Ten
wątek myślenia Haleckiego będzie można odnaleźć w późniejszym sojuszu Stolicy Apostolskiej kierowanej przez Jana Pawła II z USA – właśnie „cywilizacyjne” podejście do walki z ZSRS, a także pochwała demokratycznej formy rządów staną się jego fundamentem824.
Charakterystyczne dla kształtowania się politycznego programu pontyfikatu było działanie w sferze religijnej – afirmacja Jadwigi Andegaweńskiej szła pod prąd polityki historycznej przywódców PRL825. Zatem
tylko pozornie przyspieszenie sprawy jej beatyfikacji miało znaczenie
wyłącznie duszpasterskie. Proces beatyfikacyjny toczył się w różnych
odsłonach od 1949 roku. Po objęciu tronu Piotrowego nowy papież wyraźnie przyspieszył procedury, zatwierdził dodatkowe formy kultu kandydatki na ołtarze, a 8 czerwca 1979 roku sam odprawił na Wawelu
uroczystą mszę poświęconą zmarłej monarchini Jadwidze826. Kazania
i symboliczne gesty z 1979 roku z Gniezna, a przede wszystkim z Krakowa, powracanie do kwestii chrztu Rusi i Litwy można odczytywać jako
bezpośrednie przygotowanie neojagiellońskiego programu Jana Pawła II
w stosunku do wszystkich narodów regionu, a w szczególności wschod-

306

|

822

| 	Por. tamże, s. 89–107.

823

| 	Por. M. Kornat, Oskar Halecki a Stolica…, dz. cyt., s. 143; J. Cisek, Wstęp, dz. cyt.,
s. 24.

824

| 	O tym z kolei O. Halecki pisał już w pracy Eugeniusz Pacelli. Papież pokoju wydanej
w 1951 roku, w której bronił postawy Piusa XII w czasie II wojny światowej. Por.
M. Kornat, Oskar Halecki a Stolica…, dz. cyt., s. 133.

825

| 	Por. K. Baczkowski, Oskara Haleckiego jagiellońska wizja…, dz. cyt., s. 57.

826

| 	Por. Z. Święch, Budzenie wawelskiej Pani Królowej Jadwigi, Calvarianum, Kalwaria
Zebrzydowska 1989, s. 64–65.

nich sąsiadów Polski. Oczywiście był on sprzeczny z „linią historiozoficzną” ZSRS, komunistycznej Polski i całego komunistycznego obozu.

Ukraińskie kontakty kardynała
Także ostatnia wizyta Karola Wojtyły w Stanach Zjednoczonych,
ostatnia przed tym, jak został wybrany na papieża, przyniosła kontakty w amerykańskich środowiskach uniwersyteckich – ściśle powiązane
z interesującą mnie problematyką. Tym razem Oskar Halecki już nie żył,
a na drodze kardynalskiej podróży znalazł się Boston – wówczas jedno z centrów polonijnych w Stanach Zjednoczonych. Podczas wizyty
w USA w 1976 roku kardynał Wojtyła nawiązał kontakt z ukraińskimi
grekokatolikami i odwiedził Harvard Ukrainian Reaserch Institute (HURI),
jeden z najważniejszych ukrainistycznych ośrodków badawczych na
świecie827. Uzyskałem relację z tego spotkania (zachowała się też fotografia) sporządzoną przez jednego z uczestników. Kardynał Wojtyła
została zaproszony przez wybitnego historyka ukraińskiego Omeljana
Pritsaka, ówczesnego dyrektora HURI, przy udziale polskiego uczonego żydowskiego pochodzenia Wiktora Weintrauba, który popierał
powstanie HURI jako profesor Uniwersytetu Harvarda828. Odbył się
wykład dla studentów, a także rozmowa z zespołem HURI, dotyczyła
ona między innymi kwestii badań nad historią Kościoła i relacjami polsko-ukraińskimi829 – tematów oczywistych z punktu widzenia aktywności
późniejszego papieża na polu relacji polsko-ukraińskich. W harwardzkim środowisku ukrainistycznym, uważanym za sprzyjające pojednaniu
polsko-ukraińskiemu, Karol Wojtyła miał zresztą, jak się okazuje, więcej
827

| 	Por. J. Zajączkowski, Trudne sąsiedztwa. Polska i Ukraina a Rosja i Niemcy. Od zakończenia II wojny światowej do czasów obecnych, t. 4, Wydawnictwo Werset, Lublin
2016, s. 331.

828

| 	Z. E. Kohut, O. Andrievsky, Shaping Ukrainian Studies: A Portrait of Frank E.
Sysyn, Journal of Ukrainian Studies, CIUS, vol. 33-34, s. 5.

829

| 	E-mail od L. Hajdy do S. Plokhy’ego, 16 kwietnia 2018; E. Kasinec, Pope John Paul
II was guest at Harvard summer school and in July 1976, Number 1 March 1979
a newsletter for the friends of The Harvard Ukrainian Research Institute, http://
www.patriyarkhat.org.ua/statti-zhurnalu/pope-john-paul-ii-was-guest-at-harvardsummer-school-and-in-july-1976/ (dostęp 1 maja 2018).
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bliskich znajomych, badaczka ukraińska Zirka Z. Filipczak i jej mąż zostali przyjęci z mężem na papieskiej audiencji kilka dni po wyborze kardynała na papieża, także w tej rozmowie miały pojawić się kwestie papieskiego zainteresowania losem grekokatolików830. W momencie gdy
Karol Wojtyła był wybierany na papieża – wiele na to wskazuje – miał
krąg ukraińskich znajomych. Rekonstrukcja „ukraińskiego kręgu” papieża
i przybliżenie relacji tego środowiska z przyszłym papieżem jest w oczywisty sposób samo w sobie zadaniem badawczym na przyszłość.

Reakcje w ZSRS na wybór Jana Pawła II
Na podstawie danych KGB ZSRR, bez względu na deklaracje
nowego Papieża o zamiarach kontynuacji linii politycznej swoich
poprzedników, fakty z jego dotychczasowej działalności świadczą o tym, że ma on swoją „własną koncepcję”, polegająca na
orientacji na „świat zachodni” i aktywizacji Kościoła katolickiego
w krajach socjalistycznych831.
Autor powyższych słów sformułowanych zapewne w końcu października 1978 roku, szef ukraińskiego KGB, nie miał wątpliwości, że wybór
kardynała Wojtyły na papieża nie oznacza niczego dobrego z punktu
widzenia politycznych celów ZSRS. Niedawno zaprezentowane dokumenty, które oddają też zapewne oceny moskiewskiej centrali, nie pozostawiają wątpliwości, jak w centrum układu nerwowego sowieckiego
państwa oceniono zagrożenia związane z krakowskim kardynałem jako
przywódcą Kościoła katolickiego. Trzeba przyznać, że KGB trafnie prognozowało, w jakim kierunku rozwinie się polityka Jana Pawła II w Watykanie. Działania sowieckich służb bezpieczeństwa szły w następującym
kierunku:
Biorąc pod uwagę, że wybór Wojtyły na papieża może doprowadzić do znacznej aktywizacji katolików i unitów na Ukrainie, organy KGB USRR opracowują metody aktywnego przeciwdziałania
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830

| 	C.H. Byrne, Professor has private papal audience, 1 listopada 1978, The Harvard
Crimson, https://www.thecrimson.com/article/1978/11/1/professor-has-privatepapal-audience-phe/ (dostęp 1 maja 2018).

831

| 	F. Fedorczuk, USRR, Komitet Bezpieczeństwa Państwowego…, dz. cyt., s. 2.

wywrotowym dążeniom Watykanu, wykrycia i udaremnienia wrogich działań jego emisariuszy i misjonarzy, ujawnienia i przejęcia
kanałów łączności z katolikami i unitami na terenie republiki832.
Mimo ograniczonego dostępu do archiwów watykańskich już dotychczasowa wiedza na temat polityki wschodniej Watykanu, w tym także
stosunku papieża do marksizmu, pozwala na pewne konkluzje. Jan Paweł II został wybrany na papieża, gdy właśnie załamała się we Włoszech idea zawarcia „historycznego kompromisu chadecji i komunistów”,
popierana przez przywódcę włoskich komunistów Enrica Berlinguera
i przez Aldo Moro, który został ostatecznie zamordowany przez Czerwone Brygady 9 maja 1978 roku w Rzymie833. Przejmujący stery Stolicy
Apostolskiej nowy papież miał możliwość otworzyć nową kartę w polityce Watykanu wobec świata komunistycznego. Jego pierwsze posunięcia
polityczne trzeba zobaczyć w tym szerszym kontekście polityki włoskiej,
który wszelako miał poważne konsekwencje dla całego zachodniego
świata. Gdy papież znalazł się we Włoszech, sprawa niepowodzenia
misji Moro zapewne wciąż była komentowana. Posługując się przywoływanym już schematem Sałmina, można powiedzieć, że zwycięstwo
komunistów we Włoszech i szansa na wejście do rządu jednego z ważniejszych państw NATO były największym sukcesem oddziaływania
imperium sowieckiego w piątym kręgu imperialnym, za pośrednictwem
struktur partii komunistycznych działających na świecie i dążących do
zdobycia władzy demokratycznymi metodami. Tym samym tragiczne
niepowodzenie misji Moro było bodaj najpoważniejszym ciosem dla
polityki sowieckiej na Zachodzie po II wojnie światowej, jeśli chodzi
o pozycję partii komunistycznych w państwach przeciwnego bloku.
W sensie geopolitycznym Jan Paweł II na tronie Piotrowym oznaczał
dla Moskwy ryzyko, że Watykan będzie za jego pontyfikatu prowadzić
politykę na rzecz rozbicia Układu Warszawskiego i ZSRS. Papieżowi
zależało na odegraniu politycznej roli, chociaż – jak powiedział kiedyś
Bronisławowi Geremkowi – zdawał sobie sprawę, że w jakimś stopniu
wychodzi „poza rolę sukcesora św. Piotra”834. Dla Jurija Andropowa, we832

| 	Tamże, s. 2.

833

| 	Por. P. Kowal, Koniec systemu władzy, Warszawa 2015, s. 209.

834

| 	B. Geremek, Szansa i zagrożenie. Polityka i dyplomacja w rodzinnej Europie, rozmawia Dorota Maciejewska, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2004, s. 33.
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dle myśli, jakimi dzielił się jesienią 1978 roku, taki wybór kardynałów
stanowił wręcz część spisku, którego celem miało być wyłuskanie Polski
z sowieckiej struktury imperialnej835. Inaczej niż kilka lat wcześniej kardynał Karol Wojtyła był już wówczas postrzegany przez władze komunistyczne w Polsce jako większe zagrożenie dla ich rządów niż prymas
Stefan Wyszyński836. Prawdopodobnie pierwsze spotkanie Jana Pawła II z Andriejem Gromyką i ich długa rozmowa w Watykanie 24 stycznia 1979 roku nie rozwiały niepokojów Moskwy837. Z zachowanych
dokumentów wynika, że władze PRL zaraz po wyborze Wojtyły nabrały
przekonania o rychłej zmianie polityki Watykanu pod tym względem, że
utracą możliwość nacisku na polskich biskupów za pośrednictwem Stolicy Apostolskiej838. Sowieci uważali nowego papieża za wroga ideologicznego, taką interpretację lansowało KGB, podobną przekazywano
„sojusznikom” kanałami dyplomatycznymi. Bezpośrednio po konklawe
ambasador sowiecki w Warszawie poinformował towarzyszy, że Moskwa widzi w nim „jadowitego antykomunistę”839. Sprawa rzeczywistego stosunku Kremla wobec Jana Pawła II wymaga dodatkowych badań
i analiz. Wolnościowe przesłanie papieża do narodów ZSRS, a szczególnie Ukraińców, które stało się motywem już w pierwszych miesiącach
pontyfikatu – mogło wręcz wedle Andrzeja Grajewskiego być tłem zamachu na Jana Pawła II na placu Świętego Piotra w maju 1981 roku840.
W 1990 roku Jan Paweł II wyznał wobec grona polskich, ukraińskich,
białoruskich i litewskich intelektualistów, że podczas inauguracji pontyfikatu 22 października 1978 roku modlił się po białorusku, litewsku,
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835

| 	Por. R. Dzwonkowski, Religia i Kościół katolicki w ZSRS oraz w krajach i na ziemiach
okupowanych 1917–1991, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2010, s. 316.

836

| 	Por. E.K. Czaczkowska, Kardynał Wyszyński, Znak, Kraków 2013, s. 488.

837

| 	Por. J. Zajączkowski, Trudne sąsiedztwa…, dz. cyt., s. 331.

838

| 	Por. Ch. Andrew, W. Mitrochin, Archiwum Mitrochina, t. 1: KGB w Europie i na
Zachodzie, przeł. M.M. Brzeska, R. Brzeski, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań
2009, s. 783.

839

| 	Tamże, s. 779.

840

| 	Por. A. Grajewski, Wokół udziału komunistycznych służb specjalnych w zamachu na
Jana Pawła II, [w:] A. Grajewski, M. Skwara, Agca nie był sam. Wokół udziału
komunistycznych służb specjalnych w zamachu na Jana Pawła II, Instytut Pamięci
Narodowej, Instytut Gość Media, Katowice 2015, s. 282–286.

polsku i ukraińsku841. Ta niewinna historia pokazuje, jak bliskie były dla
nowego papieża program duszpasterski i program polityczny. Jedną
z pierwszych rzeczy, jaką zrobił Karol Wojtyła w nowej roli, było wysłanie do Ostrej Bramy swej piuski. Nie chodziło jednak przede wszystkim
o „polski akcent”, ale o sygnał przekazany katolikom na Wschodzie842.
Według relacji ks. Dzwonkowskiego reakcja na wybór papieża była
w ZSRS faktycznie szeroka843 – na Białorusi już w 1979 roku zanotowano wzrost praktyk religijnych i dotyczyło to różnych grup narodowościowych (np. Litwinów, a nie tylko Polaków)844. Już pierwsze papieskie gesty
wobec przebywającego na wygnaniu biskupa Julijonasa Steponavičiusa, administratora apostolskiego w Wilnie, wobec wileńskiego Komitetu
Obrony Praw Ludzi Wierzących, powstałego w październiku 1978 roku,
a także wobec grekokatolików, zwłaszcza zaś wobec osiadłego na emigracji ich przywódcy, kardynała Josyfa Slipego, z którym się spotkał 20
listopada 1978 roku845 – czyli niespełna miesiąc po inauguracji pontyfikatu – wskazywały na nową linię papieża. W oficjalnej korespondencji
Jan Paweł II nazywał Slipego „Patriarchą”, w prywatnej korespondencji
z kardynałem nawiązywał do historycznych relacji polsko-ukraińskich.
Nie zwiastowało to dla Kremla nic dobrego846.
Papież publicznie zabierał głos w języku białoruskim – tak było
przykładowo na Boże Narodzenie w 1980 roku847. Przedstawicielom
władz w Moskwie musiało się to wszystko układać w jedną całość: celowy program rozbijania spoistości imperium. Działania te potwierdzały najgorsze sowieckie prognozy. Koniec epoki Breżniewa wiązał się
z zaostrzeniem kursu władz sowieckich wobec wschodnich katolików.
841

| 	Por. G. Przebinda, Większa Europa…, dz. cyt., s. 5.

842

| 	Por. G. Weigel, Świadek…, dz. cyt., s. 359.

843

| 	Por. Za wschodnią granicą 1917–1993. O Polakach i Kościele…, dz. cyt.,
s. 275–279.

844

| 	Por. I. Puszkin, Wpływ wizyt papieża Jana Pawła…, dz. cyt., s. 387–388.

845

| 	Por. A. Grajewski, Wokół udziału komunistycznych służb specjalnych…, dz. cyt.,
s. 391–395; G. Weigel, Świadek…, dz. cyt., s. 332.

846

| 	Por. J. Zajączkowski, Trudne sąsiedztwa…, dz. cyt., s. 331.

847

| 	Por. S. Janowicz, Czy Pan Bóg nie rozumie po białorusku?, Biuletyn Informacyjny MKZ NSZZ Solidarność, nr 17/1981, s. 8, [w:] Annus Albaruthenicus 2016,
s. 7.
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Po kilku próbach zaniechano ustalania z komunistami zasad restauracji Kościoła greckokatolickiego, a breżniewowska ekipa powróciła do
stalinowskich metod ostrej walki z tym odłamem katolicyzmu848. Grajewski sugeruje wręcz, że u źródeł sowieckiej inspiracji zamachu na Jana
Pawła II leżała właśnie sprawa ukraińska, czyli papieskie poparcie dla
Kościoła greckokatolickiego849.
Jan Paweł II nie miał jeszcze zapewne gotowego planu rozbijania
imperium. Można powiedzieć, że polityczny strategiczny cel nie miał
jeszcze pod koniec lat 70. taktycznego oprzyrządowania. Było jednak
jasne, że polityka wschodnia Watykanu dwóch poprzednich dekad nie
będzie kontynuowana. Papież z Polski podtrzymał doktrynalnie antykomunistyczną postawę. W znacznie większym stopniu niż poprzednicy
stanowił zagrożenie dla imperium; dotyczyło to szczególnie jego działań na trzech frontach politycznych: polskim, ukraińskim i litewskim850 oraz
w sferze doktrynalnej konfrontacji z teologią wyzwolenia. Plan nowego
podejścia do politycznej roli papiestwa w przezwyciężaniu podziału
Europy znalazł swój wyraz w kazaniu Jana Pawła II wygłoszonym 3
czerwca 1979 roku w Gnieźnie na Wzgórzu Lecha851. Papież podczas
pierwszej wizyty głowy Kościoła katolickiego w państwie komunistycznym, odwołując się do swej misji papieża Słowianina, ujmował się za innymi narodami regionu, a także przepowiadał polityczne zjednoczenie
kontynentu852. Warto przytoczyć w tym miejscu nieco dłuższy fragment
papieskiego kazania:
Czyż Chrystus tego nie chce, czy Duch Święty tego nie rozrządza, ażeby ten papież Polak, papież Słowianin, właśnie teraz od-
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| 	Por. T. Szyszlak, Lwowskie sacrum, kijowskie profanum. Grekokatolicyzm w ukraińskiej przestrzeni publicznej od pieriestrojki do pomarańczowej rewolucji, Polskie
Towarzystwo Religioznawcze, Warszawa 2012, s. 80.

849

| 	Por. A. Grajewski, Wokół udziału komunistycznych służb specjalnych…, dz. cyt.,
s. 282–283, 391–395.

850

| 	Por. G. Weigel, Świadek…, dz. cyt., s. 357–360.

851

| 	J. Cisek, badacz myśli O. Haleckiego, wskazuje na to, jak papieska myśl o przezwyciężaniu podziału Europy kształtowała się pod wpływem znanych Janowi Pawłowi II idei Haleckiego przezwyciężania podziałów Europy, wyrażonych przykładowo
w pracy Borderlands of Western Civilization (1952). Por. J. Cisek, Wstęp, dz. cyt.,
s. 41.

852

| 	Por. B. Geremek, Szansa i zagrożenie…, dz. cyt., s. 37–38.

słonił duchową jedność chrześcijańskiej Europy, na którą składają
się dwie wielkie tradycje: Zachodu i Wschodu? My, Polacy, którzy braliśmy przez całe tysiąclecie udział w tradycji Zachodu, podobnie jak nasi bracia Litwini, szanowaliśmy zawsze przez nasze
tysiąclecie tradycje chrześcijańskiego Wschodu. Nasze ziemie
były gościnne dla tych tradycji, sięgających swych początków
w Nowym Rzymie – w Konstantynopolu. Ale też pragniemy prosić
gorąco naszych braci, którzy są wyrazicielami tradycji wschodniego chrześcijaństwa, ażeby pamiętali na słowa Apostoła: ,,Jedna
wiara, jeden… chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich. Ojciec Pana
naszego Jezusa Chrystusa” (por. Ef 4, 5-6). Ażeby o tym pamiętali.
I żeby teraz, w dobie szukania nowej jedności chrześcijan, w dobie
nowego ekumenizmu, wspólnie z nami przykładali rękę do tego
wielkiego dzieła, które tchnie Duch Święty!853.
Kontynuując myśl, papież przypominał akty chrztu Chorwatów, Słoweńców, Morawian, Bułgarów, Czechów, Wiślan, Serbów, Słowaków,
Morawian, „Słowian Połabskich: Obotrytów (Obodrzyców), Wieletów
i Serbołużyczan”, po czym dodawał:
Trzeba też, aby był przypomniany chrzest Rusi w Kijowie w 988 r.
(…) Chrystianizację Europy, tę oficjalną, ukończył chrzest Litwy w latach 1386 i 1387, który to, za sprawą błogosławionej naszej królowej Jadwigi, umocnił wcześniejszy o sto lat chrzest księcia Mendoga. Papież Jan Paweł II – Słowianin, syn narodu polskiego, czuje,
jak głęboko wrastają w glebę historii korzenie, z których on sam
razem z wami wyrasta854.
Kazanie gnieźnieńskie papieża należało prawdopodobnie do najważniejszych w pierwszej fazie jego pontyfikatu. W obszernym studium
Liturgia dziejów855 Paweł Rojek ukazuje szereg interpretacji wskazujących
na powinowactwo papieskich idei z polskim mesjanizmem, a także twórczością Karola Wojtyły z lat młodości. Wymienia trzy tradycyjne idee

853

| 	Jan Paweł II, Homilia w czasie mszy św. odprawionej na Wzgórzu Lecha, Zintegrowana Baza Tekstów Papieskich, http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/
id/544 (dostęp 18 września 2017).

854

| 	Tamże (dostęp 18 września 2017).

855

| 	P. Rojek, Liturgia dziejów…, dz. cyt. P. Rojek przytacza także interpretacje np. George’a Williamsa, wskazujące na to, że związki nauczania papieskiego z mesjanizmem
już w czasie pontyfikatu uległy osłabieniu lub zanikły.
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polskiego mesjanizmu: milenaryzm, pasjonizm i misjonizm856, dodać do
nich należy prometeizm jako ideę współwystępującą w dziejach polskiego romantyzmu z mesjanizmem (przykładowo Dziady). Zakorzenienie
papieskiego przesłania w romantyzmie, uznanie papieża za Miłoszem
oraz innymi polskimi badaczami i intelektualistami za „ostatniego polskiego romantyka”857 pozwala lepiej zrozumieć papieskie stanowisko
wobec sytuacji politycznej w Europie Środkowej pogrążonej w komunizmie – znajdujemy w nim bez problemu wątki mesjanistyczne, a szczególnie przywołujące skojarzenia z misjonizmem, pasjonizmem oraz tym
bardziej prometejskie. Te inspiracje w myśli papieskiej wymagają bez
wątpienia jeszcze dodatkowych badań i interpretacji.

Koniec watykańskiej Ostpolitik
Jan Paweł II zdecydował się na reorientację dotychczasowej polityki
wschodniej, ukształtowanej przez kardynała Casarolego, który wyznaczał jej trendy od 1961 roku, gdy został mianowany podsekretarzem
stanu odpowiedzialnym za stosunki z państwami (stanowisko to odpowiadało rangą wiceministrowi spraw zagranicznych). Ślady napięć
w Kurii Rzymskiej na tym tle znajdujemy w raportach Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych. Powołując się na dyplomatów PRL, ich autor twierdził, że
według Casarolego Wojtyła nie przedstawiał sobą „formatu politycznego” i protekcjonalnie określał go jako będącego „na drodze dojrzewania”. Arcybiskup Luigi Poggi miał uważać nowego papieża za niebyt
zręcznego polityka, mało elastycznego i drobiazgowego858.
Kardynał Wyszyński, choć szczególnie w kwestiach personalnych
unikał prób wpływania na decyzje papieża Polaka, zabiegał o odwołanie kardynała Jeana-Marie Villota, który odpowiadał za politykę zewnętrzną Stolicy Apostolskiej ostatniej dekady; ostatecznie sprawę roz-
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| 	Tamże, s. 41.

857

| 	P. Rojek, Liturgia dziejów…, dz. cyt., s. 12–13.

858

| 	Informacja nr 1 Departamentu IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotycząca biografii i charakterystyki osoby byłego metropolity krakowskiego Karola Wojtyły,
17 października 1978, [w:] A.Cz. Żak (red.), Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski
w wojskowych materiałach archiwalnych, Centralne Archiwum Wojskowe, Warszawa 2015, s. 21.

wiązała śmierć sekretarza stanu. Sam Casaroli, który jako współtwórca
rewidowanej za nowego pontyfikatu polityki został przez Jana Pawła II
utrzymany na stanowisku, a w 1979 roku, po śmierci Villota, otrzymał
nawet nominację na sekretarza stanu, tłumaczył zmianę kursu Watykanu
raczej procesami politycznymi w bloku komunistycznym niż zmianą nastawienia Stolicy Apostolskiej czy inną niż u poprzedników wolą Ojca
Świętego859. Badacz problemu polityki wschodniej Watykanu Hansjakob Stehle pisze, że pozostawienie przez Jana Pawła II na stanowisku,
a w zasadzie awansowanie Casarolego można odczytywać jako znak
kontynuacji w polityce wschodniej Watykanu860. Można je w mojej ocenie widzieć bardziej jako sygnał kontynuacji wysłany na zewnątrz i do
samej Kurii Rzymskiej, jako znak, że w polityce zagranicznej Watykanu
nie będzie rewolucji, jednak niekoniecznie z intencją niezmieniania polityki wschodniej, o czym świadczą już pierwsze gesty papieża szeroko
poniżej omówione. Po prostu sygnał papieża z jednej strony był zapowiedzią ewolucyjnej zmiany, jednak niejako od samego początku pod
znakiem odwrócenia paradygmatu, który był istotą polityki Pawła VI.
O ile uważał on, że przy założeniu trwałości systemu komunistycznego
wartością jest stabilizacja, o tyle papież z Krakowa postawił na zmianę paradygmatu niezmienności tej polityki przy pierwszej lepszej okazji,
jaka się mogła/miała wydarzyć861. Zmiana politycznego status quo była
oczywistym politycznym celem byłego metropolity krakowskiego. Rozbrat z polityką wschodnią papieży Jana XXIII i Pawła VI był zatem od
października 1978 roku nieuchronny. Jeszcze w 1977 roku po wizycie
Edwarda Gierka w Watykanie autorka wydawanego przez SB periodyku Józefa Siemaszkiewicz była przekonana, że PRL czas najgorszych
relacji z Watykanem ma za sobą862 – kilkanaście miesięcy później było
oczywiste, że jest inaczej.
859

| 	Por. A. Casaroli, Pamiętniki. Męczeństwo cierpliwości. Stolica Święta i kraje komunistyczne (1963–1989), przeł. T. Żeleźnik, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa
2001, s. 232–233.

860

| 	Por. H. Stehle, Tajna dyplomacja Watykanu. Papiestwo wobec komunizmu (1917–
1991), przeł. R. Drecki, M. Struczyński, Real Press, Warszawa 1993, s. 305.

861

| 	Por. G. Weigel, Ostateczna rewolucja…, dz. cyt., s. 145.

862

| 	Por. J. Siemaszkiewicz, Polska w polityce wschodniej Watykanu. Od ekskomuniki –
do uznania socjalistycznej rzeczywistości w Polsce, [w:] „Problemy teorii i praktyki
operacyjnej Służby Bezpieczeństwa”, Kwartalnik Wyższej Szkoły Oficerskiej im.
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Może nawet nominowanie kardynała Casarolego było polityczną zasłoną dla zmian, które papież zaczął przeprowadzać? Szczególnie że
nie we wszystkich sprawach arcybiskup Casaroli miał inne stanowisko
niż kierujący Kościołem polskim kardynał Wyszyński – jego pozostawienie nie było więc kontrowersyjne. Przykładowo Casaroli inaczej niż Villot
popierał wcześniej stanowisko Wyszyńskiego w sprawach granicy zachodniej Polski863 i wyrobił sobie tym samym w Polsce relatywnie lepszą
opinię. W 1980 roku Andropow jako szef KGB wydał rozkazy służące
wzmożeniu walki z katolicyzmem w ZSRS, ponieważ wedle jego oceny
nowy papież zamierzał prowadzić bardziej ofensywne działania wobec państwa sowieckiego864.
Jak nową konfigurację w Watykanie oceniała Służba Bezpieczeństwa? Łatwiej będzie rozwinąć ten wątek dzięki przywoływanej już informacji tematycznej z 28 maja 1981 roku. Generał Słowikowski omawiał
między innymi temat możliwej sukcesji po śmierci kardynała Wyszyńskiego865. Lektura dokumentu pozwala wyciągnąć kilka istotnych wniosków.
Słowikowski uważał, że Watykan za pontyfikatu Jana Pawła II nie będzie
zachowywał neutralności wobec ziem leżących w granicach II Rzeczypospolitej. Pisał, że „w nowej sytuacji Kościół polski musi stać się centrum
oddziaływania na społeczeństwa krajów sąsiednich”866. Najistotniejsze
było jednak to, że Jan Paweł II starał się oddziaływać na społeczeństwa
republik sowieckich, a nie skupiać się na relacji z władzą na Kremlu.
Linia polityczna papieża wobec ZSRS, podobnie jak hierarchia jego
celów, była w latach 80. oczywista dla kierownictwa Solidarności.
Świadczy o tym fragment słynnej rozmowy Lecha Wałęsy z bratem, gdy
przywódca związku w odniesieniu do zabiegów, kto otrzyma Pokojową
Nagrodę Nobla (mówiło się w tym kontekście także o papieżu), mówi
w pewnym momencie tak:

Feliksa Dzierżyńskiego, nr 4/1977, s. 70.
863

316

|

| 	Por. J. Nowak-Jeziorański, M. Winowska, Korespondencja 1955–1989, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2016, s. 262, 340, 356.

864

| 	Por. R. Dzwonkowski, Religia i Kościół katolicki w ZSRS…, dz. cyt., s. 321–322.

865

| 	AIPN, 0449/5/36, Jan Słowikowski, Informacja tematyczna, dotyczy: sukcesji po
kard. Wyszyńskim, 28 V 1981, k. 158.

866

| 	Tamże.

Problem polega na tym, że oni nie chcą, żebym stawał w szranki
z papieżem, bo oni liczą, że jak papież przyjedzie za rok, to wtedy ułożymy sprawy te ruskie i te europejskie. […] żeby się ruszyło,
Ukraina, Litwa itd. Oni mają taką koncepcję867.
To bardzo interesujące: najwyraźniej Wałęsa dowiedział się od odwiedzających go duchownych o planach papieskich, a nawet uważał,
że ma być narzędziem w nowej polityce wschodniej Watykanu wobec
bloku wschodniego, której celem miałoby być rozbicie ZSRS868. W każdym razie miał świadomość papieskich celów w polityce wobec Związku Sowieckiego.
Z dokumentów rzymskiej rezydentury polskiego wywiadu komunistycznego wynika, że po raz pierwszy kwestię wyjazdu Jana Pawła II
do ZSRS rozważano w 1983 roku, gdy brano pod uwagę jego udział
w uroczystościach związanych z jubileuszem św. Kazimierza. Wygląda
na to, że do 1984 roku papież zostawiał kardynałowi Casarolemu więcej swobody w próbach doprowadzenia do porozumienia z Sowietami
na korzystniejszych niż dotąd zasadach. Trudno to potwierdzić w innych
źródłach, ale jeszcze w grudniu 1980 roku doszło prawdopodobnie do
poufnej półtoragodzinnej rozmowy Jana Pawła II z Wadimem Zagładinem, który był wówczas zastępcą członka KC KPZR i zastępcą kierownika Wydziału Międzynarodowego KC KPZR. Zagładin – potem doradca
Gorbaczowa – starał się pozyskać papieża dla „ratowania odprężenia”, czyli łagodzenia relacji z zaczynającą urzędowanie administracją
Ronalda Reagana, zaś papież starał się łagodzić postawę ZSRS wobec
Polski i upewnić się, że nie dojdzie do interwencji zbrojnej w Polsce869.

867

| 	Rozmowa Wałęsy z bratem. Sporządzony przez SB stenogram rozmowy Lecha Wałęsy z jego bratem Stanisławem, jaka miała się odbyć 29 IX 1982 w Arłamowie (Stanisław Wałęsa potwierdził autentyczność nagrania), http://wyszkowski.com.pl/index.
php?option=com_k2&view=item&id=204:rozmowa–wa%C5%82%C4%99sy–
z–bratem&Itemid=94 (dostęp 24 marca 2016).

868

| 	Lech Wałęsa, Rozmowa z bratem, cz. 3, https://www.youtube.com/watch?v=if2AUXteVMk (dostęp 24 marca 2016).

869

| 	Por. J. Słowikowski, Informacja tematyczna, dotyczy: watykańskich ocen sytuacji
PRL, 16 lutego 1981, IPN BU 0 449/5/36, s. 170.
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Rok 1984
Wydarzenia 1984 roku przesądziły jednak o ostatecznym zerwaniu
z mrzonkami o porozumieniu z Sowietami na płaszczyźnie dyplomatycznej870. Dużą rolę odegrało w tej sprawie zbliżenie watykańsko-amerykańskie, które zaznaczyło się wcześniej, ale z dokumentów wynika,
że jeszcze w okresie bezpośrednio po wprowadzeniu stanu wojennego
w Polsce Jan Paweł II zajął wobec reżimu Wojciecha Jaruzelskiego nieco odmienne stanowisko niż Waszyngton, czego oczywistym wyrazem
było to, że zdecydował się na wizytę w ojczyźnie w czerwcu 1983 roku.
Przykładowo z szyfrogramu belgradzkiej rezydentury wywiadu PRL (od
źródła ulokowanego we francuskim MSZ) z 1982 roku dowiadujemy się,
że papież miał się skarżyć François Mitterrandowi na „instrumentalne podejście” administracji amerykańskiej do sytuacji w Polsce871; Amerykanie
odradzali przecież podejmowanie szybkiej wizyty w Polsce po wprowadzeniu stanu wojennego. Aby właściwie przedstawić podejście Jana
Pawła II do kwestii polityki wobec ZSRS, należy uwzględnić kwestię
relacji watykańsko-amerykańskich, które – historycznie rzecz ujmując –
nie były zbyt bliskie.
Z obecnej perspektywy jest oczywiste, że Reagan traktował walkę
z reżimem w Warszawie jako pretekst do rozprawy z Sowietami. Ta decyzja zapadła w Waszyngtonie najpóźniej w ostatnich dniach grudnia
1981 roku. Prezydent USA potrzebował czasu, by wzbudzić w nowym
papieżu przekonanie o słuszności takiego podejścia i zapewne przekonać go, że w ostatecznym rozrachunku Polska nie poniesie straty. Papież
zaś potrzebował czasu, by zaakceptować tę linię administracji Reagana;
w obfitych meldunkach polskich komunistycznych służb wywiadowczych
z Watykanu ślady papieskich wątpliwości co do polityki Waszyngtonu
pojawiają się przede wszystkim w okresie przed majowym spotkaniem
na Alasce w 1984 roku.
Polityczna sympatia łącząca Reagana i Jana Pawła II oraz potencjalnie wspólne cele dopiero na przełomie dwóch kadencji Reagana
zaczynały się zamieniać w instytucjonalną relację międzypaństwową.

318

|

870

| 	Por. P. Kowal, Between Ostpolitik and eastern policy, “New Eastern Europe”, 6/2016,
s. 195–196.

871

| 	AIPN, 0449/5/36, Szyfrogram nr 1762, Belgrad, 6 III 1982, k. 353–354.

W listopadzie 1983 roku Kongres USA zniósł ustawę z 1867 roku zakazującą nawiązywania stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską. W styczniu 1984 roku Stany Zjednoczone nawiązały stosunki
dyplomatyczne z Watykanem. 2 maja tegoż roku doszło do swego
rodzaju demonstracji. Od tego momentu sojusz amerykańsko-watykański wszedł w nową fazę – co bardzo dobrze pokazuje Paweł Zyzak
w pracy Efekt domina 872. Równolegle od 1983 roku Reagan rozbudowywał pomoc dla opozycji w Polsce, zwiększając finansowanie celów
związanych z rozbijaniem imperium, ponieważ część środków miała być
przeznaczona specjalnie na oddziaływanie „solidarnościowe” z Polski
na inne państwa regionu873.
Zgodnie ze zwyczajami watykańskimi papież nie spotyka się z głowami państw w trakcie trwającej kampanii wyborczej. Tym razem ta reguła
została złamana. W miejscowości Fairbanks, mieście poszukiwaczy złota założonym na Alasce w 1902 roku, Jan Paweł II spotkał się z Reaganem. Prezydent USA wracał z podróży do Chin, papież był w drodze na
Daleki Wschód, między innymi do Korei i Tajlandii. Przed tym spotkaniem
Reagan miał powiedzieć gubernatorowi Alaski, że żywi wobec biskupa
Rzymu głęboki szacunek, wręcz oddanie874. Podczas rozmowy prezydent USA przekazał swoje uwagi po podróży do Chin875. I Reagana,
i Jana Pawła II cechowało mocne przekonanie o powierzonej im wyjątkowej misji. Podczas wizyty w Chinach amerykański prezydent mówił:
Ameryka została założona przez ludzi, którzy poszukiwali wolności, czcząc Boga, ufając Mu i poddając się Jego prowadzeniu
w codziennym życiu876.

872

| 	Por. P. Zyzak, Efekt domina. Czy Ameryka obaliła komunizm w Polsce?, t. 1, Fronda,
Warszawa 2016, s. 686–692.

873

| 	Por. G.F. Domber, Empowering Revolution: America, Poland, and the End of the
Cold War, University of North Carolina Press 2014, s. 116–117.

874

| 	Por. P. Musiewicz, Osobiste doświadczenia i spotkanie Reagana i Jana Pawła II, Instytut im. Ronalda Reagana, http://www.reagan.org.pl/artykul/osobiste–doswiadczenia–i–spotkanie–reagana–i–jana–pawla–ii (dostęp 27 sierpnia 2016).

875

| 	Por. R. Reagan, Diaries, Harper Perennial, 2007, s. 237.

876

| 	P. Kowal, Kryptonim „Cappuccino”, „Rzeczpospolita”, 22 maja 2016, http://www.
rp.pl/Plus–Minus/305259913–Kryptonim–Cappuccino.html#ap–1 (dostęp 27
sierpnia 2016).
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Także podczas alaskiego spotkania podkreślał rolę modlitwy w życiu
człowieka. Można powiedzieć, że Reagan „za papieża” wykonywał
konkretną misję w Chinach, a papież „za Reagana” włączył się w rozmontowywanie komunizmu w Europie Środkowej i Wschodniej. Spotkanie na Alasce słusznie zostało przyjęte w obozie komunistycznym nie
tylko jako przypieczętowanie sojuszu, lecz także jako wsparcie dla Reagana w amerykańskiej kampanii wyborczej, co było o tyle istotne, że
tradycyjnie uważano w Ameryce, iż to demokraci mają bliższe relacje
z Kościołem katolickim. W trakcie podróży Jana Pawła II z Alaski do
Korei Południowej samolot papieża nie otrzymał zgody na przelot nad
ZSRS; w gruncie rzeczy trudno o lepsze spuentowanie reakcji sowieckiej
na porozumienie z Reaganem.
27 lutego 1985 roku, kilka dni przed śmiercią Konstantina Czernienki, Jan Paweł II po raz ostatni spotkał się z Gromyką, który najwyraźniej podjął jeszcze jedną próbę zablokowania tak groźnego dla Sowietów sojuszu. Nie można wykluczyć, że rozmowa ta jako „ostatnia
szansa” porozumienia na istotnym dla propagandy sowieckiej gruncie
„walki o pokój” była wspierana przez część przedstawicieli kurii. Papież nie dał się wciągnąć w akcję krytyki wobec Reagana wywołanej
rozwojem Inicjatywy Obrony Strategicznej (Strategic Defense Initiative,
SDI)877 – klamka zapadła, a wydarzenia kolejnych tygodni w Związku
Sowieckim pokazały, że także tam miało dojść do daleko idących zmian
politycznych.
W tym czasie relacje Watykanu z Waszyngtonem z etapu górnolotnych refleksji prezydenta USA przerodziły się w regularną współpracę
polityczną. Ze strony administracji za kontakt odpowiadali William P.
Clark Jr., szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego, oraz persona o kluczowym znaczeniu dla spraw bezpieczeństwa William J. (Bill) Casey,
dyrektor CIA, prywatnie gorliwy katolik; wspierał ich Zbigniew Brzeziński, formalnie człowiek poprzedniej ekipy w Waszyngtonie. Właśnie ten
ostatni, choć jego rola w projektowaniu polityki niszczenia imperium sowieckiego nie jest jeszcze dostatecznie wyświetlona, co najmniej spajał
zachodzące procesy polityczne. To Brzeziński miał praktycznie stały kontakt z papieżem, o czym świadczy ich korespondencja. W prywatnych
877
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| 	Por. R. Dzwonkowski, Religia i Kościół katolicki w ZSRS…, dz. cyt., s. 324–325.

listach pisanych w języku polskim (kopie kilkunastu z nich znajdują się
w zbiorze autora) Jan Paweł II i Brzeziński wymieniali się uwagami o polityce międzynarodowej, szczególnie ciekawie brzmią szczere, bardzo
krytyczne opinie byłego doradcy Jimmy’ego Cartera o polityce administracji Reagana. Charakterystyczny dla listów obu mężów stanu jest ponadstandardowo osobisty ton („Myślę, że Ojciec Święty odczuwa, jak
jestem Mu oddany i jak wysoko cenię jego misję świętą w stosunku nie
tylko do Polski, ale i całego świata”878 – deklarował nadawca). Brzeziński przesyłał papieżowi omówienia wniosków ze swoich podróży, a także dzielił się analizami. Przykładowo w kwietniu 1983 roku prognozował szybki koniec reżimu Andropowa i wzmocnienie nacjonalistycznego
komponentu w polityce rosyjskiej. Co do polityki Zachodu proponował
następujący plan:
USA i Europa Zachodnia powinny być stymulowane w kierunku
wysunięcia planu pomocy gospodarczej dla Polski w wypadku
kompromisu wewnętrznego w Polsce. Rozmawiałem po pobycie
w Rzymie na ten temat z najbliższym współpracownikiem Mitteranda i mam wrażenie, ze Francuzi byliby skłonni w takiej inicjatywie
wziąć udział. Popycham tę koncepcję w Białym Domu, mimo dużych oporów. Dyskretna inicjatywa kościelna w Europie i w Ameryce byłaby b. celowa879.
Treść tego listu pokazuje kilka istotnych elementów: papież, pracując
nad porozumieniem z Reaganem, mógł liczyć na unikalne wsparcie koncepcyjne człowieka, który wciąż miał duże wpływy w Białym Domu.
Zarysy kształtu korzystnego dla USA porozumienia w Polsce powstawały w głowie Brzezińskiego jeszcze przed formalnym zniesieniem
stanu wojennego, łącznie z takimi szczegółami jak rola Mitterranda
w tym procesie (w 1985 roku przyjął on Jaruzelskiego jako pierwszy
zachodni przywódca).
Brzeziński doprowadził też do tajnego spotkania przedstawicieli
administracji amerykańskiej z Jaruzelskim w nowojorskim apartamencie Rockefellera. Często niedoceniane spotkanie miało bardzo istotne
znaczenie. Z ówczesnej relacji Brzezińskiego wynika, że przedstawiciel
878

| 	List Z. Brzezińskiego do Jana Pawła II, Waszyngton, 30 kwietnia 1983 roku, s. 5,
kopia w zbiorach autora.

879

| 	Tamże.
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Reagana pokazał Jaruzelskiemu możliwości wyjścia z impasu politycznego, w jakim znalazł się po wprowadzeniu stanu wojennego. Pokazywanie perspektywy transformacji Jaruzelskiemu w oczywisty sposób
osłabiało spoistość bloku sowieckiego: ekipa stanu wojennego otrzymywała sygnał, że są warunki, na jakich może uniknąć bezalternatywności
swojej sytuacji. W imieniu papieża do łączności z Amerykanami został
wyznaczony kardynał Pio Laghi, odpowiadający za relacje z USA, a od
1984 roku pronuncjusz w Stanach Zjednoczonych; Casaroli odgrywał
już wówczas mniejszą rolę, choć nadal uczestniczył w grze politycznej.
Ukształtowane w 1984 roku wyjątkowe relacje watykańsko-amerykańskie przetrwały do końca kadencji Reagana, w czasach Busha ich intensywność wyraźnie spadła.
Rok 1984 w dziejach polityki wschodniej Watykanu był znamienny
także z innych powodów. 9 lutego zmarł Andropow. Trudno go uznać
za zwolennika poprawy relacji z Watykanem czy zmiany polityki sowieckiej wobec wierzących, niewątpliwie jednak rozumiał ten problem
i gotów był rozważać, czy pewne kroki wobec Kościoła nie byłyby korzystane dla Sowietów. Oczywiście byłaby to zapewne kolejna próba
instrumentalizacji kwestii religijnej w Sowietach na korzyść ludzi aparatu
władzy, na zasadach podobnych jak kilka wcześniejszych w historii tego
państwa. Andropow zapewne rozumiał lepiej od innych przywódców
potencjalną skalę kłopotów, jakie mogą spaść na ZSRS w razie braku
reform. Dojście do władzy Czernienki oznaczało próbę restauracji systemu breżniewowskiego, powrót do zaostrzonej linii wobec wierzących,
bez możliwości koncesji na rzecz Watykanu, o czym może świadczyć
załamanie się rozmów dotyczących obecności zagranicznych gości na
wileńskich uroczystościach św. Kazimierza. Nie doszło do wizyty na Litwie nie tylko Jana Pawła II, lecz nawet kardynała Casarolego czy prymasa Glempa – papież obchodził jednak uroczyście kazimierzowską
rocznicę, podkreślając polityczne aspekty życia królewicza880 – o czym
już pisałem.
W tym samym roku za akceptacją papieża kardynał Joseph Ratzinger
opublikował dokument, w którym potępiał teologię wyzwolenia. Instrukcja o niektórych aspektach teologii wyzwolenia powstawała w Kongre880
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| 	Por. Jan Paweł II, Z homilii podczas uroczystości 500-lecia śmierci św. Kazimierza,
„Znak”, 357–358/1984, s. 1013.

gacji Nauki Wiary. Sekretariat Stanu nie znał w czasie tych prac jej
szczegółów. Polskie służby koncentrowały się na antymarksistowskiej linii argumentacji kardynała Ratzingera, gdyż określił on komunistyczne
reżimy mianem totalitarnych. Dla Sekretariatu Stanu musiał to być jasny
sygnał, że papież nie wierzy już w dialog z Moskwą881. Instrukcja…,
chociaż na pierwszy rzut oka dotyczyła kwestii ściśle doktrynalnych, stawiała kropkę nad i. Było jasne, że Stolica Apostolska jest już na otwarcie
kolizyjnym kursie z ZSRS882. Instrukcja… została ogłoszona 6 sierpnia,
czyli trzy miesiące po rozmowach z Reaganem na Florydzie. Kardynał
Ratzinger stwierdzał, że „myśl Karola Marksa reprezentuje totalizującą
koncepcję świata”, i powtarzał tę kwestię kilkakrotnie. Oprócz zarzutów
czysto religijnych godził w najważniejsze elementy komunistycznej ideologii, rozprawiając się, podobnie jak Pius XI, między innymi z koncepcją walki klas:
Walka klasowa jako droga prowadząca do społeczeństwa bezklasowego jest mitem uniemożliwiającym reformy i pogłębiającym
nędzę i niesprawiedliwość. Ci, którzy ulegają fascynacji tym mitem,
powinni zastanowić się nad gorzkimi doświadczeniami historycznymi, do których on doprowadził. Zrozumieliby wówczas, że nie
chodzi bynajmniej o zaniechanie drogi skutecznej walki po stronie
ubogich i na rzecz nie dającego się zrealizować ideału. Przeciwnie, chodzi o uwolnienie się od złudzeń, by oprzeć się na Ewangelii i jej rzeczywistej sile883.
Klarowne stwierdzenia autora o sytuacji w ZSRS zatwierdzone przez
Jana Pawła II stawiały sprawę relacji ze Związkiem Sowieckim jasno,
przytoczone zostały między innymi argumenty znane już z nauczania
Kościoła w drugiej połowie lat 30., jednak przez dziesiątki lat nieeksploatowane tak wyraźnie. Miesiąc po ogłoszeniu Instrukcji… miało miejsce
881

| 	Por. P. Kowal, Papież, czyli zagrożenie dla komunizmu. „Polityka wschodnia” Stolicy
Apostolskiej w latach 1978–1985 w dokumentach służb specjalnych PRL, „Rocznik
Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, vol. 14, z. 5, s. 345-361.

882

| 	Opublikowanie Instrukcji…można też odczytywać jako powrót do odłożonej
w czasach Soboru Watykańskiego II otwartej krytyki komunizmu obecnej w nauczaniu Kościoła chociażby za pontyfikatu Piusa XI, czego przykładem była jego
encyklika Divini Redemptoris z 19 marca 1937 roku.

883

| 	Instrukcja o niektórych aspektach teologii wyzwolenia, http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19840806_theology–liberation_pl.html (dostęp 2 maja 2017).
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ważne z punktu widzenia moich badań sympozjum. Od 6 do 22 września w Publier we Francji z inicjatywy jezuitów odbywało się szczególne
spotkanie, które można uznać za ostateczne przypieczętowanie papieskiej polityki na Wschodzie. Sympozjum, którego przebieg znamy dzięki
SB, zgromadziło sowietologów z kręgu jezuitów. Wedle raportu Zdzisława Sarewicza dla generała Władysława Pożogi agresywne podejście
do Sowietów reprezentowali papież i jego bliscy współpracownicy. Jan
Paweł II miał zdecydować, by realizację polityki względem ZSRS przekazać w ręce młodych polskich księży, jednym z nich miał być ksiądz
Marian Radwan z Lublina. Księża mieli przygotować wydawnictwa
przeznaczone dla katolików na Wschodzie, które następnie należało
przerzucać z Polski i Finlandii do ZSRS884. Ruchy propagandowe miały
też dotyczyć aktywności radiowej, organizacyjnie zaś i w tym zakresie
mieli pomagać polscy jezuici. Analitycy Sarewicza stali na stanowisku,
że widoczna zmiana linii Watykanu, a nawet radykalizacja otoczenia
Jana Pawła II w kwestii działań na Wschodzie związane były z niepowodzeniem rozmów z ZSRS o zmianach granic wschodnich przedwojennych diecezji polskich w zamian za zgodę na wyłonienie administracji
kościelnej w ZSRS, w tym na powołanie biskupów na Ukrainie i Białorusi885. To kolejny dowód, że papież wyciągnął wnioski z nieudanych
zabiegów kardynała Casarolego i ostatecznie przestał wierzyć w ich
efektywność. Polityczne wzmocnienie więzów z Ameryką spowodowało też zmianę taktyki papieskiej w dziedzinie czysto duszpasterskiej. Interesującym podsumowaniem tego procesu zmiany polityki wschodniej
Watykanu mogą być konkluzje Dominika Morawskiego z pobytu na KUL
w listopadzie 1987 roku886. W jego opinii papież miał zamienić Ostpolitik na „misję wschodnią”, a kwestie gry interesów – podobnie jak Gorbaczow podejściem opartym na zasadach moralności. W interpretacji
Morawskiego sensem podejścia Jana Pawła II do polityki wschodniej
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884

| 	AIPN, 0449/5/36, Z. Sarewicz, Informacja sygnalizacyjna, dotyczy: planów działań propagandowych Watykanu wobec ZSRR, 5 XI 1984, k. 194.

885

| 	Tamże, Notatka informacyjna, dotyczy: projektu akcji Kościoła Katolickiego na
kierunku ZSRR, 23 X 1984, k. 195–197.

886

| 	Morawski, zwerbowany przez wywiad PRL, przebywał w Polsce w imieniu Komitetu Informacji i Inicjatyw na Rzecz Pokoju (COMIN), organizacji powiązanej
z kręgami chadeckimi we Włoszech. Władze zamierzały wykorzystywać jego pobyt
w Polsce na swoją korzyść. Por. IPN BU Z/002782/1, s. 107–109, 120–123.

nie było nawracanie na katolicyzm, ale „prezentowanie zasadniczych
treści religijnych”. Ciekawe, że podkreślał konieczność rozumienia przez
Watykan, że „stolica papieska sprzedaje dla celów watykańskich jakieś
tam interesy polskie”887.
Zreasumujmy konsekwencje zmiany polityki wschodniej Jana Pawła II
i Watykanu w połowie lat 80., która ukształtowała się jeszcze przed
dojściem Gorbaczowa do władzy. Papież co prawda przyjął ryzyko
osłabienia dialogu z Sowietami, który trwał już od dłuższego czasu, nawiązał jednak kontakt ze społeczeństwami, a nie władzą sowiecką, co
pasowało do jego linii upominania się o prawa człowieka i dopełniało
strategii w sprawach społecznych. Oprócz tego zyskiwał wolną rękę
w akcji duszpasterskiej na Wschodzie; ryzykował co prawda, że Kościół
zostanie przejściowo poddany wzmożonym represjom, ale nie musiał się
już liczyć z dyplomatycznymi uwarunkowaniami tych działań. W sferze
politycznej papież miał wolną rękę w walce z komunizmem, zarówno
w sensie praktycznym – jako ustrojem dominującym w wielu państwach
regionu, z którego się wywodził, jak i na poziomie ideowym – mógł
otwarcie piętnować marksizm, będący przecież oficjalną ideologią Sowietów. Linia kardynała Casarolego ostatecznie zbankrutowała.

Kardynał Glemp – łącznik papieża ze Wschodem
Rola Józefa Glempa uwidacznia się najpełniej w źródłach odnoszących
się do okresu, kiedy następowała jego sukcesja po kardynale Wyszyńskim. W Wielki Piątek 1981 roku, niedługo przed swoją śmiercią, Wyszyński zanotował swoją wizję:
Owładnęła mnie męka ludów wschodnich, które już od trzech pokoleń cierpią od zbrodniarzy, którzy mordują w ZSRR Chrystusa,
Jego Kościół i znaki dobrej nowiny ewangelicznej. […] Obraz ludzi bez świątyń, bez kapłana, bez ołtarza, bez Eucharystii i nauki
wiary św. – obraz matek bez pomocy wychowawczej, potworne
udręki więźniów i „pacjentów” szpitali psychiatrycznych, nieustanne zagrożenia wojenne w tylu krajach, którym ZSRR przychodzi „z
pomocą”, by umacniać zbrodniczy ustrój. A w Ojczyźnie naszej
887

| 	W. Wilk, Naczelnik Wydziału XV Dep II MSW, Pismo do płk. T. Dyrcza Naczelnika Wydziału Departamentu I MSW, IPN BU Z/002782/1, s. 126–127.
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groźba interwencji w sprawy wewnętrzne Polski. To wszystko jest
przedmiotem mojej modlitewnej męki i bolesnego wołania do Pani
Ostrobramskiej, przecież Matki Miłosierdzia888.
Stefan Wyszyński poważnie traktował swoją rolę prymasa Polski i sprawy, którymi dzielił się ze współpracownikami lub potencjalnymi czytelnikami zapisków. To dlatego mamy prawo poddać pewnej analizie zapis
jego przesłania. Charakterystyczne, że umierający prymas Wyszyński
nie koncentrował się na sprawach Polaków na Wschodzie, ale na kwestii
szeroko rozumianej misji wyzwolenia ludów na Wschodzie i ich ewangelizacji. Podobnie jak Jan Paweł II – będziemy jeszcze wracali do tej
kwestii – nie traktował Ostrej Bramy jako wyłącznie „polskiego punktu”
na religijnej i kulturowej mapie odniesień dla wiernych. Widział sprawy
w znacznie szerszym katolicko-uniwersalistycznym kontekście misji religijnej i misji wolnościowej, w takim ujęciu powinności prymasa Polski były
znacznie szersze niż tradycja protektora Polonii i Polaków za granicą.
Zaskakujące jest w tym kontekście, że także w oczach SB wschodnia misja polskiego Kościoła, której oczywiście z punktu widzenia celów PRL i ZSRS należało zapobiegać, była zakrojona szeroko. Okazuje się, że także z perspektywy Służby Bezpieczeństwa prymas Polski
miał być aktywnym podmiotem w polityce wobec Wschodu. 28 maja
1981 roku generał Jan Słowikowski rozesłał notatkę o tym, co istotnego z punktu widzenia władz zmieni się w polityce kościelnej w razie
śmierci kardynała Wyszyńskiego. Pismo dotyczyło między innymi kwestii
nowej organizacji struktur kościelnych w Polsce889. Warto podkreślić, że
wedle interpretacji Słowikowskiego Jan Paweł II wbrew stanowisku watykańskiego Sekretariatu Stanu i zwyczajom honorowanym już w wielu
państwach postanowił utrzymać specjalne uprawnienia, które kardynał
Hlond otrzymał jako prymas od papieża Piusa XII w Polsce pochodzą-
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888

| 	E.K. Czaczkowska, Kardynał Wyszyński, dz. cyt., s. 695.

889

| 	Decyzje, o które w 1981 roku zabiegał Sekretariat Stanu, znalazły swoje częściowe
odzwierciedlenie w decyzjach Jana Pawła II dopiero w 1992 roku, a weszły w pełni w życie dopiero w momencie, gdy 19 grudnia 2009 prymasem Polski został
wskutek wcześniejszych decyzji Benedykta XVI abp Henryk Muszyński jako arcybiskup metropolita gnieźnieński. Jan Paweł II jako papież odwlekał w czasie ostateczne decyzje w sprawie przywrócenia związku tytułu prymasa Polski z godnością
arcybiskupa gnieźnieńskiego.

ce z okresu powojennego890. Zdecydował też zachować unię dwóch
archidiecezji: gnieźnieńskiej i warszawskiej, co oznaczało, że funkcja
prymasa Polski nadal miała pozostać faktycznie związana z Warszawą, a nie z oddalonym i słabo skomunikowanym ze stolicą Gnieznem891.
W sensie politycznym oznaczało to, że Jan Paweł II chce utrzymać centralizację w zarządzaniu Kościołem w Polsce, tak by naprzeciw władz
występował silny kościelny partner koncentrujący władzę w dwóch ważnych diecezjach, przywództwo w Episkopacie (przewodniczenie) oraz
symboliczną uzasadnioną historycznie władzę prymasa.
Otóż z informacji służb miało wynikać, że jednym z powodów utrzymania silnej pozycji prymasa miały być zadania związane z jego ewentualnymi działaniami poza granicami Polski: „w nowej sytuacji Kościół
polski musi stać się centrum oddziaływania na społeczeństwa krajów
sąsiednich”892, polski prymas miał być swego rodzaju łącznikiem ze
Wschodem. W notatce znajdujemy też cytat z wypowiedzi kardynała
Casarolego. Także w jego przekonaniu nowy prymas Polski powinien
mieć „zdolności działania na rzecz europejskiej i wschodniej polityki Stolicy Apostolskiej”893. Tak więc gdy kilka lat później, w 1987 roku, prymas
otrzymał propozycję, by dołączyć do delegacji kościelnej udającej się
na obchody rocznicy chrztu Rusi w Moskwie, kierownictwo komunistyczne nie było zaskoczone, chociaż z pewnością mogło to zaskakiwać
odbiorców informacji z mediów czy szersze kręgi społeczne. Dla SB,
a zatem także dla KGB i innych służb w obozie, powinno było być jasne, że rola prymasa Polski wykracza w wizji Jana Pawła II poza jego
tradycyjne obowiązki, a nawet dotyczy pewnej aktywności na wschód
od granic Polski.
Z dokumentów SB wynika, że już jesienią 1983 roku brano pod uwagę, by delegatem papieża na Litwę i Łotwę był prymas Polski kardynał
890

| 	Por. S. Wilk, Nadzwyczajne uprawnienia Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda,
„Studia Prymasowskie” 5/ 2011, s. 15–27; J. Krukowski, Uprawnienia nadzwyczajne Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, wobec zagrożeń Kościoła ze strony reżimu
komunistycznego, „Studia Prymasowskie” 5/2011, s. 29–42.

891

| 	Warto zaznaczyć, że jurysdykcję prymasa (prymacjalną) nad innymi biskupami
diecezjalnymi de iure zlikwidowano już w 1925 roku.

892

| 	AIPN, 0449/5/36, J. Słowikowski, Informacja tematyczna, dotyczy: sukcesji po
kard. Wyszyńskim, 28 V 1981, k. 158.

893

| 	Tamże, s. 158.
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Józef Glemp, wiadomo bowiem – z informacji, jakimi dysponowała rzymska rezydentura wywiadu SB – że otrzymał zaproszenie od Cerkwi prawosławnej894. Podróż zaplanowano na 1984 rok, przy okazji jubileuszu
500-lecia śmierci św. Kazimierza. Rozmowy zaczęły się za Andropowa,
który szukał możliwości taktycznego dialogu z Watykanem. Biorąc pod
uwagę jego podejście do religii, nie zaskakuje, że właśnie w tym czasie
padła tego rodzaju propozycja. Z jednej strony należy z osobą Andropowa wiązać ostrzejsze podejście do spraw religii w ZSRS, z drugiej
skłonność do instrumentalizowania roli religii wedle potrzeb, zgodnie ze
stalinowską tradycją, co mogło wyglądać jak liberalizacja podejścia.
Rozważano, czy wizyty na Litwie nie powinien złożyć sam kardynał Casaroli, a nawet Jan Paweł II895. Historia ta pokazuje między innymi, jak
różniła się polityka wyznaniowa następcy Breżniewa od polityki samego Breżniewa i Czernienki. Świadczy też o tym, że decydował rachunek
potencjalnych strat i zysków sowieckich władz, a nie doktrynalne „nie”.
Dopiero kilka lat później za rządów Gorbaczowa, skądinąd związanego politycznie z Andropowem, tego rodzaju plan mógł być zrealizowany. Ostatecznie po przedłużających się rozmowach przygotowawczych w 1988 roku prymas Polski dwukrotnie odwiedził ZSRS.
W publicznych wypowiedziach unikał jak mógł odniesień do spraw
politycznych, starał się przedstawiać sens swojego wyjazdu w kategoriach duszpastersko-religijnych896. Pierwsza jego podróż rozpoczęła się
7 czerwca i trwała pięć dni. Glemp jako uczestnik watykańskiej delegacji, na której czele stał sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał
Casaroli897, przebywał w Moskwie i Kijowie, gdzie brał udział w uroczystościach z okazji tysiąclecia chrztu Rusi. Władze sowieckie, a także
ekipa Jaruzelskiego zadbały o medialne nagłośnienie tej niecodziennej
wizyty i próbowały ją wykorzystać w propagandzie jako dowód zmian
w polityce wyznaniowej ZSRS. Wyrażono nawet zgodę, by prymasowi
towarzyszyli kapelani wojskowi, co niedawno było trudne do wyobra-
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894

| 	AIPN, 0449/5/36, Szyfrogram nr 9668, 30 XII 1983, k. 280–282.

895

| 	Por. P. Kowal, Papież, czyli zagrożenie dla komunizmu…, dz. cyt., s. 345–362.

896

| 	Historia wizyt prymasa została szczegółowo omówiona w artykule: P. Kowal, Misja
na Wschodzie. Wizyty kard. Józefa Glempa w ZSRS w 1988 roku oraz ich politycznomiędzynarodowy kontekst, „Dzieje Najnowsze”, nr 1/2016, s. 204–208.

897

| 	Por. tamże, s. 200–201.

żenia. W programie pobytu kardynała Glempa znalazły się spotkania
i nabożeństwa ekumeniczne, przede wszystkim z przedstawicielami Kościoła prawosławnego, i oczywiście spotkania z miejscowymi Polakami,
zorganizowane 11 czerwca w Moskwie, a następnie w Kijowie. Kardynał był obsługiwany przez ambasadora PRL w Moskwie Włodzimierza
Natorfa i traktowany przez niego jako ważny gość z Polski (był to już
czas, kiedy na polecenie Jaruzelskiego za obsługę wizyt zagranicznych
głowy Kościoła w Polsce odpowiadała dyplomacja PRL). To dzięki zaangażowaniu Natorfa doszło do wspominanych już rozmów z przedstawicielem rządu sowieckiego Charczewem898, który prezentował się jako
zwolennik liberalizacji polityki religijnej w ZSRS. Z jego wypowiedzi wynikało, że popierał odradzanie się Cerkwi899.
Charczew najwyraźniej potraktował prymasa Polski jako odpowiednią osobę, by zgłosić pretensje do Jana Pawła II. Glemp oprócz
zwyczajowych kurtuazji usłyszał od sowieckiego ministra ledwie zawoalowane groźby, że w razie gdyby Stolica Apostolska zdecydowała
się bez zgody władz sowieckich na mianowanie kolejnego (trzeciego
już) kardynała na terenie ZSRS, to nie zostanie on wpuszczony do kraju. Charczew poruszył także sprawę, która miała niebawem odegrać
istotną rolę w relacjach Jana Pawła II z władzami sowieckimi. Starały
się one bowiem zapobiec odrodzeniu się Kościoła greckokatolickiego,
ponieważ w ich przekonaniu stanowił on przeszkodę w rozwoju Kościoła prawosławnego na Ukrainie900. Kierownictwo sowieckie uważało,
że zablokowanie rozwoju Kościoła unickiego leży zarówno w interesie
Cerkwi, jak i władz – grekokatolicy byli oczywiście traktowani, słusznie
zresztą, jako nośnik ukraińskości i opoka dla odradzającego się ukraińskiego ruchu narodowego na sowieckiej Ukrainie.
Prymas Glemp z kolei podczas rozmów podniósł kwestię szczególnie ważną dla niego i odgrywającą dużą rolę w społecznym dyskursie
898

| 	Por. J. Glemp, Tysiąclecie wiary świętego Włodzimierza. Wizyty w Związku Radzieckim, Pallottinum, Poznań 1991, s. 25, 174.

899

| 	Por. Z. Balicki, Z moskiewskiego notatnika, „Dziś. Przegląd społeczny” 1994, nr 9
(48), s. 87–88.

900

| 	Por. T. Szyszlak, Lwowskie sacrum, kijowskie profanum. Grekokatolicyzm w ukraińskiej przestrzeni publicznej od pieriestrojki do pomarańczowej rewolucji, Polskie
Towarzystwo Religioznawcze, Warszawa 2012, s. 68–135.
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w Polsce, a mianowicie problem Katynia. W tej sprawie osiągnął pewien
sukces, była nim zgoda Charczewa na postawienie krzyża nad mogiłami w Katyniu. Dokładnie w tym czasie, gdy prymas negocjował postawienie krzyża na grobach katyńskich, Jaruzelski bez skutku zabiegał
u Gorbaczowa o jego wypowiedź na temat zbrodni podczas zbliżającej się w lipcu 1988 roku uroczystej wizyty przywódcy ZSRS w Polsce.
Z rozmowy z Charczewem wynika, że prymasowi Polski zależało na
rozbudowaniu duszpasterstwa katolickiego w ZSRS, szczególnie skierowanego do polskich środowisk901. Tylko taka argumentacja zresztą
mogła być efektywna. ZSRS wciąż nie mogło zależeć na przykład na
wzroście Kościoła greckokatolickiego czy wzroście znaczenia Kościoła
katolickiego kosztem nowych wiernych, przykładowo wywodzących się
z rodzin historycznie prawosławnych. Polityczny interes twórców pieriestrojki mógł naturalnie dotyczyć wzmocnienia pozycji Kościoła jako oferty dla Polaków. Było to istotne w budowaniu przeciwwagi dla ruchów
narodowych w zachodnich republikach, było też korzystne dla Jaruzelskiego, który przede wszystkim tego rodzaju polityką mógł się autoryzować na wewnątrzpolitycznym rynku w Polsce. Kiedy zatem prymas
zaproponował, że wyśle w celu podjęcia tego rodzaju misji do Moskwy
polskiego księdza katolickiego, który na stałe by tam pracował, Charczew odniósł się do sprawy pozytywnie, zarazem jednak – mimo że
w Polsce funkcjonowała autokefalia prawosławna – wysunął postulat,
by na zasadzie wymiany w Warszawie osiadł duchowny Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej902. Ustalono dalsze utrzymywanie kontaktów w poruszonych sprawach za pośrednictwem bp. Jerzego Dąbrowskiego.
W pierwszym tygodniu września kardynał Glemp ponownie przebywał w ZSRS, tym razem na Białorusi903. Program przewidywał rozmowy z prawosławnym metropolitą Filaretem, odwiedziny w parafiach
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901

| 	Problem ten szeroko omawia we wspomnieniowej pracy bp T. Pikus, który odpowiadał za organizowanie duszpasterstwa w wyniku ustaleń kard. Glempa i bp. J.
Dąbrowskiego. Por. Ks. T. Pikus, Byłem świadkiem przełomu. Wspomnienia z Moskwy 1990–1992, Fundacja im. Prymasa Tysiąclecia, Warszawa 1994; Bp T. Pikus,
Katolik w Rosji, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2003.

902

| 	Por. J. Glemp, Tysiąclecie wiary świętego Włodzimierza…, dz. cyt., s. 27.

903

| 	Kardynał był w Lidzie, Nowogródku, Grodnie, Nieświeżu, Mińsku i Pińsku.

katolickich, spotkania z Polakami i miejscową administracją904. Jednak
ta wizyta związana była przede wszystkim z odwiedzeniem Polaków
na Wschodzie. Był to jeden z warunków kardynała przed wyjazdami
do ZSRS w 1988 roku (po latach nie dziwi, że został przyjęty). Na potrzeby prasy mówił on nie tylko o religijnych, lecz także o politycznych
celach swojej wizyty 905. Nabożeństwa przemieniały się w duże uroczystości religijne; były to pierwsze tego rodzaju wydarzenia na terenie
ZSRS od kilkudziesięciu lat. Wedle raportów dyplomatycznych Mieczysława Obiedzińskiego906, który odpowiadał na Białorusi za przyjęcie
prymasa, zarówno katolicy, jak i prawosławni witali polskiego hierarchę
chlebem, słali kwiatami wejścia do świątyń. Ksiądz Julian Żołnierkiewicz
miał skomentować, że „prymas był lepiej przyjmowany w Grodnie i Nowogródku niż Papież w Polsce”907. Na Obiedzińskim wizyta Glempa
najwyraźniej wywarła duże wrażenie. Poza stroną kościelną również
władze komunistyczne w Polsce podkreślały liczny udział wiernych908,
a watykanista Dominik Morawski pisał, że dzwony w pińskiej katedrze
odezwały się – na powitanie prymasa Polski – po raz pierwszy od 1939
roku909. Atmosferę popsuł przedstawiciel władz białoruskich A. Zalesski910, który wysunął zarzut, że przyjmowanie do polskich seminariów
kleryków z Białorusi i wyświęcanie ich na księży to przykład ingerencji
Episkopatu Polski w sprawy tamtejszego Kościoła. Glemp miał bez ocią904

| 	Archiwum Prezydenta RP (dalej APRP), Gabinet Przewodniczącego Rady Państwa, Stosunki Państwo–Kościół 1988, 1000/27, teczka 4, Urząd do spraw Wyznań, Notatka dotycząca wizyty kard. Józefa Glempa prymasa Polski na Białorusi
w dniach od 5 do 7 IX br., 12 IX 1988.

905

| 	Por. D. Morawski, Pomost na Wschód, Obserwacje i refleksje watykanisty, Odnowa,
Norbertinum, Warszawa 1991, s. 131.

906

| 	Jeden z nich, przywoływany powyżej, został opublikowany: P. Kowal, Zapomniana
wizyta. Raport Mieczysława Obiedzińskiego na temat wizyty kardynała Józefa Glempa
na Białorusi w 1988 roku, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 2/2017.

907

| 	AMSZ, ZR 30–1–88/4, Informacja o niektórych problemach wizyty kardynała
Józefa Glempa na terenie BSRR, 9 IX 1988, s. 2.

908

| 	Tamże; APRP, nr 1004/1, teczka c(x), Zastępca Przewodniczącego Rady Państwa
Kazimierz Barcikowski, Sprawy Kościoła 1988, Konsulat Generalny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w Mińsku; J. Glemp, Tysiąclecie wiary świętego Włodzimierza…, dz. cyt., s. 30.

909

| 	Por. D. Morawski, Pomost na Wschód…, dz. cyt., s. 131.

910

| 	Por. P. Kowal, Zapomniana wizyta…, dz. cyt., s. 144.
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gania odpowiedzieć, że najlepiej będzie ustanowić na Białorusi niezależną hierarchię kościelną911. Jak wynika z przebiegu wizyt kardynała na
Wschodzie, zdawał on sobie sprawę, że Jan Paweł II zmierza ku dostosowaniu granic diecezji do granic państwowych i że bierze pod uwagę,
iż w zakresie kompetencji prymasa Polski znajdują się zarówno sprawy
Polaków na Wschodzie, jak i w pewnym stopniu reprezentowanie papieża. W praktyce okazało się, że także kwestia kontaktu z prawosławnymi
odegrała podczas wizyty dużą rolę. Obiedziński bacznie obserwował
każdy ruch prymasa na Wschodzie. Ciekawe wnioski, szczególnie jeśli
chodzi o identyfikację, po co kardynał Glemp wybrał się na Białoruś,
przynosi notatka podsumowująca, jaką generał wysłał do centrali na
Szucha. W następujący sposób określił on cele kardynała Glempa: po
pierwsze, nawiązać kontakty z Cerkwią prawosławną; po drugie, „rozeznać rezultaty polityki pierestrojki, aktualny stan i miejsce w życiu społecznym Kościoła katolickiego oraz znaleźć formułę pozwalającą na
ustanowienie odrębnej administracji kościelnej na terenie Białorusi”; po
trzecie, aktywizować miejscową społeczność; po czwarte, „rozeznać
możliwości odbycia w niedalekiej przyszłości pielgrzymki papieskiej do
ZSRR”. W związku z tym Glempowi zdaniem konsula generalnego miało
chodzić o „ustalenie katalogu problemów, jakie należy podjąć w interesie Kościoła w skali globalnej polityki, a które mogą być ewentualnie
treścią dialogu między Watykanem a władzami ZSRR”. Wreszcie piątym
celem Glempa miało być rozwiązanie doraźnych kadrowych problemów Kościoła na Białorusi912.
Waga misji kardynała Glempa z punktu widzenia katolików na Litwie, Białorusi i Ukrainie oraz polskiej mniejszości w tych krajach była
jak na tamte czasy nie do przecenienia – warto podkreślić pragmatyczne korzyści uzyskane dzięki relacjom polskich duchownych z władzami sowieckimi, gdyż kilka lat wolności w ZSRS umożliwiło Kościołowi
zbudowanie znaczącej bazy infrastrukturalnej ułatwiającej działalność.
Polityka papieża oraz wizyty kardynała Glempa w ZSRS w 1988 roku
stworzyły podstawy do odbudowy polskiego duszpasterstwa katolickiego na wschód od Bugu. Oczywiście działania te w założeniu miały
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911

| 	Por. R. Dzwonkowski, Religia i Kościół katolicki w ZSRS…, dz. cyt., s. 423–424.

912

| 	AMSZ, ZR–30–1–88/4, Informacja o niektórych problemach wizyty kardynała
Józefa Glempa na terenie BSRR, 9 IX 1988, s. 1.

pobudzić odradzanie się środowisk polskich w republikach sowieckich,
z myślą o ich statusie w krajach powstałych po upadku ZSRS. Jan Paweł II
korzystał z okazji do rozwijania duszpasterstwa na Wschodzie. Przykładowo w 1990 roku mianował biskupem Tadeusza Kondrusiewicza
i powierzył mu jurysdykcję nad diecezją w Mińsku913. Był to jeden z najpoważniejszych kroków w odbudowie administracji kościelnej w ZSRS.
Od 1991 roku decyzją papieża bp Kondrusiewicz był administratorem
apostolskim w Moskwie. Do Związku Sowieckiego przyjeżdżali kolejni
księża: w 1990 roku zatrudniony jako duszpasterz Pracowni Konserwacji
Zabytków 914 rozpoczął pracę w Moskwie współpracownik kardynała
Glempa, późniejszy biskup, ksiądz Tadeusz Pikus. Tworzył duszpasterstwo Polaków w Rosji. W grudniu tegoż roku przystąpił do odprawiania
nabożeństw przed kościołem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Marii Panny w Moskwie, który później stał się katedrą katolicką w stolicy Rosji; w grupie inicjatywnej moskiewskiej parafii katolickiej znalazły
się córka i wnuczka Konstantego Rokossowskiego. Tadeusz Pikus wspólnie z Tadeuszem Kondrusiewiczem położyli podwaliny pod Kolegium
Teologii Katolickiej św. Tomasza z Akwinu w Moskwie915. Powstało ono
w 1991 roku i miało kilka filii: w Sankt Petersburgu, Saratowie, Kaliningradzie, Kijowie i Grodnie, formalnie było afiliowane przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Efektywność działania papieża i szybkie
tempo prac pozwoliły Kościołowi efektywnie wykorzystać okoliczności
historyczne do wsparcia katolików obrządku łacińskiego na Wschodzie.
Bez tych posunięć trudno byłoby sobie wyobrazić rozwój Kościoła katolickiego w Rosji i innych państwach postsowieckich po 1991 roku.

Papież i sprawa polsko-ukraińska
Papieskie zaangażowanie w budowanie pojednania polsko-ukraińskiego stało w opozycji do polityki dystansu lub wrogości wobec
913

| 	Por. D. Morawski, Pomost na Wschód…, dz. cyt., s. 131.

914

| 	AIPN, 1386/21977, Akta paszportowe Tadeusza Pikusa (EAPP 21977).

915

| 	Por. T. Pikus, Byłem świadkiem przełomu…, dz. cyt.; J. Jezierski, Początki Filii Kolegium Teologicznego św. Tomasza w Kaliningradzie, „Studia Warmińskie” 2009, t.
46, s. 309.
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Ukraińców prowadzonej przez władze w Warszawie. Kardynał Josyf
Slipyj był jedynym oprócz prymasa Wyszyńskiego, któremu podczas
homagium nowy papież nie pozwolił uklęknąć916, co samo w sobie
było wymownym gestem. Kardynał Karol Wojtyła znał osobiście przywódcę grekokatolików od kilku lat – korespondował z nim i spotykał
się917, legenda kardynała, który był więziony w łagrach, zapewne także w oczach papieża z Polski miała swoje znaczenie. Doświadczenie
komunistycznego więzienia było tym, co łączyło też kardynałów Wyszyńskiego i Slipego. Wreszcie – co warto przypomnieć – łaciński arcybiskup warszawski (kardynał Wyszyński, a potem kardynał Glemp) był
jednocześnie biskupem dla wiernych wszystkich obrządków wschodnich
w Polsce, z których zdecydowanie największą grupę stanowili grekokatolicy (czyli katolicy – wierni obrządku bizantyjsko-ukraińskiego)
Jan Paweł II niebawem po wyborze nawiązał bliższy kontakt z kardynałem Slipym918. Już podczas pierwszej rozmowy zapadła decyzja, by
do milenium chrztu Rusi w 1988 roku przygotowywać się przez 10 lat 919.
Trudno nie dostrzec w tym posunięciu mającym zmobilizować wiernych
podobieństw do milenium polskiego sprzed ponad dekady. Ważne
było, że to Polak na urzędzie papieskim pomaga przywódcy grekokatolików we wzmocnieniu jego pozycji w Stolicy Apostolskiej. Papież
zerwał z polityką swoich poprzedników trzymania Slipego na dystans
i poparł zwołanie synodu Kościoła greckokatolickiego. Miało to następujący sens z punktu widzenia Kościoła greckokatolickiego: zapewnił
sukcesję po schorowanym hierarsze, jego następcę, abp. Myrosława
Lubacziwskiego, już w 1985 roku mianował kardynałem. Był to kolejny gest wsparcia. Podczas wizyty w Polsce w 1983 roku Jan Paweł II
przyjął na tajnej audiencji przedstawicieli Kościoła greckokatolickiego
w Polsce920.
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916

| 	Por. M. Melnyk, Wartości prawicowe w procesie dialogu i pojednania polsko-ukraińskiego, Częstochowskie Teki Historyczne, tom III, Częstochowa 2012, s. 245.

917

| 	Por. G. Przebinda, Większa Europa…, dz. cyt., s. 163.

918

| 	Por. D. Morawski, Pomost na Wschód…, dz. cyt., s. 148–149.

919

| 	Por. G. Przebinda, Większa Europa…, dz. cyt., s. 173.

920

| 	G. Polak, Tajne spotkanie Papieża z polskimi grekokatolikami, „Niedziela”, 20 stycznia 2015, http://www.niedziela.pl/artykul/116442/nd/Tajne–spotkanie–Papieza–
z–polskimi (dostęp 10 IX 2015)

Niektórzy przedstawiciele polskiego duchowieństwa przyjmowali
linię papieża i starali się ją rozwijać. W czerwcu 1984 roku w Podkowie Leśnej doszło do pierwszego polsko-ukraińskiego spotkania modlitewnego921. Miało ono też polityczną wymowę. Zacznijmy od tego,
że jego organizatorem był miejscowy proboszcz Leon Kantorski, jeden
z najbardziej znanych sympatyków Solidarności i wpływowy organizator niezależnego ruchu młodzieżowego w Polsce. Zachowały się jego
wypowiedzi z mszy św. 3 czerwca 1984 roku. Znamy też treść kazania
o. Jozafata Romanyka, wikariusza generalnego prymasa Polski ds. grekokatolików (formalnie obowiązki biskupa dla wiernych greckokatolickich
pełnił prymas Polski). Kantorski zapowiadał wspólne obchody milenium
chrztu Rusi na 1988 rok oraz nawiązywał do posłania biskupów polskich do niemieckich z 1965 roku jako przykładu pojednania w chrześcijańskim duchu. Romanyk wspomniał też o poświęceniu przez św. Włodzimierza w 1037 roku Rusi Matce Boskiej. W ten sposób uzasadniał,
że planowane obchody greckokatolickie miały mieć miejsce na Jasnej
Górze. Zebrani wysłali specjalne depesze do Jana Pawła II, kardynała Slipego, kardynała Glempa i biskupów rzymskokatolickich w Polsce,
w których podkreślali, że swoją aktywność ściśle wiążą z oczekiwaniami papieża922.

921

| 	Por. J. Hytrek-Hryciuk, J. Syrnyk, Mniejszości narodowe w Polsce wobec fenomenu „Solidarności”, [w:] Ł. Kamiński, G. Waligóra (red.), NSZZ Solidarność 1980–
1989, tom 7: Wokół „Solidarności”, IPN, Warszawa 2010, s. 499.

922

| 	3 czerwca 1984, Słowo wstępne wygłoszone przez ks. Leona Kantorskiego, proboszcza parafii rzymskokatolickiej pw. św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej, na spotkaniu
intelektualistów polskich i ukraińskich przed mającą się tam odbyć mszą świętą
w obrządku greckokatolickim, [w:] „Biuletyn Ukrainoznawczy”, nr 16/17, rocznik
2013–2014, Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu, s. 126–127;
3 czerwca 1984, Homilia wygłoszona przez o. Jozafata Romanyka OSBM podczas
mszy świętej w obrządku greckokatolickim, zorganizowanej z inicjatywy ks. Leona
Kantorskiego i tamtejszych parafian wyznania rzymskokatolickiego, [w:] tamże,
s. 128–131; 3 czerwca 1984, List zgromadzonych na liturgii w obrządku greckokatolickim parafian kościoła pw. św. Krzysztofa do Ojca Świętego Jana Pawła II, [w:]
tamże, s. 136–137; 3 czerwca 1984, List zgromadzonych na liturgii w obrządku
greckokatolickim parafian kościoła pw. św. Krzysztofa do ks. abp. Josyfa kardynała
Slipyja, [w:] tamże, s. 137–138; 3 czerwca 1984, List zgromadzonych na liturgii
w obrządku greckokatolickim parafian kościoła pw. św. Krzysztofa do ks. abp. Józefa kardynała Glempa, prymasa Polski, [w:] tamże, s. 139; 3 czerwca 1984, List osób

| 335

Charakterystyczne były właśnie słowa przesłane do papieża.
Oprócz emocjonalnej relacji („Doświadczyliśmy owego mistycznego
wieczoru na przykładzie jednej małej parafii, że owo pojednanie nie
jest niepodobieństwem. Tłum polski do późnych godzin nie chciał puścić
od siebie braci Ukraińców, ich kapłanów i chóru ukraińskiej młodzieży”)
zawierało też obietnicę kontynuacji w postaci podobnych gestów wobec Litwinów i Białorusinów 923. Polacy – uczestnicy liturgii w Podkowie
Leśnej – wydali też specjalny Memoriał w sprawie polsko-ukraińskiego
pojednania. Także ten dokument nawiązywał do wystąpienia polskich
biskupów w 1965 roku. Pismo skupiało się na winach Polaków wobec
narodu ukraińskiego, które zostały szczegółowo opisane: brak zrozumienia aspiracji narodu ukraińskiego, akcje latynizacji grekokatolików,
niszczenie świątyń. Uczestnicy występowali też z inicjatywą przebaczenia ukraińskich win wyrządzonych Polakom. Polscy uczestnicy spotkania
podkowiańskiego apelowali o udzielanie pomocy grekokatolikom924.
W tekście z 1986 roku Jan Józef Lipski – przytoczenie jego opinii pisanej ze świeckich pozycji dla jednego z ukraińskich czasopism ma
w tym kontekście szczególną wymowę – podkreślał, że proces pojednania polsko-ukraińskiego nabrał tempa dzięki zaangażowaniu Kościoła,
w tym papieża. Lipski nie miał złudzeń, że postawa duchowieństwa w tej
sprawie ma znaczenie ze względu na dwie kwestie: pozycję Kościoła
w Polsce oraz konieczność oderwania się od nacjonalistycznej tradycji.
Ta myśl nie była tak częsta, jak się wydaje. Postawa papieża i duchownych była w latach 80., jak pisze Lipski, „kluczowa”925.
zgromadzonych na liturgii w obrządku greckokatolickim parafian kościoła pw. św.
Krzysztofa do rzymskokatolickich biskupów ordynariuszy w Polsce, [w:] tamże,
s. 140;
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923

| 	3 czerwca 1984, List zgromadzonych na liturgii w obrządku greckokatolickim parafian kościoła pw. św. Krzysztofa do Ojca Świętego Jana Pawła II, [w:] tamże,
s. 136.

924

| 	3 czerwca 1984, Memoriał w sprawie polsko-ukraińskiego pojednania, uchwalony
przez przedstawicieli społeczności polskiej zgromadzonej na liturgii greckokatolickiej w kościele pw. św. Krzysztofa, [w:] „Biuletyn Ukrainoznawczy”, nr 16/17,
rocznik 2013–2014, Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu,,
s. 132–136;

925

| 	J.J. Lipski, Wypowiedź w ankiecie emigracyjnego kwartalnika ukraińskiego „Widnowa” o stosunkach polsko-ukraińskich z 1986 roku, [w:] J.J. Lipski, Pisma polityczne. Wybór, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2011, s. 318–319.

Kolejne podobne inicjatywy miały miejsce na przełomie lat 1987/1988
w związku z milenium. Działania religijne podejmowano także w szerszym kontekście społecznym. W październiku 1987 roku w Łodzi odbyła
się sesja Litwini, Białorusini, Ukraińcy, Polacy – przesłanki pojednania,
w której uczestniczyli między innymi Ryszard Torzecki, Tadeusz Olszański i Mirosław Czech. Impulsem do przeprowadzenia sesji była praca
Kazimierza Podlaskiego Białorusini, Litwini, Ukraińcy. Nasi wrogowie
czy bracia?926. Sesja ze względu na udział świetnych uczonych odbiła
się szerokim echem. Była też dobrym przygotowaniem do obchodów
milenium chrztu Rusi927. Na wiosnę 1988 roku Bogumiła Berdychowska
i Ewa Rybałt, a także Bohdan Trojanowski i Jan Doboszczak zorganizowali na KUL pierwszy Tydzień Kultury Ukraińskiej928, który przerodził się
potem w cykliczną imprezę929. Katolicka uczelnia stawała się tym samym
ostoją propagowania kultury ukraińskiej – trudno nie wiązać tych faktów
z jasnymi sygnałami płynącymi ze strony papieża.
Idea obchodów milenium chrztu Rusi towarzyszyła Janowi Pawłowi
w zasadzie od początku pontyfikatu. Bezpośrednie kościelne przygotowania do rocznic chrztów Rusi i Litwy trwały wiele miesięcy. 5 czerwca
1987 roku Jan Paweł II ogłosił list apostolski Sescentesima anniversaria
poświęcony 600-leciu chrztu Litwy. Zapowiedział w nim na 28 czerwca 1987 roku w Rzymie beatyfikację Jerzego Matulewicza, biskupa wileńskiego w okresie międzywojennym. Jednak znowu gest ten nie był
skierowany tylko do Polaków. Jan Paweł II podkreślił rolę Kościoła dla
kształtowania się tożsamości narodu litewskiego, dziękował Litwinom
za wierność Rzymowi w trudnych czasach. Wspominając katolików męczenników za wiarę, odnosił się nie tylko do czasów historycznych. Przywoływał więzienia i deportacje, co było jasną aluzją, że ma na myśli

926

| 	Korzystam z wydania: K. Podlaski, Białorusini, Litwini, Ukraińcy. Nasi wrogowie
czy bracia?, Przedświt, Londyn 1985.

927

| 	Por. T. Szczepański, Mniejszości narodowe w myśli politycznej opozycji polskiej w latach 1980–1989, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 228–229.

928

| 	Por. J. Hytrek-Hryciuk, J. Syrnyk, Mniejszości narodowe w Polsce…, dz. cyt.,
s. 499.

929

| 	Por. T. Szczepański, Mniejszości narodowe…, dz. cyt., s. 229–230.
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okres komunistyczny, który w gruncie rzeczy wciąż trwał 930. Kilka dni po
ogłoszeniu listu apostolskiego z okazji 600-lecia chrztu Litwy papież
przebywał w Polsce z trzecią pielgrzymką, której wolnościowe przesłanie skierowane do Polaków było jednoznaczne. Jeśli chodzi o kwestie
wschodnie, to najwyraźniej w nauczaniu papieskim zaznaczył się wątek
litewski. Podczas wizyty w Krakowie papież oficjalnie celebrował ogłoszenie św. Jadwigi błogosławioną931. Przy tej okazji wygłosił kazanie,
które nawiązywało do niedoszłej pielgrzymki papieża na Litwę, a także
jubileuszu Kościoła w tym kraju:
Czcigodni i drodzy bracia i siostry, uczestnicy eucharystycznej liturgii, jaką dane mi jest dzisiaj sprawować przy krzyżu wawelskim
i przy relikwiach bł. Jadwigi, naszej wielkiej królowej i matki ludów.
To miejsce, na którym się spotykamy, przemawiało do całych pokoleń. Zaklęta w nim jest najgłębsza i najrdzenniejsza treść Ewangelii,
wpisana w dzieje naszej Ojczyzny przed sześciuset laty. Bardzo,
bardzo pragnąłem być tutaj właśnie w tym roku – 1987, kiedy nasi
bracia Litwini, współtwórcy swoich i naszych dziejów obchodzą
w Wilnie i całym kraju sześćsetną rocznicę chrztu swego narodu.
Skoro nie jest mi dane w tym jubileuszowym roku być pośród nich,
modlić się na ich ziemi, w ich języku – tym bardziej dziękuję Bożej
Opatrzności za to, że mogę stanąć przy krzyżu wawelskim i zatrzymać się przy sercu naszej królowej, bł. Jadwigi. A ponadto:
przecież tutaj, na zamku królewskim, przyszedł na świat św. Kazimierz. Patron Litwy, który swe młode życie zakończył w Grodnie.
W tej katedrze się modlił. W Krakowie żył również i budował swoim życiem współczesnych, świątobliwy zakonnik Michał Giedroyć,
szczególny miłośnik Chrystusowego Krzyża932.
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930

| 	Jan Paweł II, Sescentesima anniversaria. https://w2.vatican.va/content/john–paul–ii/en/apost_letters/1987/documents/hf_jp–ii_apl_05061987_sescentesima–anniversaria.html (dostęp 12 maja 2017).

931

| 	Beatyfikacja królowej Jadwigi została oficjalnie zatwierdzona przez papieża
w sierpniu 1986 roku, na kilka dni przed przybyciem Jana Pawła II do Krakowa
w 1987 roku jej relikwie zostały przeniesione ze Skarbca Katedralnego na ołtarz
Chrystusa Ukrzyżowanego. Por. Z. Święch, Budzenie wawelskiej Pani…, dz. cyt.,
s. 64–70; Św. Jadwiga Królowa, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/s_jadwiga_krol.html (dostęp 18 września 2017).

932

| 	Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej w katedrze wawelskiej, 10
czerwca 1987, http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/743 (dostęp 18
września 2017).

Podczas mszy na Wawelu papież wplótł do liturgii zdania wypowiedziane po litewsku933. Dał zatem kolejny przykład, że rozwój kultu
królowej Jadwigi widzi nie tylko w kategoriach religijnych, ale traktuje
go także jako okazję do rozwijania myśli związanych z relacjami ze
wschodnimi sąsiadami Polski, upominania się o ich prawa, przypominania o związkach z Zachodem itd., a przede wszystkim był prawdopodobnie jedynym wówczas przywódcą politycznym, który mówiąc
o Litwie i Litwinach, nie wspominał o ZSRS, jak gdyby ignorował jego
istnienie. Akcentów litewskich podczas wizyty w 1987 roku było jeszcze
kilka: abp Gocłowski oficjalnie przywitał w Gdańsku Polaków z Wilna,
w Warszawie zostali publicznie przywitani pielgrzymi litewscy, akcenty
nawiązujące do Litwy pojawiły się w postaci transparentów podczas
procesji eucharystycznej w Warszawie z udziałem papieża itd.934.
Podczas wizyty papieskiej pojawiły się także wątki związane z jubileuszem chrztu Rusi. Papieżowi zarzucano jednak, że podczas pielgrzymki
nie eksponował dostatecznie wątków ukraińskich, że nie zwrócił się do
grekokatolików przynajmniej w kazaniu w Warszawie. Tymczasem akcentów ukraińskich nie zabrakło: przedstawiciele duchowieństwa greckokatolickiego odprawiali z papieżem msze – podobnie jak podczas
wizyt w 1979 i 1983 roku. Członkowie wspólnot greckokatolickich wręczali papieżowi dary podczas mszy św. w Krakowie, Gdańsku, Tarnowie,
Szczecinie. Jan Paweł II odwiedził warszawską cerkiew Bazylianów 935.
Warto jednak przypomnieć, że podczas trzeciej pielgrzymki do Polski
oprócz wątków litewskich i ukraińskich pojawiały się akcenty ormiańskie, czeskie, słowackie, morawskie, węgierskie, rumuńskie i niemieckie
związane z pochodzeniem pielgrzymów uczestniczących w uroczystościach936. Brak miejsca, by kwestię tę rozwinąć, dość jednak zaznaczyć,
że jeśli patrzeć na przebieg wizyty papieskiej, to była to wizyta w Polsce, ale też skierowana do narodów regionu. Można widzieć w tym
kontynuację linii duszpasterskiej rozpoczętej w 1979 roku kazaniem papieskim w Gnieźnie na Wzgórzu Lecha.
933

| 	Por. Pielgrzymka papieska – wątki narodowościowe, „ABC”, 6/1988, s. 4.

934

| 	Por. tamże, s. 3–6.

935

| 	Por. P.P., Ukraiński wymiar wizyty, „ABC”, 6/1988, s. 89–91.

936

| 	Por. Pielgrzymka papieska…, dz. cyt., s. 4–5.
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W czerwcu 1988 roku Jan Paweł II mianował arcybiskupa kowieńskiego Vincentasa Sladkevičiusa kardynałem. Warto podkreślić pewny
gest, który papież wykonał wobec Litwy 10 marca 1989 roku. Po uwolnieniu biskupa Steponavičiusa z wygnania mianował go arcybiskupem
metropolitą wileńskim, nie czekając na konieczne zmiany granic diecezji – był to istotny gest papieża Polaka w formalnym uznaniu władzy
litewskiej hierarchii katolickiej na Litwie. Jan Paweł II był zwolennikiem jak
najszybszego uregulowania kwestii zachodnich granic diecezji katolickich w ZSRS – wygląda jednak na to, że on lub Sekretariat Stanu liczyli,
że sprawa ta może być elementem okazania przez papieża dobrej woli
w trakcie potencjalnej, a odkładanej kilkakrotnie wizyty Gorbaczowa
w Watykanie937.
Kluczowa była polityka Jana Pawła II w okresie milenium chrztu Rusi.
To on skłonił kardynała Glempa do zintensyfikowania w 1987 roku dialogu rzymskich katolików z Polski z grekokatolikami. Papież miał doświadczenie z pozornie znacznie trudniejszego dialogu polsko-niemieckiego
rozpoczętego w oparciu o list biskupów. Planując kościelny wymiar
pojednania polsko-ukraińskiego, mógł kierować się doświadczeniem
polskiego Kościoła sprzed ponad dwóch dekad938. W październiku
1987 roku grupa polskich biskupów przebywała w Rzymie na zgromadzeniu Synodu Biskupów. 8 października wyżsi duchowni greckokatoliccy odwiedzili polskich biskupów w Papieskim Kolegium Polskim. Przemówienia wygłosili kardynałowie Glemp i Lubacziwski. 17 października
grupa polskich biskupów złożyła Ukraińcom rewizytę w rzymskim Kolegium św. Jozafata. W spotkaniu brało udział kilku najbardziej wpływowych polskich biskupów oraz związanych ze wschodnimi diecezjami:
Glemp, Macharski, Gulbinowicz, Tokarczuk, Wesoły, Jędruszuk, Karpiński. Był też papieski sekretarz ks. Stanisław Dziwisz 939. Ranga uczestni-

340

|

937

| 	Por. W. Wilk, Naczelnik Wydziału XV Dep II MSW…, dz. cyt., s. 126–128.

938

| 	Por. Ks. S. Bartuch, Wstęp, [w:] Polsko-ukraińskie pojednanie w dokumentach hierarchii oraz duchowieństwa, Pieriemiski Archieparchialni Widomosti, Rik XIV., cz.
23/2017, s. 51.

939

| 	8 października 1987, Przemówienie ks. abp. Józefa kardynała Glempa, prymasa
Polski, na spotkaniu duchowieństwa polskiego i ukraińskiego w Papieskim Kolegium Polskim u progu Jubileuszu Tysiąclecia Chrztu Rusi–Ukrainy, [w:] Biuletyn
Ukrainoznawczy, nr 16/17, rocznik 2013–2014, Południowo-Wschodni Instytut
Naukowy w Przemyślu, s. 142–146; 8 października 1987, Przemówienie ks. abp.

ków rozmów pokazywała wagę sprawy, a udział ks. Dziwisza świadczył
o tym, że postępem w rozmowach zainteresowany jest papież. Trudno
przecenić polityczny wymiar tych religijnych spotkań. Charakterystyczne
w wystąpieniach kardynała Glempa było łagodzenie historycznych sporów („Nie chcemy poruszać historii, w której na pierwszy plan wybijają
się sprawy bolesne”, „Nie wolno nam podejmować licytacji, kto komu
więcej krzywd wyrządził”). Drugą sprawą przez niego poruszaną była
sytuacja Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie i greckokatolickiego
w Polsce. Lubacziwski w wystąpieniu 8 października odnosił się wprost
do polityki:
Obie nasze Ojczyzny są całkowicie albo w połowie okupowane
przez ateistyczno-komunistyczny reżim, który pragnie zniszczyć nie
tylko religię, ale także i cały naród. Wy jesteście w lepszym położeniu, dlatego, że na razie zostawili Wam wasz własny rząd, ale
jak długo to potrwa, jeden Pan Bóg wie940.

1988 – dlaczego tym razem nie doszło do
pielgrzymki do ZSRS?
Jan Paweł II najwyraźniej nastawiał się na osobiste spotkania z wiernymi w państwach bloku wschodniego. W latach 80. zakładano również
wizyty Jana Pawła II w innych krajach bloku wschodniego niż Polska: na
Węgrzech i w NRD. W Niemczech o tego rodzaju wizytę zabiegał kardynał Joachim Meisner, arcybiskup Berlina. Wstępnie planowano przybycie papieża na zlot katolików w Dreźnie 8–10 lipca 1987 roku. Jeśli
wierzyć komunistycznym służbom specjalnym, Erich Honecker rozważał
Myrosława kardynała Lubacziwskiego, zwierzchnika Kościoła greckokatolickiego,
wygłoszone po polsku na spotkaniu duchowieństwa polskiego i ukraińskiego w Papieskim Kolegium Polskim u progu Jubileuszu Tysiąclecia Chrztu Rusi–Ukrainy,
[w:] tamże, s. 147–149; 17 października 1987, Przemówienie ks. abp. Myrosława
kardynała Lubacziwskiego, zwierzchnika Kościoła greckokatolickiego, skierowane
do delegacji biskupów polskich na czele z Józefem kardynałem Glempem, [w:]
tamże, s. 149–155; 17 października 1987, Przemówienie ks. abp. Józefa kardynała
Glempa w Ukraińskim Kolegium św. Jozafata podczas spotkania biskupów polskich i ukraińskich, [w:] tamże, s. 155–158.
940

| 	8 października 1987, Przemówienie ks. abp. Myrosława kardynała Lubacziwskiego…, dz. cyt., s. 147. W powyższym cytacie uwspółcześniłem język.
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udzielenie zgody, władze niemieckie obawiały się jednak, że wizyta
zostanie zdyskontowana politycznie przez zachodnioniemieckich polityków, i nie zdecydowały się na taki krok941. Jeszcze w grudniu 1987 roku
Morawski zorientowany w planach Stolicy Apostolskiej dopuszczał możliwość wizyty papieża w NRD, a także na Litwie, ale bez wyjazdu do
Moskwy 942. W lutym 1987 roku, niedługo po spotkaniu z Jaruzelskim,
papież zdecydował się przyjąć premiera Węgier Györgya Lázára. Przy
okazji tej wizyty strona watykańska miała sondować, czy możliwe jest
zorganizowanie pielgrzymki na Węgry, ale władze węgierskie wysyłały
zniechęcające sygnały 943.
Nie ulega wątpliwości, że Jan Paweł II zakładał możliwość wyjazdu
do ZSRS, oficjalnie powiedział o tym podczas spotkania z dziennikarzami 17 stycznia 1988 roku w Watykanie. Podkreślił jednak od razu, że
uczyni to pod warunkiem uzyskania zgody na odwiedzenie katolików,
w tym katolików wschodnich obrządków, ze względu na ich lojalność
wobec Stolicy Apostolskiej944. Sprawa nie była nowa. Już w listopadzie
1986 roku abp Bronisław Dąbrowski zrelacjonował władzom w Warszawie treść swoich rozmów z Janem Pawłem II. Z tego źródła do kierownictwa PZPR dotarły też informacje o negocjacjach papieża i jego
przedstawicieli z patriarchatem moskiewskim oraz o planach wyjazdu
do ZSRS. Podczas wizyty w Polsce w 1987 roku papież, podobnie jak
w roku 1979, na mszy w Warszawie pozdrawiał Kościoły na Litwie, Białorusi i Ukrainie, w Rosji, a także w państwach na południe od Polski945.
W czerwcu 1984 roku odbywały się uroczystości z okazji 600-lecia
chrztu Litwy; przedstawicielem Episkopatu Polski na tych uroczystościach
był biskup Roman Andrzejewski946. Kazimierz Podlaski wspomina, że już
w 1983 roku podczas mszy św. na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie delegacja litewska publicznie wręczyła papieżowi sękacz 947.
Jan Paweł II rozważał udział w uroczystościach 1000-leciu chrztu Rusi,
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941

| 	AIPN, 0449/5/72, Szyfrogram nr 7902, 6 XII 1986, k. 7.

942

| 	W. Wilk, Naczelnik Wydziału XV Dep…, dz. cyt., s. 128.

943

| 	Tamże, Szyfrogram nr 1388, Budapeszt, 14 II 1987, k. 98–100.

944

| 	Por. R. Dzwonkowski, Religia i Kościół katolicki w ZSRS…, dz. cyt., s. 328.

945

| 	Tamże, s. 327.

946

| 	Tamże.

947

| 	Por. K. Podlaski, Białorusini, Litwini, Ukraińcy…, dz. cyt., s. 5.

zaplanowanych na rok 1988, i oczekiwał zaproszenia zwierzchnika Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Pimena948. Jeżeli zatem plany papieskie
znane były Cerkwi, to bez wątpienia znane były zarówno KGB, jak
i władzom ZSRS, a prawdopodobnie to ekipa Gorbaczowa testowała
tego rodzaju możliwości jak zaproszenie papieża. Arcybiskup Bronisław
Dąbrowski innym razem przedstawiał papieskie plany władzom PRL
w następujący sposób:
Papież wie o tym dobrze, że „klucz do bram Moskwy” w jego przypadku leży w Warszawie, a z drugiej strony zdaje sobie sprawę
z tego, że epoka Gorbaczowa stwarza być może niepowtarzalną
okazję do tego, aby realnie zaistniała możliwość wizyty Papieża
w ZSRR. Tego ten papież nie może zaprzepaścić w żadnym razie.
To z kolei stwarza Polakom istotną gwarancję tego, że Jan Paweł II
nie da się zepchnąć na pozycje konfrontacyjne podczas swej bliskiej podróży do Polski949.
Jak widać, plany odwiedzin w poszczególnych państwach bloku
sowieckiego nie dochodziły do skutku – w każdym przypadku z podobnych przyczyn, mianowicie papież odmawiał milczenia na tematy
związane z duszpasterską sytuacją wiernych w danym kraju i pilnował,
by jego wizyty nie używano wyłącznie do legitymizowania władzy.
W tej sytuacji poligonem papieskiej linii politycznej pozostawała Polska,
do której władze sowieckie w zasadzie nie mogły zabronić papieżowi
wjechać.

Milenium na Jasnej Górze
Papież był zwolennikiem tego, by główne greckokatolickie uroczystości
milenijne, które w oczywisty sposób nie mogły się odbyć na Ukrainie,
miały miejsce na Jasnej Górze. Idea ta miała ogromny symboliczny ładunek. Po pierwsze, wedle tradycji ikona jasnogórska pochodzi z Rusi –
miał go otrzymać z Konstantynopola założyciel Lwowa, książę Lew
948

| 	APRP, Gabinet Przewodniczącego Rady Państwa, Stosunki Państwo–Kościół 1986,
998/30, teczka 3, Edward Kotowski, Notatka z rozmowy z arcybiskupem Bronisławem Dąbrowskim, 24 XI 1986.

949

| 	P. Kowal, Koniec systemu władzy…, dz. cyt., s. 259; por. J. Navarro-Valls, Wojtyla e
il Generale, „La Domenica di Repubblica”, 28 września 2008, s. 38–39.
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(ok. 1228 – ok. 1301), syn księcia Daniela, dopiero później obraz miał
znaleźć się w posiadaniu Władysława Opolczyka950. Powodem nie
mniej znaczącym były skojarzenia i osobiste doświadczenia papieskie
z polskich obchodów milenijnych w 1966 roku, których centralnym punktem były uroczystości jasnogórskie. Trzeci powód to znaczenie jasnogórskiego sanktuarium dla Polaków. Trudno sobie wprost wyobrazić mocniejszy gest wsparcia „bezdomnych” grekokatolików z całego świata ze
strony Jana Pawła II. Wskazanie Jasnej Góry w oczywisty sposób było
także zdecydowanym aktem politycznym wobec organizatorów uroczystości w ZSRS, ale też władz sowieckich, i przede wszystkim dawało
wiernym realne możliwości licznego udziału w uroczystościach.
W styczniu 1988 roku Jan Paweł II ogłosił list z okazji milenium. Papież
wziął zresztą na siebie sporo obowiązków związanych z uroczystościami: wystąpienia, spotkania itd.951. W styczniowym liście Jan Paweł II
wracał do listu Piusa XII z okazji 950. rocznicy chrztu. Już na wstępie
podkreślał, że prawo do tradycji chrztu Rusi mają nie tylko prawosławni
w Rosji, ale też Ukraińcy i Białorusini. W innym miejscu dodawał:
Krótko mówiąc, poprzez nowy ośrodek kościelnego życia, jakim
stał się Kijów po przyjęciu Chrztu, Ewangelia i łaska wiary dotarły
do tych ludów i ziem, które dzisiaj powiązane są z Patriarchatem
moskiewskim, gdy chodzi o Kościół prawosławny oraz z katolickim
Kościołem Ukraińskim, który pełną komunię z Rzymską Stolicą odnowił w Unii Brzeskiej952.
Kilka zdań skierowanych do społeczności greckokatolickiej było napisane w kontrze do wymowy, jaką uroczystościom milenijnym chciano
nadawać w Moskwie. Przywołanie zarówno Kościoła greckokatolickiego, jak i unii brzeskiej było mocnym akcentem, na który władze sowieckie musiały zwrócić uwagę.
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950

| 	Por. Ks. W. Zaleski SDB, Jasna Góra 1382–1982, Wydawnictwo Salezjańskie, Łódź
1982, s. 16–22.

951

| 	Por. S. Plokhy, F.E. Sysyn, Religion and Nation in Modern Ukraine, Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, Edmonton–Toronto 2003, s. 84–85

952

| 	Jan Paweł II, List apostolski, Euntes in Mundum. Z okazji Tysiąclecia Chrztu
Rusi Kijowskiej, http://www.kbroszko.dominikanie.pl/euntes.htm (dostęp 10
maja 2017).

Jan Paweł II celebrował milenium chrztu Rusi w greckokatolickiej katedrze św. Sofii w Rzymie w rycie bizantyjskim, a potem odprawił liturgię
również w Bazylice św. Piotra953. Uroczystości jasnogórskie, w których
we wrześniu 1988 roku uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy wiernych954,
jak wskazuje lektura wystąpień kardynałów Glempa i Lubacziwskiego,
przebiegały w wyjątkowo przyjaznej i serdecznej atmosferze. Także
w tym kontekście należy podkreślić dwa ich wymiary: politykę gestów
Jana Pawła II jako papieża wobec grekokatolików i wymiar relacji polsko-ukraińskich, nad którymi papież pracował już od dłuższego czasu.
Prymas Glemp przyjechał na Jasną Górę niemal prosto z drugiej wizyty
w ZSRS – jej białoruskiej części. Zachował się zapis publicznej rozmowy
Glempa z Lubacziwskim:
Ks. Prymas: […] Trudności to nam nie braknie, zwłaszcza że w Polsce żyje jeszcze dużo ludzi, którzy przeszli wojnę i ucierpieli bardzo od Ukraińców, więc my – te rzeczy przychodzą, są takie bolesne – […] nie możemy eksponować tego, bo musimy przyszłość
budować, musimy przyszłość budować. A przebaczać trzeba ciągle. Ciągle trzeba przebaczać.
Pytanie (prawdopodobnie dziennikarki – PK): Bym wróciła do
tego, co w tej chwili ks. Prymas powiedział. Czy planuje się w takim
razie formalne gesty pojednawcze między obu narodami?
Ks. Prymas: Nie. Ponieważ nie było formalnej niezgody, więc
nie ma…
Pytanie: Ale podobna była sytuacja z Biskupami Niemieckimi
i narodem niemieckim. Czy będzie?
Ks. Prymas: To myśmy sobie powiedzieli w Rzymie.
Kardynał M. Lubacziwski: To, co byśmy chcieli, to to, żeby te
odnoszenia były serdeczne, żebyśmy mogli tak razem współpracować. Ale przedtem niektóre momenty były ciężkie, trudno. Oczywiście – jak mówi Eminencja – to jeszcze nie. Ale myślę, że na tym
budować nie można. Musimy budować na pozytywnych wartościach. To co mamy, to możemy zrobić, co może służyć narodowi
polskiemu i ukraińskiemu, mamy tego dużo. Przede wszystkim wydaje mi się, że teraz konstelacji krzywd politycznych, nacjonalnych,
953

| 	Por. G. Przebinda, Większa Europa…, dz. cyt., s. 101, 196–197.
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| 	Szerzej omówiłem te uroczystości w przywoływanym już artykule: P. Kowal, Misja
na Wschodzie…, dz. cyt., s. 202–203.
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ekonomicznych, religijnych, wydaje mi się, że wszystkie racje przemawiają za tym, żeby pracować razem955.
Obaj kardynałowie potraktowali milenijne uroczystości jasnogórskie
jako kontynuację rzymskich spotkań pod egidą Jana Pawła II. Duchowni podchodzili do kwestii historycznych w relacjach polsko-ukraińskich,
nie doceniając ich negatywnego potencjału na przyszłość. Kluczem do
zrozumienia przyspieszenia w procesie pojednania polsko-ukraińskiego
na gruncie religijnym jest rola papieża i jego zaangażowanie w organizację jubileuszu chrześcijaństwa na Rusi. Oczywiście uroczystości wrześniowe z 1988 roku były jeszcze jednym ważnym czynnikiem mobilizacji
Ukraińców w Polsce, ale też na Ukrainie. Tego rodzaju gesty stanowiły
jasny sygnał Jana Pawła II dla Episkopatu Polski, w jaki sposób papież
widzi kwestie relacji polsko-ukraińskich, trudno było sobie wyobrazić, by
biskupi zignorowali tak mocne sygnały.

Watykan, pieriestrojka i sytuacja Kościoła na
Wschodzie
Wybór Gorbaczowa na sekretarza generalnego KPZS nie odwrócił
ustalonego w drugiej połowie 1984 roku kierunku polityki Stolicy Apostolskiej wobec Związku Sowieckiego. To w ZSRS zmienił się stosunek do
religii, co Kościół starał się wykorzystywać w praktyce duszpasterskiej
i politycznej – w tym duchu należałoby rozumieć wydarzenia związane
z milenium 1988 roku i omawiane powyżej wizyty kardynała Glempa
na Wschodzie. Na tle tych wydarzeń staje się tym bardziej wyraźne,
że Sowieci interesowali się szczegółowo procesem rozmów w kwestii
nawiązania stosunków dyplomatycznych między Watykanem a PRL. Nie
znamy wielu dokumentów dotyczących tej sprawy, ale znamienny jest
chociażby przykład, gdy była ona omawiana podczas rozmowy księdza Alojzego Orszulika z Mieczysławem Sienkiewiczem, ministrem pełnomocnym Ambasady ZSRS, który miał się zgodzić z tym pierwszym, że
„nie można tych prac prowadzić w pośpiechu, jako że wypracowujemy
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| 	Fragment wywiadu. Częstochowa 10–11 września 1988, Archiwum Archidiecezji
Warszawskiej, Spuścizna Glempa, S.283.1.78, s. 125–126.

pewne rozwiązania modelowe dla bloku”956. Poszlaki, które znajdujemy w źródłach z epoki, zdają się poświadczać, w jak wielkim stopniu
pewne elementy polityki ekipy Jaruzelskiego wobec Kościoła należy postrzegać jako aktywność Gorbaczowa na polskim poligonie doświadczalnym w relacjach państw bloku sowieckiego z Kościołem katolickim,
a być może szerzej – religią. Owa kwestia „wypracowywania modelu”
dla całego bloku pojawia się często szczególnie w kontekście wizyty
Jaruzelskiego w Watykanie w styczniu 1987 roku957. Na początku grudnia 1986 roku rezydentura wywiadu z Watykanu, zebrawszy dane od
swoich współpracowników w kurii, donosiła centrali, że tego rodzaju podejście prezentują dwie osoby wpływowe w otoczeniu papieża: ksiądz
Stanisław Dziwisz i kardynał Andrzej Deskur. Sam papież miał uważać,
że odpowiednie przygotowanie rozmowy z Jaruzelskim pozwoli wypracować model dla relacji Kościół – państwo socjalistyczne. „Polska ma
realne szanse na odegranie poważnej roli w ewentualnej nowej fazie
stosunków KS [kraje socjalistyczne] – Watykan”958. Urzędnicy z otoczenia papieża opierali swoją wiarę w takie rozwiązanie na założeniu, że
stosunki Jaruzelskiego z Gorbaczowem mają szczególny charakter oraz
że utrzyma się „nieśmiała” liberalizacja w ZSRS.
Warto więc w tym miejscu podsumować sytuację Kościoła w ZSRS
w latach poprzedzających jego rozpad. Początek 1987 roku po stronie sowieckiej przyniósł poluzowanie polityki wyznaniowej. W praktyce Konstantin Charczew, przewodniczący Rady ds. Religii przy Radzie
Ministrów ZSRS, a zatem i władze partyjne były nastawione na udzielenie większego wsparcia Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, tymczasem
w ZSRS wciąż jeszcze trwały represje wobec grekokatolików, szczególnie drażliwą kwestią pozostawał wpływ Kościoła greckokatolickiego na wychowanie młodzieży959. 28 lipca 1988 roku Prezydium Rady
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| 	Millenium chrztu Rusi. Notatka ks. A. Orszulika z rozmowy z ministrem pełnomocnym ambasady radzieckiej Mieczysławem Sienkiewiczem, 25 kwietnia 1988, godz.
11–12, [w:] A. Orszulik, Czas przełomu. Notatki z rozmów z władzami PRL 1981–
1989, Air Link, Apostolicum, Warszawa–Ząbki 2006, s. 326–327.
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| 	Por. P. Kowal, Koniec systemu…, dz. cyt., s. 242–253.
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| 	AIPN, 0449/5/42, Szyfrogram nr 9404, Rzym, 3 XII 1986, k. 35.
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| 	K. Budz, Between God and Caesar: The Clandestine Ukrainian Greek Catholic Clergy
in the Soviet State (1946–1989), New Europe College Black Sea Link Program Yearbook, 2012–2013, edited by Irina Vainovski–Mihai. Bucharest (2014), s. 70–71.
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Najwyższej ZSRS przyjęło regulacje w praktyce ograniczające prawa
grekokatolików 960. 3 sierpnia na Ukrainie uznano wiele nabożeństw
greckokatolickich za nielegalne zgromadzenia, miały być one rozpędzane przez policję. To, że Charczew był nastawiony na wpieranie liberalizacji polityki religijnej, najwyraźniej miało drugie dno: chodziło przede
wszystkim o wsparcie z jego strony Cerkwi, która miała stać się jednym
ze spoiw rozpadającego się imperium. Z tego punktu widzenia wrogiem
Cerkwi rosyjskiej okazał się Kościół greckokatolicki.
Na Wschodzie wciąż pracowała grupa księży katolickich, którym
udało się przetrwać. Wedle danych posiadanych wówczas przez prymasa Glempa na całej Ukrainie w 1987 roku pracowało tylko 14 księży katolickich961. W marcu 1987 roku Rada Najwyższa ZSRS ogłosiła, że zwalnia ponad 150 duchownych z więzień i łagrów 962. Jeszcze
wcześniej, bo 4 lutego, „Litieraturnaja gazieta” wydrukowała wywiad
z prymasem Polski. Kardynał Glemp, z natury powściągliwy, szczególnie w tym wywiadzie był bardzo zachowawczy, nie padły wówczas
żadne nadzwyczajne deklaracje. Samo jednak to, że sowiecka prasa
zdecydowała się na opublikowanie rozmowy z tak wysokim rangą duchownym katolickim, stanowiło absolutne novum.
Pieriestrojka w ZSRS, pewna reorientacja w polityce wobec Polaków
na Wschodzie jako mniejszości, a także zmiany w polityce wyznaniowej
ZSRS pozwalały na bardziej otwarte kontakty przedstawicieli polskiego
Kościoła z wiernymi za wschodnią granicą. Biskupi odpowiednich diecezji poczuwali się w pewnej mierze do odpowiedzialności za wiernych
na Wschodzie. Począwszy od 1987 roku, parafie na Białorusi (historycznie na Wileńszczyźnie) odwiedzał bp Roman Andrzejewski (biskup pomocniczy włocławski), w 1988 i 1989 roku udał się też z wizytami duszpasterskimi na Ukrainę. Wyjątkowy charakter miała grudniowa wizyta
bp. Jerzego Dąbrowskiego w ZSRS. Po rozmowach kardynała Glempa
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| 	Por. B. Bociurkiw, Polityka wyznaniowa i narodowościowa Gorbaczowa na Ukrainie,
„Więź”, nr 1/1990, s. 69–71.
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| 	8 października 1987, Przemówienie ks. abp. Józefa kardynała Glempa prymasa
Polski, na spotkaniu duchowieństwa polskiego i ukraińskiego w Papieskim Kolegium Polskim u progu Jubileuszu Tysiąclecia Chrztu Rusi–Ukrainy, [w:] Biuletyn
Ukrainoznawczy, nr 16/17, rocznik 2013–2014, Południowo–Wschodni Instytut
Naukowy w Przemyślu, s. 143.

962

| 	R. Dzwonkowski, Religia i Kościół katolicki w ZSRS…, dz. cyt., s. 327.

z Charczewem963 – przypomnijmy, formalnie przewodniczącym Rady
ds. Religii – kontakt na poziomie oficjalnym był kontynuowany, przejął go
bp Dąbrowski. 18 grudnia 1988 roku na pięć dni pojechał na Litwę i Łotwę964. Spotkał się z miejscowymi arcybiskupami, kardynałami Julijansem
Vaivodsem i Vincentasem Sladkevičiusem. Po raz kolejny doszło też do
spotkania z sowieckimi władzami. Wizyta wypadła dobrze, ustalono, że
w Moskwie rozpocznie się duszpasterstwo polskie, a w Grodnie i Rydze
będzie rozprowadzana literatura religijna. Biskup Dąbrowski złożył też
w imieniu kardynała Glempa deklarację, że w razie rozpoczęcia rozmów między Stolicą Apostolską a ZSRS o uregulowaniu przedwojennych
granic diecezji katolickich przebiegających zgodnie z granicami II Rzeczypospolitej Episkopat Polski nie będzie przeciwny regulacji opartej na
granicach państwowych PRL965. Wizyta bp. Dąbrowskiego była sygnałem, że realnie pojawiła się możliwość uzyskania konkretnych ustępstw
władz sowieckich przy postępowaniu uwzględniającym linię polityczną
Jana Pawła II. Niestety już początek 1989 roku przyniósł osłabienie relacji z władzami sowieckimi, także tych via Charczew 966. Warto podkreślić, że władze na Wschodzie oprócz Glempa tylko bp. Dąbrowskiego
traktowały jak partnera, tylko oni bowiem mieli możliwość rozmawiania
z przedstawicielem sowieckiego rządu. Wizyty pozostałych hierarchów
traktowane były jak prywatne.
Od 21 marca do 13 kwietnia 1989 roku bp Władysław Jędruszuk,
administrator apostolski w Drohiczynie, podróżował po parafiach diecezji pińskiej na Białorusi. Na przełomie lipca i sierpnia tegoż roku administrator apostolski w Białymstoku bp Edward Kisiel wraz ze swoim
biskupem pomocniczym podróżowali przez dwa tygodnie po parafiach
dawnej archidiecezji wileńskiej. Jesienią z kolei za wschodnią granicę na
Ukrainę pojechali biskupi pomocniczy z Przemyśla: Edward Frankowski,
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| 	Kwestię tę szerzej omówiłem w: P. Kowal, Misja na Wschodzie…, dz. cyt.; P. Kowal,
Zapomniana wizyta…, dz. cyt.
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| 	E. Kotowski, Notatka z rozmowy z bpem Jerzym Dąbrowskim, zastępcą Sekretarza
Generalnego Episkopatu Polski, odbytej 23 bm., 23 grudnia 1988, Archiwum Prezydenta RP, Gabinet Przewodniczącego Rady Państwa, Stosunki Państwo–Kościół
1988, nr 1000/ 27, teczka nr 5.

965

| 	Tamże, s. 2–3.
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| 	Por. P. Kowal, Misja na Wschodzie…, dz. cyt., s. 204–208.
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Stefan Moskwa i Edward Białogłowski967. Ks. Dzwonkowski wspomina
też o wizytach incognito biskupów Jaworskiego i Materskiego968. Wyjazdy, szczególnie oficjalne, do połowy 1989 roku musiały mieć akceptację ekipy Jaruzelskiego (przyzwalała ona na podobne działania
od drugiej połowy 1987 roku). W każdym przypadku konieczna była
odpowiednia zgoda władz sowieckich. Na tym przykładzie dobrze widać, jak w proces, który zaczął się złagodzeniem polityki wyznaniowej
w Związku Sowieckim, udało się włączyć polskie inicjatywy, oraz jak
struktury komunistycznych państw na tej płaszczyźnie, pozornie zaskakującej, współpracowały ze sobą. Skala zaangażowania polskiego Kościoła na Wschodzie w okresie komunizmu, szczególnie w jego ostatniej
fazie, czeka jeszcze na całościowe ujęcie, nie ulega jednak wątpliwości,
że było to zjawisko znacznie bardziej intensywne, niżby się mogło wydawać na pierwszy rzut oka.
Michaił Gorbaczow i delegacja sowiecka złożyli wizytę w Watykanie 1 grudnia 1989 roku. Sowiecki przywódca przybywał do Watykanu, gdy było już jasne, że w dających się przewidzieć terminach nie dojdzie do wizyty papieża w ZSRS. Z perspektywy kilku dekad widać, że
zamknięcie sobie drogi do Rosji oraz poważne przyhamowanie dialogu
ekumenicznego z prawosławiem to największe koszty, jakie zapłacił za
swoją politykę wschodnią Jan Paweł II. Jesienią 1989 roku zewnętrzni
obserwatorzy mogli myśleć, że sprawy zmierzają we właściwym kierunku, skoro Gorbaczow zadeklarował wobec papieża wprowadzenie
Ustawy o wolności religii i organizacji religijnych, czyli zdecydowaną
liberalizację prawa wyznaniowego; nowe prawo (bp Pikus nazwał je
„nawróceniem Rosji”) z 1 października 1990 roku969 rzeczywiście zaczęło działać od końca 1990 roku, zasady dotyczące pracy księży
zostały poluzowane970. Przyjęta przez Radę Najwyższą ZSRS decyzja
podjęta w rzeczywistości przez Gorbaczowa miała istotne znaczenie
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| 	Por. R. Dzwonkowski, Religia i Kościół katolicki w ZSRS…, dz. cyt., s. 327, 426,
474.
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| 	Por. Za wschodnią granicą 1917–1993. O Polakach i Kościele…, dz. cyt.,
s. 336–337.
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| 	Por. Bp T. Pikus, Katolik…, dz. cyt, s. 51.
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| 	Por. J. Matwiejuk, Konstytucyjno-ustawowa pozycja związków wyznaniowych w Federacji Rosyjskiej, Temida 2, Białystok 2016, s. 100–101.

dla odbudowy polskiego duszpasterstwa na Wschodzie971. Już wcześniej Gorbaczow zwolnił więźniów religijnych, w tym przetrzymywanych za wiarę grekokatolików. W rezultacie jego wizyty w Watykanie
ZSRS nawiązał w 1990 roku stosunki dyplomatyczne ze Stolicą Apostolską – także to w oczywisty sposób wzmacniało pozycję Kościoła
na Wschodzie. Pierwszym nuncjuszem w Moskwie papież mianował
arcybiskupa Francesca Colasuonno972, mającego doświadczenie w negocjacjach z komunistycznymi władzami PRL jako specjalny wysłannik
Stolicy Apostolskiej. Informacje pochodzące od bp. Kondrusiewicza,
że w 1990 roku jeszcze sowieckie władze białoruskie oddały katolikom 55 kościołów 973, pokazują, że efekty zmian politycznych miały dla
katolików na Wschodzie, w tym wypadku najczęściej Polaków, bardzo
praktyczne znaczenie.
Zasada używania religii do politycznego wsparcia reform w ZSRS nie
była nowa. W procesie skomplikowanych reform Gorbaczow potrzebował rozszerzania bazy politycznej także o wierzących. Zastosował więc
wobec Kościołów w istocie manewr Stalina: tak jak generalissimus złagodził politykę wobec religii w czasie II wojny światowej, by wszystkie siły
skupić na zwycięstwie nad Niemcami, tak i on poszedł podobną drogą,
by przeprowadzić pieriestrojkę. Można przypuszczać, że podobny plan
pewnej liberalizacji polityki wobec religii miał już Andropow.
Nie pod każdym względem jednak sprawy wyglądały dobrze. Nie
chodzi tylko o wstrzymanie procesu porozumienia Watykanu z Cerkwią
prawosławną i hamowanie dialogu ekumenicznego, na którym zależało
Janowi Pawłowi II. W Polsce i w Europie Środkowej poważnie przyspieszyły zmiany polityczne związane z transformacją ustrojową. Uwaga
kluczowych duchownych – szczególnie w Polsce – skoncentrowała się
na tym procesie, czyli na sprawach wewnętrznych. Tym samym dość
971

| 	Por. T. Gawin, Odrodzenie polskiego życia narodowego w BSRR. Organizacje, Kościół katolicki, szkolnictwo, [w:] tenże (red.), Polacy na Białorusi od końca XIX do
XXI wieku…, dz. cyt., s. 406–407.

972

| 	Por. A. Szabaciuk, Relacje państwo–Kościół rzymskokatolicki na Ukrainie w latach
1991–2012, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2012, s. 18; Refleksje
o „pieriestrojce” polskich uczonych. Dyskusja okrągłego stołu, głos Mariana Wilka, [w:]
Alicja Stępień-Kuczyńska (red.), Pieriestrojka trzydzieści lat później, „Eastern Review”, tom 4/2015: Numer Specjalny, s. 109.

973

| 	Por. K. Renik, Rozmowa…, dz. cyt., s. 118.
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szybko wygasł impet rozmów między przedstawicielami Episkopatu
Polski a partnerami rządowymi i kościelnymi w ZSRS, dialog zapoczątkowany przez kardynała Glempa dość szybko został przerwany. Tu
dotykamy problemu intencji, jakie przyświecały twórcom pieriestrojki
w odniesieniu do polityki wyznaniowej. Wiele wskazuje, że było tak:
Moskwa zgadzała się na odbudowywanie duszpasterstwa katolickiego
na Wschodzie także ze względu na to, że traktowała ten proces jako
dodatkową stymulację do odradzania się tam polskich środowisk. Spodziewano się, że wokół duszpasterstwa rzymskokatolickiego wyrosną
polskie środowiska, które będą stanowiły dodatkową zaporę wobec
budzących się ruchów narodowych w ZSRS, a nawet wejdą w konflikt
z ruchami odrodzenia narodowego Ukraińców czy Litwinów. Ówczesną
politykę Kremla wobec Stolicy Apostolskiej można – szczególnie w odniesieniu do Ukrainy – zinterpretować jako propozycję swoistej wymiany: za cenę ustępstw Sowietów wobec Kościoła rzymskokatolickiego
Watykan miałby wycofać poparcie dla odradzającego się na Ukrainie
Kościoła greckokatolickiego.
Podobny problem istniał na Litwie. Gdy odradzał się tamtejszy Kościół
katolicki, powstało pytanie, w jakiej mierze może on być związany z polskością, w sytuacji gdy przychodzi mu pracować z Litwinami – w większości rzymskimi katolikami. Z czasem stało się jasne, że Jan Paweł II
nie dąży do ustanowienia polskiej hierarchii rzymskokatolickiej na Litwie
i podtrzymuje wsparcie dla Kościoła litewskiego, a z punktu widzenia
Kremla oznaczało to, że relacje kościelne nie stworzą warunków do
podsycania polsko-litewskiej rozgrywki o to, jaki charakter narodowy,
polski czy litewski, ma mieć odradzający się Kościół katolicki na Litwie.
Oczywiście tego rodzaju podział w hierarchii walnie pomógłby Kremlowi w prowadzeniu typowej polityki zgodnie z zasadą dziel i rządź.
W ostatniej fazie pieriestrojki najistotniejsze było to, że Jan Paweł II pozostaje lojalny wobec Kościoła greckokatolickiego. Skoro papież podchodził do sprawy w ten sposób, to polityczne cele Kremla nie miały
szans na realizację. Jan Paweł II mógł i być może chciał skorzystać ze
sposobności i pojechać do Moskwy, dość szybko jednak okazało się,
że nie jest w stanie zapłacić za to ceny w postaci zaniechania wsparcia
dla grekokatolików czy forsowania na Litwie duszpasterstwa dla Polaków w opozycji do litewskiego Kościoła.
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Papież dostosował granice wschodnich diecezji do granic państwa
jeszcze przed formalnym rozwiązaniem ZSRS – podczas pierwszej wizyty w Polsce po obaleniu komunizmu w 1991 roku – będę omawiał tę
kwestię szerzej w rozdziale szóstym.

Podsumowanie
Kluczowy dla naszych rozważań jest potwierdzony w wiarygodnych
źródłach fakt, że wybór nowego papieża zidentyfikowano na Kremlu
jako nie tylko symboliczne (papież z Polski), ale i ideologiczne (antykomunistyczne nastawienie) zagrożenie. Dzisiaj jasne jest, że decyzję
konklawe potraktowano na Kremlu jako wręcz egzystencjalne zagrożenie dla ZSRS – głównie dlatego, że spodziewano się, iż papież będzie
prowadził politykę sprzyjającą dezintegracji imperium. Fakt ten musi być
odnotowany jako centralny z punktu widzenia kwestii polityki wschodniej
także w świetle polskich interesów. Początkowo kardynał Casaroli i Kuria Rzymska reagowali na sygnały polityczne płynące z Kremla po wyborze Jana Pawła II zgodnie z tradycją watykańskiej polityki wschodniej
i próbowali wpływać na postawę papieża, by stępić jej antysowieckie
ostrze. Analiza podejścia Kurii Rzymskiej jest konieczna w kontekście ówczesnych procesów politycznych w świecie zachodnim, roli USA epoki
Reagana itd. Warto na zasadzie kontrastu ukazać, na czym polegało znaczenie linii przyjętej przez papieża w kontekście ukształtowanej
w poprzednich dekadach watykańskiej Ostpolitik. Tytułem przykładu:
nie bez przyczyny Kontakt Informacyjny „Prorok” raportował z Rzymu
do centrali SB w Warszawie w maju 1986 roku, że zdaniem jego niezadowolonych rozmówców z kręgu kardynała Casarolego miejsce watykańskiej „elastycznej” Ostpolitik Pawła VI zajęła inna polityka, sztywna
i jednorodna wobec komunizmu974.
Papież przyjął politykę wsparcia praw człowieka. Biorąc pod uwagę znane mu dobrze środkowoeuropejskie tradycje polityczne, można
powiedzieć, że działał w romantycznym paradygmacie poczucia misji wyzwolenia narodów, a częścią tej misji była orientacja na potrzeby katolików na Wschodzie. Istotnym imperatywem jego aktywności
974

| 	AIPN, 0449/5/42, Szyfrogram nr 3455, Rzym, 6 V 1986, k. 235.
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pozostawały jednak doświadczenie współpracy z komunistami w Polsce i daleko posunięty realizm polityczny, który podpowiadał mu, że
wraz z wyborem Reagana na prezydenta USA oraz dojściem do władzy Margaret Thatcher w Wielkiej Brytanii pojawia się niepowtarzalna
szansa na zlikwidowanie systemu komunistycznego w skali globalnej.
Z powyższych rozważań wynika, że decydujące okazały się trzy
elementy, które pojawiły się w pontyfikacie Jana Pawła II pierwszy raz
na taką skalę w historii papiestwa: 1) integralnie antykomunistyczne podejście; 2) uniwersalizacja nauczania, nacisk na kwestię praw człowieka, a w konsekwencji popieranie ruchów demokratycznych i potępienie
systemów totalitarnych; 3) niechętne nacjonalizmowi neojagiellońskie
podejście do relacji między państwami i narodami w Europie Środkowej
i Wschodniej.
Jeśli chodzi o pierwszą kwestię, to kluczowe było wewnętrzne przekonanie Karola Wojtyły jako papieża, że imperium zła jest takim także
w sferze aksjologicznej, ponieważ sam marksizm w sowieckim wydaniu
ma totalitarny charakter.
W odniesieniu do sprawy drugiej trzeba podkreślić, że uniwersalizacja
nauczania papieskiego i nastawienie na kwestię obrony praw człowieka
dawały papieżowi silną legitymację do występowania w sprawach międzynarodowych, w tym walki z sowieckim systemem imperialnym, oraz
mocny tytuł do walki o kwestie związane z wolnością religii. Czyniło to
Jana Pawła II, czerpiącego między innymi z polskich doświadczeń politycznych, jednym z głównych motorów zmian w ramach tzw. trzeciej fali
demokratyzacji. Nastawienie papieża wobec narodów byłego ZSRS,
oparte na przestrzeganiu praw człowieka, było w jakimś stopniu adaptacją katalogu wartości związanych z religią tradycji prometeizmu, szczególnie w jego polskim wydaniu, być może należałoby wręcz mówić o rodzaju „religijnego prometeizmu” w miejsce sojuszu instytucji kościelnych
z przedstawicielami władz. Jan Paweł II przyjął optykę wsparcia nielicznych – po kilku dekadach komunizmu – wiernych zamiast zabiegania
o dobre relacje z Kremlem. Papież z Polski, kalibrując w ten sposób
nauczanie Kościoła, osiągnął apogeum politycznych wpływów swego
urzędu. Jego wizyty w Polsce w latach 1979, 1983 i 1987, w Brazylii
w 1980 roku, w Argentynie w 1982 roku, w Korei w maju 1984 roku,
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w Chile w 1987 roku i jeszcze inne975 stawały się nie tylko wydarzeniami religijnymi, lecz dawały także silny impuls polityczny do przemian
demokratyzacyjnych w tych krajach. Uwzględnienie skali i profilu aktywności politycznej Jana Pawła II pozwala docenić jego wkład w rozpad
imperium sowieckiego.
Co do punktu trzeciego – decydujące było podejście papieża oparte
na nawiązaniach do tradycji jagiellońskiej – będę wracał do tej kwestii jeszcze w rozdziale szóstym w kontekście pielgrzymki Jana Pawła II
do Polski w 1991 roku. W polskim kontekście papieskie podejście do
relacji Polski z sąsiadami miało o wiele większe znaczenie dla ukształtowania się polityki wschodniej, niż się potocznie sądzi. Papież swoją
postawą niejako autoryzował neoprometejską wizję polityki wschodniej,
która wychodziła z „Kultury”, a potem ze środowisk opozycji – źródła
papieskiego myślenia o polityce wschodniej, podobnie jak początki myślenia w kategoriach prometejskich, tkwiły w epoce romantyzmu. Polityka
wspierania wschodnich sąsiadów niekoniecznie cieszyła się poparciem
całego społeczeństwa – przykład papieski dawał takiej wolnościowej
polityce dodatkową sankcję i legitymację976. Papieskie neojagiellońskie
podejście do problemu było bliskie zarówno powszechnej w kręgach
opozycyjnych postawie neoprometejskiej, jak i geopolitycznemu podejściu Zachodu – co dawało efekt synergii. Nacjonalistyczne i endekoidalne nawiązania do kwestii wschodnich w optyce obozu władzy
w PRL były z tego punktu widzenia skazane na marginalizację. Na przykładzie sporu Haleckiego z krajowymi historykami o epokę jagiellońską
można pokazać, jak zasadnicze znaczenie w sporze z liderami komunistycznego państwa miało opowiedzenie się papieża jednoznacznie po
stronie wizji jagiellońskiej. Dla neojagiellońskiego podejścia do polskiej
polityki wschodniej charakterystyczna była odmienna niż w „Kulturze”
strategia podejścia do konfliktogennych kwestii historycznych. W tym
wypadku uwaga skupiona była na eksponowaniu czy wręcz mitologizowaniu pozytywnych elementów historii oraz na włączeniu do dyskursu
dotyczącego historii wartości związanych z życiem religijnym, takich jak
przebaczenie.
975

| 	Por. S. Huntington, Trzecia fala…, dz. cyt., s. 92–93, 113.

976

| 	Por. P. Kowal, The Last Jagiellonian: John Paul II and the Jagiellonian Idea, “Politeja”, nr 6/51, 2017, s. 117–140.
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Tytułem podsumowania powyższych rozważań konieczne wydają się
jeszcze następujące uwagi:
Relacje kardynał Karola Wojtyły, a potem papieża ze środowiskami
ukraińskimi i grekokatolickimi przebiegały nie tylko na polu religijnym,
nie dotyczyły też sfery kontaktów na szczeblu najwyższych dostojników
kościelnych. Możemy wręcz mówić o „ukraińskim kręgu” znajomych
arcybiskupa krakowskiego, a potem Jana Pawła II, podobnie jak Halecki związanych z amerykańskim światem uniwersyteckim. Sprawa ta
w oczywisty sposób wymaga dalszych badań.
Pierwsza dekada pontyfikatu Jana Pawła II nakładała się ostatnie
lata istnienia Związku Sowieckiego. Papieski sojusz z USA i zachodnimi
państwami demokratycznymi okazał się efektywny: doszło do bliskiej
współpracy w procesie obalania komunizmu oraz zaawansowanego,
choć niecałkowitego rozpadu imperium, a wydarzenia te miały kapitalny
wpływ na odzyskanie przez Polskę niepodległości oraz ukształtowanie
się polskiej polityki wschodniej. Współpraca papieża z Reaganem bardzo podniosła prestiż Watykanu w świecie. Nastawiona na praktyczne
cele polityka wschodnia polskich biskupów również z punktu widzenia
ich założeń przyniosła dobre rezultaty. Jest natomiast oczywiste, że tradycyjna linia Ostpolitik utożsamiana w sensie koncepcji z kardynałem
Casarolim poniosła klęskę, negocjowanie z Sowietami w latach 80. nie
przynosiło istotnych skutków.
W procesie powrotu Kościoła (rozumianego w sensie instytucjonalnym, ale też jako rozszerzenie aktywności ewangelizacyjnej) na
Wschód trzeba podkreślić szczególną rolę prymasa Polski Glempa.
Przede wszystkim chodzi o jego wizyty z 1988 roku w ZSRS, pozostają
one jednym z ciekawych epizodów współczesnej historii Kościoła. Nie
jest jasne, jak szeroko zamierzały z kontaktu via polski Kościół korzystać władze sowieckie, czy na przykład dopuszczały posłużenie się nim
w celu dotarcia do przedstawicieli polskiej opozycji. Trudno się oprzeć
wrażeniu, że zarówno po stronie watykańskiej, jak i sowieckiej powstały
plany związane z przedsięwzięciami, których podstawą były religijne
uroczystości rocznicowe w 1987 i 1988 roku oraz w oczywisty sposób sprzyjający kontekst zmian politycznych w ZSRS. Nie zostały one
jednak zrealizowane. Sprzeczność celów stawianych sobie przez zaangażowane w rozmowy podmioty w Polsce i w ZSRR skutkowała tym,
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że korzyści z nawiązanego dialogu i rozmów kardynała Glempa oraz
biskupa Dąbrowskiego z Charczewem nie doprowadziły do międzywyznaniowego przełomu, wizyty Jana Pawła II w Moskwie itd.
Zaangażowanie polskiego duchowieństwa na Wschodzie w okresie
pieriestrojki nie było więc przejawem rewizjonizmu czy resentymentu,
wynikało ono, jak już podkreślałem, z poczucia, że wiernym – Polakom,
którzy z różnych względów nie zdecydowali się osiedlić w powojennej
Polsce lub nie mieli takiej możliwości, należy zapewnić należytą opiekę
duszpasterską, a także należy przygotować grunt pod szersze oddziaływanie Kościoła w okresie po zmianach w ZSRS. Kościół w Polsce wybrał
strategię polegającą na realistycznym wykorzystywaniu pojawiających
się możliwości oddziaływania duszpasterskiego. Hierarchia starała się
reagować na zmiany polityki Sowietów po 1985 roku, choć ze względu
na uwarunkowania geopolityczne nie było to łatwe. Kościół polski bowiem po II wojnie światowej praktycznie cały czas – jeśli chodzi o strukturę administracyjną na Wschodzie – działał w oparciu o założenie tymczasowości sytuacji; o ile granice diecezji na zachodzie kraju zostały
uregulowane w latach 70., o tyle wschodnie pozostawały w zawieszeniu, co oznaczało w gruncie rzeczy długotrwałe prowizorium. Niosło to
ze sobą konkretne konsekwencje duszpasterskie, gdyż Episkopat nadal
poczuwał się do odpowiedzialności za katolików na Wschodzie. Pod
wpływem polityki papieża komponentem polityki wschodniej Kościoła
katolickiego w Polsce stały się również bardziej uniwersalne cele: dialog
z prawosławiem, a przede wszystkim wsparcie dla katolików wschodniego obrządku – grekokatolików.
I wreszcie sprawa ostatnia, ale bardzo istotna jako sygnał dla elit
politycznych w Polsce, a także opinii publicznej po 1989 roku w odniesieniu do modelu polityki wschodniej. Pod wpływem doświadczeń polskich biskupów, a także decyzji papieża, jeśli chodzi o kościelne kwestie
administracyjne w polityce wschodniej (inaczej niż po wojnie ze strony Episkopatu niemieckiego w odniesieniu do granic dawnych diecezji
niemieckich), nie były stosowane po 1989 roku żadne zabiegi prawne
o utrzymanie status quo przedwojennych granic diecezji rzymskokatolickich. Można wręcz powiedzieć, że w kościelnej polityce wschodniej
doszło do pełnej wymiany „Wschodu za Wschód”. Strategia duszpasterska rozwoju Kościoła na Wschodzie, szczególnie plany jego rozwoju
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w środowiskach innych niż tradycyjnie katolickie (polskie, niemieckie,
litewskie), zdecydowała o szybkiej zmianie granic diecezji praktycznie
w pierwszym możliwym momencie i nastawieniu się na budowanie na
Wschodzie struktur diecezjalnych i parafialnych w miarę możliwości opartych na duchowieństwie o zróżnicowanym pochodzeniu etnicznym.
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Rozdział 5

PRL. Respekt dla imperium

Wprowadzenie
W kręgach osób sprawujących władzę w PRL panowało przekonanie,
że zarówno ZSRS, jak i jego sfera wpływów przetrwają. Nic nie wiadomo, by ktoś ze znaczących przedstawicieli władz, także już w okresie
pieriestrojki, brał pod uwagę inny możliwy bieg wypadków. To przekonanie to istotny fakt z punktu widzenia działań podejmowanych przez
rządzących wobec ZSRS, szczególnie w ostatnich latach istnienia PRL.
Polska w latach 80. nie była państwem suwerennym, system polityczny
zachował totalitarny charakter, chociaż praktyczne stosowanie totalitarnych instrumentów władzy podlegało poważnym ograniczeniom977. Jeśliby uznać, że polityka zagraniczna to wyłącznie domena oficjalnych
instytucji suwerennego państwa, to trudno o takiej mówić w odniesieniu
977

| 	Oczywiście sprawa charakteru systemu politycznego w Polsce w latach 80. jest
przedmiotem dyskusji – jej echa znajdują się w moich wcześniejszych publikacjach.
Por. P. Kowal, Koniec systemu władzy…, dz. cyt., s. 10–17.
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do PRL978. Relacje polsko-sowieckie w czasach komunizmu mogą stanowić studium podległości wobec imperialnej metropolii. Analizowanie
tego problemu to jeden z najważniejszych tematów historii współczesnej
Polski i innych państw regionu979.
Warto podkreślić, że zwłaszcza uzależnienie gospodarcze od ZSRS
izolowało PRL od Zachodu. Można wręcz mówić o programie zmiany
uzależnienia politycznego na ekonomiczne w okresie Gorbaczowa –
szerzej omówię tę kwestię w dalszej części rozdziału. Roman Bäcker
następujące po rozpoczęciu pieriestrojki lata w stosunkach polsko-sowieckich określa jako czas „uwzględniania realiów geopolitycznych”980.
Pozbawiona choćby teoretycznej zdolności do stawienia oporu Kremlowi ekipa Wojciecha Jaruzelskiego nie mogła uprawiać własnej polityki
wobec Wschodu981 (co nie jest równoznaczne z brakiem jakiejkolwiek
aktywności czy reagowania na zmieniającą się sytuację w ZSRS). Jaruzelski nie dysponował koniecznymi instrumentami politycznymi charakterystycznymi dla suwerennego państwa, w tym szczególnie odpowiednią
legitymizacją wyborczą, by być partnerem dla przedstawicieli sowieckich władz, nie miał też podmiotowości koniecznej do prowadzenia samodzielnej polityki zagranicznej. Polska wciąż była częścią „imperium
zewnętrznego” (trzeci krąg imperialny wedle Aleksieja Sałmina). Jaruzelskiego i jego współpracowników trzeba postrzegać przede wszystkim
jako ogniwo wykonawcze polityki planowanej w Moskwie, a nie jako
równoprawnego partnera politycznego kremlowskich władz.
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| 	Por. M.R. Haliżak, Poziomy analizy w nauce o stosunkach międzynarodowych, http://
ptsm.edu.pl/wp–content/uploads/publikacje/poziomy–analizy–stosunkow–miedzynarodowych/Halizak2.pdf (dostęp 30 października 2017), s. 1–4, 6.

979

| 	Por. W. Borodziej, Moskiewska kuchnia polskiej polityki zagranicznej: rok 1972, [w:]
W. Borodziej, J. Kochanowski (red.), Kuchnia władzy. Księga pamiątkowa z okazji
70. rocznicy urodzin Andrzeja Garlickiego, Czytelnik i Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 54.

980

| 	R. Bäcker, Ewolucja niesuwerenności PRL. Typy podległości kraju podporządkowanego
wobec totalitarnej metropolii, [w:] K. Rokicki, S. Stępień (red.), W objęciach Wielkiego Brata. Sowieci w Polsce 1944–1993, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa
2009, s. 49.

981

| 	Por. S. Bieleń, Kierunki polityki wschodniej III RP, [w:] tenże (red.), Patrząc na
Wschód. Z problematyki polityki wschodniej III RP, Centrum Badań Wschodnich
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997, s. 11–13.

Polityka ekipy Jaruzelskiego podlegała stałym zmianom, ale wynikała z historycznych uwarunkowań całego okresu od powstania PKWN
w 1944 roku i podległości Polski wobec ZSRS do połowy lat 80. Oba
te elementy: długotrwała zależność PRL od ZSRS oraz pewne zmiany
w tej relacji zależne od różnych okoliczności, miały wpływ na relacje
PRL–ZSRS w interesującym mnie kluczowym momencie zmiany. W tym
rozdziale chciałbym prześledzić, jak zmieniało się podejście ekipy Jaruzelskiego do kwestii wschodnich, na ile było związane z pieriestrojką
w ZSRS (jeśli chodzi o uwarunkowania zewnętrzne) czy z potrzebami legitymizacji systemu władzy (jeśli chodzi o uwarunkowania wewnętrzne)
oraz z osobistymi doświadczeniami uczestników ekipy kierowniczej.
Można postawić hipotezę, że linia przyjęta przez ekipę Jaruzelskiego bliższa była neoendeckiej wizji polityki zagranicznej. W znacznym
stopniu oparta była na podejściu nacjonalistycznym, jednak w wielu
aspektach jedynie przypominającym podejście endeckie – co pozwoliłem sobie określić jako podejście hiperasekuranckie (lub endekoidalne).
Jej polityka była częściowo zsynchronizowana z polityką narodowościową i religijną ekipy Michaiła Gorbaczowa. Polityka ekipy Jaruzelskiego zorientowana była na utrzymanie istnienia ZSRS. Trudno znaleźć
przedstawicieli obozu władzy, którzy stawialiby na współpracę z przedstawicielami potencjalnie niezależnych republik sowieckich, Rosja z jej
imperialnymi przewagami pozostawała dla nich podstawowym punktem odniesienia. PRL miał co do zasady nastawienie ignorujące istnienie narodowego ruchu ukraińskiego lub otwarcie antyukraińskie, było
ono bowiem związane zarówno z przekonaniem, że narodowy ruch
ukraiński zagraża spoistości ZSRS, na którego przetrwanie stawiano, jak
i z utrwalaniem mitu założycielskiego instytucji przemocy w państwie
komunistycznym, które walczyły z podziemiem ukraińskim po II wojnie
światowej. Z tych powodów nastawienie antyukraińskie, chociaż zmieniało się jego natężenie, pozostawało nieusuwalnym elementem ideologii państwowej w PRL.
W tym rozdziale zajmę się także organizacyjnym elementem polityki PRL wobec ZSRS jako ważnym kontekstem dla zrozumienia,
w jaki sposób od strony organizacyjnej funkcjonowała potem polityka
wschodnia w okresie transformacji oraz niepodległego państwa. Wiąże się to z moją generalną hipotezą, że polityka ta w sensie ideowym
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i doktrynalnym uległa zmianie, jednak w dużym stopniu była realizowana przez dyplomację przygotowaną w czasach PRL. Z praktycznego
punktu widzenia jest to dość oczywiste. Było to efektem „rewolucji bez
sytuacji rewolucyjnej” i bez wymiany elity 982, do jakiej doszło w Polsce.
Właśnie kwestie badania zarówno elementów kontynuacji, jak i elementów zmiany – chodzi o to, by tym wyraźniej je uwypuklić – oraz uznanie
procesu przemian w ZSRS za ważny punkt odniesienia skłoniły mnie, by
ten rozdział bezpośrednio poprzedzał rozważania o polityce wschodniej w latach 1989–1991.

Ambiwalentna ocena pieriestrojki
Pieriestrojka, gdy ocenia się ją pod kątem rozwoju sytuacji w komunistycznej Polsce, była zjawiskiem dwuznacznym983. Z jednej strony dojście Michaiła Gorbaczowa do władzy prawdopodobnie uchroniło rządzącą
w Warszawie ekipę Jaruzelskiego od utraty władzy. Tworzyło też zasłonę dymną nad zbrodniami komunizmu, ruiną gospodarczą ZSRS i jego
sojuszników itd. Z drugiej dojście Gorbaczowa do władzy stworzyło
możliwości dalszego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce,
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982

| 	P. Sadura mówi też o rewolucji bez sytuacji rewolucyjnej. Por. P. Sadura, Upadek
komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie współczesnych teorii rewolucji, Oficyna Naukowa, Warszawa 2015, s. 195.

983

| 	Opinie na temat interpretacji pieriestrojki prawie od samego początku jej istnienia były podzielone. Przykładowo krytyczne podejście prezentował M. Heller (M.
Heller, Siódmy sekretarz, Blask i nędza Michaiła Gorbaczowa, przeł. J. Juryś, Wydawnictwo FiS, Lublin 1993). Autor wskazywał na skłonność ZSRS do popadania
w sytuacje kryzysowe: „Pojęcia »kryzys« i »historia ZSRR« to synonimy. Kryzys jest
chronicznym stanem ustroju sowieckiego” (s. 59, por. też s. 62). Heller podkreśla
kwestie takie jak „ślepota” pieriestrojki na kwestie narodowe, przypomina ofiary
śmiertelne przedstawicieli sił porządkowych ZSRS z czasów pieriestrojki itd. (s.
317–332). Podobne, a nawet jeszcze bardziej krytyczne oceny pieriestrojki: powierzchowność zmian, sceptycyzm co do przekształcania totalitarnego systemu
w „wolne społeczeństwo” (s. 4–5), znajdujemy w rozpowszechnionym w drugim
obiegu wywiadzie Dżilas o Gorbaczowie. Rozmowa George’a Urbana z Milovanem
Dżilasem, przeł. P. Merykańska, Wydawnictwo CDN, Warszawa 1989, s. 68.
Także K. Sanducci (Wielki blef. Rzecz o Gorbaczowie, Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej, Wrocław 1989) wskazuje na pozorność, powierzchowność
zmian pieriestrojkowych.

w tym także środowisk opozycyjnych, i odrodzenia Solidarności, ale
też – co niebagatelne z punktu widzenia polskiej polityki – możliwości
rozwoju niezależnych ruchów obywatelskich w wielu republikach ZSRS.
Kwestia oceny pieriestrojki przez badaczy zarówno współczesnych, jak
i kolejnych pokoleń nie da się omówić w tym rozdziale, aczkolwiek stanowi jedno z istotniejszych zagadnień dotyczących ukształtowania się
współczesnej polskiej polityki wschodniej.
Po wprowadzeniu stanu wojennego w 1981 roku Jaruzelski był źle
postrzegany w obozie wschodnim, a kierownictwo sowieckie, szczególnie za Breżniewa i Czernienki, uznawało go jako nie dość radykalnego
w walce z opozycją i Kościołem. Generalnie rzecz ujmując, wprowadzenie stanu wojennego w Polsce przyjęto w kręgu państw bloku sowieckiego dobrze, ale pozycja ekipy Jaruzelskiego, a w dużym stopniu w ślad
za tym także państwa, była dodatkowo osłabiona. Miało to niejednokrotnie konkretny wymiar, wyrażało się szczególnie w gospodarczych
szykanach, które z kolei osłabiały pozycję ekipy w kraju984. Jakakolwiek
próba rezygnacji Kremla z wpływania na sytuację w Polsce niosła ze
sobą potencjalne zagrożenie dla pozycji politycznej ekipy kierowniczej
w Warszawie. Było ku temu kilka powodów. Jaruzelski zgodnie z oficjalną doktryną PRL przeciwstawiał się zjednoczeniu Niemiec, w praktyce oznaczało to, że generał zmuszony był traktować gwarancje ZSRS
i obecność na polskim terytorium wojsk sowieckich jako główne zabezpieczenie integralności terytorialnej Polski – pozostawał więc więźniem
jałtańskich decyzji i ich konsekwencji. Najważniejsze, szczególnie po
wprowadzeniu stanu wojennego, pozostawały jednak głód legitymizacji
władzy ekipy Jaruzelskiego i przekonanie, że bez zewnętrznego wsparcia nie uda się utrzymać władzy w dłuższej perspektywie.

Partia – „spadkobiercą ONR”
Rządzący byli przyzwyczajeni, że cała ich władza i życie zawodowe
czy polityczne związane są z siłą imperium, nie byli więc w stanie wyobrazić sobie, że pewnego dnia – i to stosunkowo niedługo – Związek
984

| 	J. Zając, R. Zięba, Polska w stosunkach międzynarodowych 1945–1989, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 136–137.
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Sowiecki przestanie istnieć. Nie dotyczyło to zresztą tylko obozu władzy, gdyż nawet w kręgach Kościoła czy opozycji istnienie ZSRS traktowano długi czas jako stały element polskiej rzeczywistości politycznej.
W tym wypadku chodziło nie tyle o wygodę „opieki” ze strony Moskwy,
ile o pogodzenie się ze status quo.
Właściwe zrozumienie stosunku elit politycznych PRL do polityki
wschodniej, a także ustalenie, jaki był ich wkład w ucieleśnienie się koncepcji polskiej polityki wschodniej po 1989 roku, wymaga także analizy
następujących zjawisk: mitu Bieszczadów i sprawy granicy wschodniej
w okresie po II wojnie światowej, nastawienia aparatu przemocy do
kwestii mniejszości narodowych i podejścia do tradycji jagiellońskiej
oraz prometejskiej, wreszcie kwestii nacechowanej nacjonalistycznie
propagandy w PRL i jej społecznych skutków. Każde z tych zjawisk wymagałoby oddzielnego studium, co nie jest rzecz jasna możliwe w ramach tej pracy – ale też nie sposób pominąć tych kwestii.
U początków wyznaczenia granic PRL – zgodnie ze stworzonym mitem dotyczącym tych wydarzeń – była rozprawa zbrojna z Ukraińcami
(uczestniczył w niej też młody Jaruzelski985), która pochłonęła wiele ofiar
i wedle oficjalnej narracji usprawiedliwiała odwet, także na ludności cywilnej. Kluczem do zrozumienia początków II RP, polityki zagranicznej,
ale także ustroju państwa w okresie Dwudziestolecia była kwestia ustalenia wschodniej granicy, o czym już wspominałem. Z kolei bieszczadzki
antyukraiński mit początków PRL również dotyczy granicy wschodniej.
W tym wypadku nie tyle jej zdobycia, bo było zbyt oczywiste, że decyzje w tym zakresie zapadły bez suwerennej zgody Polski (o czym pisałem w rozdziale drugim), ile jej utwierdzenia poprzez walki na terenie
Bieszczadów i na północ od nich wzdłuż wschodniej granicy.
Sprawą mniej znaną jest rola, jaką w podtrzymywaniu antyukraińskiej
postawy odegrały Bieszczady, a w zasadzie ta ich część, która znalazła się w granicach Polski po wojnie. Grzegorz Motyka widzi w nich
wręcz „symbol stosunków polsko-ukraińskich”986. Bieszczady – jako
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985

| 	Por. T. Kuzio, U.S. support for Ukraine’s liberation during the Cold War: A study of
Prolog Research and Publishing Corporation, „Communist and Post-Communist”,
nr 45/2012, s. 53.

986

| 	G. Motyka, W kręgu „Łun w Bieszczadach”. Szkice z najnowszej historii polskich
Bieszczad, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2009, s. 17.

miejsce walk po wojnie – były ważnym elementem tożsamości grupowej części ekipy komunistycznej w powojennej Polsce. Wiązał się z tym
upowszechniany przez środowisko Jaruzelskiego mit dotyczący walk
o polskość tych ziem, podtrzymywany chociażby w tradycji harcerskiej
w PRL.
Można powiedzieć, że dla części PRL-owskich przywódców ta zmitologizowana opowieść była nowym wariantem tajemniczej kresowej
legendy, tak ważnej w polskiej tradycji. Jeśli do tego dodać związki
Jaruzelskiego z Mieczysławem Moczarem i polityką historyczną jego
środowiska, opartą na specyficznym nacjonalizmie, a w tym także antyukraińskości, otrzymamy obraz polityki historycznej, której negatywne
skutki przetrwały komunistyczne państwo i która zaważyła, na szczęście
nie w sposób decydujący, na stosunkach z sąsiadami na Wschodzie po
1989 roku. Jeden z uczestników powojennych walk na południowym
wschodzie państwa, dziennikarz związany z aparatem bezpieczeństwa Jan Gerhard, opracował i opublikował w 1968 roku (tak ważnym
z punktu widzenia mobilizacji nacjonalistycznej w Polsce) wręcz plan
sztucznego konstruowania bieszczadzkiego mitu: miały się nań składać wielkie upamiętnienia miejsc bitew z UPA, rozwinięcie kultu Karola
Świerczewskiego, a także zmiany nazw miejscowych nawiązujące do
epizodu walk z UPA987. Bieszczady miały stać się „sanktuarium pamięci narodowej”988. Gerhard starał się w swoich tekstach (sam wspomina
między innymi artykuły z „Życia Literackiego”989) przedstawiać walki
w Bieszczadach jako kontynuację odwetu za antypolskie akcje ukraińskich organizacji nacjonalistycznych na Kresach od 1943 roku, a także sugerował, że oddziały UPA w powojennej Polsce były tymi, które
dopuściły się mordów na Polakach na Wołyniu990. Mamy zatem przykład budowania w oparciu o burzliwą powojenną historię Bieszczadów
mitu swego rodzaju duchowej „łączności z Kresami”, której sens w tym
wypadku stanowi między innymi rewanż za wcześniejsze wydarzenia.
Bieszczady jako „nowe Kresy” miały pomóc w tłumieniu tęsknoty za tymi
987

| 	Por. J. Gerhard, Bieszczady – tryptyk moich marzeń, „Profile. Kwartalnik Rzeszowski”, nr 2/1968, s. 43–44.

988

| 	Tamże, s. 43.

989

| 	Tamże, s. 43.

990

| 	Por. G. Motyka, W kręgu „Łun w Bieszczadach”…, dz. cyt., s. 43.

| 365

utraconymi, a „bieszczadzkie rzeki i strumienie” miały stać się symbolem
kresowych karpackich rzek i strumieni jak Czeremosz 991.
Uformowanie się mitu walk w Bieszczadach miało istotny geopolityczny wymiar – chodziło przecież o ziemie zamieszkane wcześniej
przez ludność ukraińską siłą wysiedloną przez władze PRL w ramach
akcji Wisła. Negatywnym bohaterem tego komunistycznego mitu Bieszczadów byli więc Ukraińcy, obywatele Polski jako ludność potencjalnie
niebezpieczna dla Polaków – obywateli Polski. W tym sensie mit ten
był antytezą tradycji jagiellońskiej ufundowanej na przekonaniu o możliwości współżycia w jednym kraju wielu narodów, tradycji czy religii.
Oczywiście chodziło także o legitymizację zbrodniczych działań komunistycznych sił bezpieczeństwa przeciwko cywilom w tym regionie. Tworzono nie tylko mit, ale też realną nową rzeczywistość, której celem była
wymiana dwóch trzecich ludności na interesującym nas terytorium: władze wspierały przybywających na południowy wschód kraju w latach
40.–60. osadników. Jednak z danych wynika, że mimo specjalnych dotacji na zagospodarowanie się oraz na tworzenie tzw. izb turystycznych
w budowanych domach, czyli ówczesnej agroturystyki, plan osadnictwa
nie był wykonywany – wedle ówczesnych opinii ze względu na wyjątkowo trudne warunki życia w Bieszczadach992. Skojarzenia programu
tworzenia przez komunistyczną Polskę systemu prywatnych gospodarstw
osadniczych na południowym wschodzie muszą przywoływać skojarzenia z przedwojennym osadnictwem na ziemiach wschodnich.
Wspomnienie o zbrodniach na Wołyniu i w Galicji było idealne
z punktu widzenia krystalizacji w społeczeństwie przekonania, że jedynie istnienie ZSRS chroni Polaków przed podobnymi działaniami w przyszłości. Celem władz sowieckich było podtrzymywanie niepewności co
do statusu pojałtańskich granic w Europie Środkowej. Niepewność losu
wzmacniała przeświadczenie o konieczności utrzymywania sowieckich
gwarancji dla regionu. Aleksandra Hnatiuk powołuje się na znalezione
w archiwach SBU dokumenty poświadczające, że w latach 70. XX wieku
celowo rozpuszczano na Ukrainie informacje, jakoby Związek Sowiecki
chciał oddać Polsce tereny dawnych województw stanisławowskiego,
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| 	Tamże, s. 45; por. J. Kolbuszewski, Kresy, Wrocław 2002, s. 208.

992

| 	M. Biernacka, Kształtowanie się nowej społeczności wiejskiej w Bieszczadach, „Profile.
Kwartalnik Rzeszowski”, nr 2/10, 1968, s. 17–19.

lwowskiego i tarnopolskiego993. Było to niemal lustrzane odbicie rozsiewanych wśród Polaków pogłosek, że polskie ziemie na Zachodzie mogą
powrócić do Niemiec. Przekonanie, że tylko ZSRS jest zdolny zapobiec
tym i innym niepokojom, szczególnie związanych z uznaniem zachodnich granic Polski, stanowiło jeden z fundamentów sowieckiej polityki wobec Polski, ale też Ukrainy i pozostało w świadomości wielu obywateli.
Antyukraińska propaganda miała wzmacniać przekonanie o słuszności
istnienia ZSRS, znamy dokumenty i świadectwa, które pozwalają uznać,
że była ona jednym z istotniejszych elementów formujących światopogląd aparatu bezpieczeństwa PRL. Postawy antyukraińskie w środowisku
SB prawdopodobnie można było spotkać dość często – chociaż oczywiście akurat ta sprawa wymaga jeszcze dodatkowych badań. Barbara
Stanisławczyk i Dariusz Wilczak opisują w reportażu Pajęczyna. Syndrom bezpieki esbeka, który swoją karierę buduje po wojnie na niszczeniu symboli kultury ukraińskiej na Zamojszczyźnie994. Inny przykład:
w notatce rzymskiej rezydentury wywiadu PRL w 1973 roku podnoszono
w kontekście rozmów z Dominikiem Morawskim, że pokazywanie w pozytywnym świetle kwestii Kościoła greckokatolickiego „godzi w interesy
polityki ZSRR”, a także cele PRL995. Zwracam uwagę na te elementy programowego budowania antyukraińskiego nastawienia w aparacie przemocy także ze względu na jego szczególne możliwości oddziaływania
na życie państwowe i opinię publiczną w wielu sferach życia.
Oprócz zadawnionych konfliktów antyukraińskie nastawienie SB
miało jeszcze jedno źródło. Władze były przekonane, że ukraiński
ruch narodowy ma powiązania z zachodnimi służbami specjalnymi996,
przedstawiciele władz sowieckich – a zatem i polskie służby – uważali
Ukraińców za szczególnie niebezpiecznych dla całego systemu. Komu-

993

| 	Lwów – laboratorium pamięci, rozmowa B. Sienkiewicza z O. Hnatiuk, „Newsweek
Historia” 2016, nr 10, s. 27.

994

| 	B. Stanisławczyk, D. Wilczak, Pajęczyna. Syndrom bezpieki, Rebis, Poznań 2010,
s. 60.

995

| 	IPN BU Z/002782/1, Notatka informacyjna dotycząca kierunków działania „Kultury” paryskiej, 15 listopada 1973, s. 54.

996

| 	W interesujący sposób omawia kwestię powiązań środowisk ukraińskich nacjonalistów z instytucjami zachodnich państw w tym służb specjalnych T. Kuzio, U.S.
support for Ukraine’s liberation during the Cold War…, dz. cyt., s. 54.
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nistyczne służby specjalne997 traktowały mniejszość ukraińską jako potencjalne pole rywalizacji o wpływy z zachodnimi wywiadami, stąd
ukraiński ruch narodowy był narażony na skomplikowane i niebezpieczne gry operacyjne998. Archiwa przechowały szereg dokumentów o ścisłej współpracy aparatu bezpieczeństwa PRL z odpowiednimi organami,
w tym szczególnie KGB, na sowieckiej Ukrainie999. W 1958 roku służby specjalne PRL i sowieckiej Ukrainy ustaliły wspólnie dziewięć punktów, między innymi wykrywanie kanałów łączności OUN z Zachodu
z Ukraińcami w Polsce i na Ukrainie, kompromitowanie działaczy OUN
w środowiskach emigracji ukraińskiej, zapraszanie działaczy ukraińskich
z Zachodu do Polski celem werbunku1000.
Aparat przemocy był nastawiony też na zwalczanie (w Polsce szczególnie w czasach stalinowskich) Kościoła greckokatolickiego. Także kościelnym aspektem rozwoju ruchu ukraińskiego interesowały się wspólnie
służby specjalne PRL i Związku Sowieckiego1001. Warto tytułem przykładu przywołać choćby losy bp. Jozafata Kocyłowskiego przekazanego
Sowietom, który nie przeżył łagru, czy ks. Bazylego Hrynyka1002. W zapiskach kardynała Stefana Wyszyńskiego znajdujemy fragment poświęcony obronie grekokatolików: w 1967 roku zachęcał kardynała Agostino
Casarolego do zainteresowania się działaniami Ambasady ZSRS i polskiego rządu przeciw grekokatolikom1003. Antyukraińskie w istocie dzia-
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| 	Por. I. Hałagida, Prowokacja „Zenona”. Geneza, przebieg i skutki operacji MBP
o kryptonimie „C-1” przeciwko banderowskiej frakcji OUN i wywiadowi brytyjskiemu
(1950–1954), Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2005, s. 8.

998

| 	Tamże, s. 278–279.

999

| 	Por. IPN Wr 054/692/1 OUN–Materiały uzyskane z ośrodka ZCZ OUN
w Monachium.

1000

| IPN BU 0296/138 t. 3, Zbiór zagadnień, które należałoby omówić w trakcie
spotkania przedstawicieli Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego przy Radzie Ministrów Ukraińskiej SRR i Min. Spraw Wewnętrznych PRL, październik 1958,
s. 7–11.

1001

| IPN BU 0296/138 t.3, Plan operacyjnych przedsięwzięć Służby Bezpieczeństwa
MSW Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i Organów Bezpieczeństwa Ukraińskiej
S.R.R. w niżej wymienionych sprawach w zainteresowaniu tych organów, s. 28.

1002

| Por. I. Hałagida, „Szpieg Watykanu”. Kapłan greckokatolicki ks. Bazyli Hrynyk
(1896–1977), IPN, Warszawa 2008, s. 92–108.

1003

| Por. S. Wyszyński, Pro memoria, 20 lutego 1967, Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, odpis w zbiorach autora.

łania wobec Kościoła greckokatolickiego stanowiły stały element aktywności aparatu bezpieczeństwa od okresu bezpośrednio powojennego
przez cały czas trwania PRL, stały się częścią rutyny komunistycznych
służb specjalnych1004. Motywacje polityczne były łatwe do wyobrażenia: przekonanie, że duchowni rozprzestrzeniają nacjonalizm ukraiński
oraz przeciwdziałają asymilacji Ukraińców, ale także budowanie antagonizmów między duchowieństwem szczególnie rzymsko- i greckokatolickim1005. SB nie podobało się, że kardynał Wyszyński korzysta ze
swych uprawnień i pozwala na funkcjonowanie sieci greckokatolickich
placówek duszpasterskich w Polsce. Można zatem powiedzieć, że antyukraińskość była częścią programu ideowego kształtującego komunistyczne służby specjalne w PRL.
Logicznym skutkiem bieszczadzkiego lub antyukraińskiego mitu komunistycznych elit PRL i zakorzenienia go w strukturach służb specjalnych
było rozwijanie go przy pomocy propagandy. Zaczynała się ona na
poziomie nauczania w szkole. Począwszy od lat 70., przez całe lata 80.
bardzo się rozwinęła beletrystyka oparta na motywach walk z UPA1006,
odpowiednie utwory weszły do kanonu lektur szkolnych. Młodzi Polacy czytali w szkole przynajmniej jedną z propagandowych antyukraińskich powieści: Łuny w Bieszczadach Gerharda lub Ślady rysich pazurów Wandy Żółkiewskiej. Książka Gerharda osiągnęła nakład ponad
500 tysięcy egzemplarzy i stała się swoistą matrycą innych powieści
dla młodzieży, których celem było eksplorowanie negatywnego stereotypu Ukraińca w oparciu o bieszczadzką legendę walk z UPA1007. Na
podstawie tej powieści został nakręcony często emitowany w telewizji
film Ogniomistrz Kaleń1008. Notabene Gerhard był jednym z ostatnich
rozmówców Świerczewskiego przed jego zamordowaniem i prawdo-

1004

| Por. I. Hałagida, Między Moskwą, Warszawą i Watykanem. Dzieje Kościoła greckokatolickiego w Polsce w latach 1944–1970, Wydawnictwo „Bazyliada”, Warszawa
2013, s. 215–250, 400–417.

1005

| Tamże, s. 405–406.

1006

| Por. G. Motyka, W kręgu „Łun w Bieszczadach”…, dz. cyt., s. 33.

1007

| Tamże, s. 18–19.

1008

| J. Gerhard, Bieszczady…, dz. cyt., s. 41.
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podobnie znał prawdziwe okoliczności śmierci „Waltera”1009. W posłowiu do powieści, budując legendę własnego środowiska politycznego,
pisał tak:
Ciekawostka nie bez znaczenia: ostatnie szarże kawaleryjskie
na terenie naszego kraju odbyły się nie, jak się na ogół sądzi,
w 1939 roku, ale jeszcze w 1947, w Bieszczadach. Ludzie z konnych grup manewrowych WOP i ochotniczych oddziałów kawaleryjskich mogliby o tym wiele opowiedzieć1010.
Grzegorz Motyka zwraca uwagę na funkcje podnoszenia w literaturze i procesie wychowawczym kwestii walk z UPA: było to nie tylko
wzmacnianie postaw antyukraińskich, ale też heroizacja funkcjonariuszy
służb komunistycznych – historyk pokazuje przypadki, jak dokonane
przez nich zabójstwa, na przykład w ramach porachunków, przypisywano potem UPA1011. Publikacje te nawiązywały do rzeczywistych wydarzeń, ale natarczywie kształtowały obraz Ukraińca jako niegodnego
zaufania, dążącego do wojny itd.
Zainteresowanie kwestiami walk z UPA i rozwijaniem bieszczadzkiego mitu trwało w komunistycznej Polsce nieprzerwanie od końca lat 50.,
jednak zyskało na znaczeniu dwukrotnie: w latach 60. i 801012. Pod koniec lat 60. była to zapewne sprawa wpisania się kwestii ukraińskiej
w Polsce w nacjonalistyczny trend wśród przywódców PRL, w drugim
kwestia ukraińska miała duże znaczenie legitymizacyjne władzy, szczególnie w odniesieniu do młodzieży. W drugiej połowie lat 80. doszło
wręcz do wzmocnienia trendu antyukraińskiego1013, wyraźnie wzmocniono kult Świerczewskiego1014. Negatywne stereotypy wobec sąsiadów
napędzane w czasach PRL, a do których powrócono za rządów Jaruzelskiego, odbiły się zarówno na relacjach PRL z ZSRS w drugiej połowie
lat 80., jak i na recepcji polskiej polityki wschodniej po 1989 roku. Polity-
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1009

| Por. P. Kowal, M. Cieślik, Jaruzelski. Życie paradoksalne, Znak, Kraków 2015,
s. 335–336.

1010

| J. Gerhard, Łuny w Bieszczadach, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1960, s. 631.

1011

| Por. G. Motyka, W kręgu „Łun w Bieszczadach”…, dz. cyt., s. 27.

1012

| Tamże, s. 36–37.

1013

| Tamże, s. 39.

1014

| Tamże, s. 125.

ka historyczna lat 80. podporządkowana była pragnieniu legitymizacji
władzy1015, jedną zaś z metod działania w tym duchu było przypominanie pomnikowych postaci początków PRL. Wrócił wtedy między innymi
temat walki generała Świerczewskiego z UPA w południowo-wschodniej Polsce1016. Swoisty kult „Waltera” miał kilka aspektów, w tym także
wyraźnie antyukraińskie ostrze, szczególnie we wschodniej Polsce1017.
„Walter”, który miał zginąć od ukraińskiej kuli, był przedstawiany jak heros, bohater mitu, przypominający same początki PRL owiane tajemnicą
i misterium jak w opisach Mircei Eliadego1018. Żołnierzom przedstawiano
go jako bohatera, który przelał krew za wschodnie granice, młodzieży – jako patrona harcerstwa itd.; także w tym wypadku postawa antyukraińska była propagowana w środowiskach służb państwowych oraz
jako część wychowania patriotycznego młodych. Służby specjalne były
bardzo aktywne w odniesieniu do spraw ukraińskich, gdyż zdawały sobie sprawę, że może to być istotnym czynnikiem mobilizacji społecznej
w oparciu o negatywne stereotypy. Szeroko opowiadał o tym w publicznie ogłoszonym wywiadzie jeszcze pod koniec istnienia PRL gen.
Władysław Pożoga, jeden z najbliższych ludzi Jaruzelskiego i pierwszy
zastępca Czesława Kiszczaka. Nie jest też przypadkiem, że sprawa ta
była w 1987 roku jedną z tych, którymi chciał dzielić się z opinią publiczną, oczywiście eksponując współpracę ukraińskich formacji wojskowych
w czasie II wojny światowej z Niemcami1019. Zainteresowanie SB mniejszością ukraińską w Polsce, ale też na przykład relacjami Jana Pawła II
1015

| M. Górny zwraca uwagę na pewne historiograficzne uwarunkowanie w marksizmie: popieranie wizji narracji historii narodowych z silną władzą. Por. M. Górny,
Przede wszystkim ma być naród. Marksistowskie historiografie w Europie ŚrodkowoWschodniej, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2007, s. 413–414.

1016

| Por. P. Kowal, Na straconych pozycjach. Ostatni bój PZPR o dusze młodych w latach
1986–1989, [w:] B. Noszczak (red.), Życie na przekór. Młodzieżowa kontestacja
systemu w ostatniej dekadzie PRL (1980–1989) – nowe tropy i pytania badawcze,
Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2016, s. 433.

1017

| Por. J. Kochanowski, „…to imię opiewać będą…”. Legenda gen. Karola Świerczewskiego, [w:] tenże, O jaką wojnę walczyliśmy? Teksty z lat 1984–2013, Muzeum II
Wojny Światowej, Replika, Gdańsk–Zakrzewo 2013, s. 211–219.

1018

| Por. M. Eliade, Sacrum, mit, historia, przeł. A. Tatarkiewicz, PIW, Warszawa 1974,
s. 107.

1019

| Por. Siedem rozmów z generałem dywizji Władysławem Pożogą, I zastępcą ministra
spraw wewnętrznych szefem wywiadu i kontrwywiadu, rozmawia Henryk Piecuch,
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ze środowiskami ukraińskimi znajduje odzwierciedlenie w dokumentach
operacyjnych opublikowanych przez IPN, ta linia działalności SB jest już
dzisiaj dość szeroko udokumentowana przez historyków1020. Na to, że
antyukraińskie postawy w PRL, a także później w III RP związane były
ze służbą w formacjach komunistycznych lub wręcz sowieckich (chodzi
o Istriebitielne Bataliony, 4. Dywizję Piechoty czy Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego), zwrócił uwagę Grzegorz Motyka, pokazując to
na przykładzie kilku życiorysów1021.
Dla zniuansowania przedstawionego obrazu trzeba wspomnieć, że
władze komunistyczne w Polsce utrzymywały pewne relacje kulturalne
i naukowe z sowiecką Ukrainą. Przykładowo dysponujemy odpowiednimi studiami i wyliczeniami odnośnie do lat 70.1022. Oczywiście należy
założyć, że w kolejnej dekadzie, początkowo z powodu kordonu sanitarnego, jakim ze strony państw komunistycznych otoczono Polskę po
powstaniu Solidarności, a potem w czasie stanu wojennego, ta aktywność znacząco spadła, tym niemniej warto zaznaczyć, czego dotyczyła
w okresie, o którym wiemy więcej i kiedy była zapewne bardziej rozbudowana. Współpracę po stronie ukraińskiej prowadziły Ministerstwo
Spraw Zagranicznych USRS, agendy partii komunistycznej, odpowiednie agendy rządowe, ale też przykładowo współpraca rozwijała się na
poziomie miast (Katowice – Donieck, Kraków – Kijów, Rzeszów – Lwów).
Ważnym elementem współpracy naukowej była wymiana wykładowców. Przykładowo w latach1966–1970 lubelskie i lwowskie uczelnie
wymieniły po około 30 wykładowców, w latach 70. liczba ta znacznie
wzrosła, na liście tłumaczeń na język ukraiński znaleźli się tacy autoCzytelnik, Warszawa 1987, s. 97–130. Z badań historyków wynika, że w sensie
historycznym praca Piecucha i Pożogi ma szereg błędów – por. I. Hałagida, Prowokacja „Zenona”…, dz. cyt., s. 8.
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1020

| Por. Kwestia ukraińska w działalności Służby Bezpieczeństwa PRL. Dokumenty i materiały, opr. A. Słabig, IPN, Warszawa 2016; I. Hałagida, „Szpieg Watykanu”…, dz.
cyt.; I. Hałagida, Między Moskwą, Warszawą i Watykanem…, dz. cyt.

1021

| G. Motyka, Wołyń ’43. Ludobójcza czystka – fakty, analogie, polityka historyczna,
Wydawnictwo Literackie, Kraków 2016, s. 207–208.

1022

| Poniższe informacje przytaczam na podstawie: B. Lewytzkyj, Political and Cultural
Cooperation Between The People’s Republic of Poland and The Ukrainian Soviet Socialist Republic, [w:] . P.J. Potichnyj (ed.), Poland and Ukraine. Past and Present, The
Canadian Institute of Ukrainian Studies, Edmonton–Toronto 1980, s. 195–211.

rzy jak Paweł Jasienica, Władysław Serczyk, Jarosław Iwaszkiewicz,
Andrzej Kuśniewicz. Organizowano współpracę szkół między Lwowem
i Rzeszowem, zachęcano uczniów do wymiany kartek pocztowych
itd. Wymieniano też towary do sklepów między tymi miastami. Z Polski jechały na Wschód tekstylia, a ze Wschodu przywożono w ramach
oficjalnego porozumienia sprzęt audio-wideo czy rowery. Planowano
otwarcie specjalnego sklepu lwowskiego w Przemyślu i odwrotnie. Całościowo rzecz ujmując, w czasach Gomułki współpraca z Ukrainą w sferze wymiany naukowej była niewielka (pytanie, czy można to wiązać
także z nastawieniem ekipy Gomułki do problemu ukraińskiego?), potem
wzrosła, ale wciąż nie był to nadzwyczajnie rozbudowany program
współpracy, a wydarzenia lat 80. i tak wydatnie go ograniczyły. W ekipie Jaruzelskiego nie było zresztą zapotrzebowania na rozwój relacji
kulturalnych polsko-ukraińskich.
Kwestia polityki historycznej ekipy Jaruzelskiego i jej skala są kluczem
do zrozumienia, dlaczego później podejście w duchu Jerzego Giedroycia oraz Jana Pawła II było trudne do przyjęcia dla pewnych grup społecznych (w rozdziale 6 wrócę do tej kwestii w kontekście sporu o Karmel w Przemyślu).
Podsumujmy: dla Jaruzelskiego ożywienie antyukraińskiego mitu
wiązało się przynajmniej z czterema kwestiami: 1) podtrzymywanie
konfliktów narodowościowych w regionie w obliczu wzrostu nastrojów
narodowych w ZSRS, a także w obszarze jego wpływów imperialnych
w czasie pieriestrojki; 2) nacjonalistyczna legitymizacja władzy ekipy
skonsolidowanej w okresie stanu wojennego1023, w tym wzrost liczby
i skali organizacji czerpiących wprost z dorobku nacjonalistycznego1024;
3) stała konsolidacja własnego środowiska, dla którego doświadczenie
walk z Ukraińcami było tak istotne1025; 4) niepowodzenie peerelowskie1023

| Por. M. Zaremba, Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce, Wydawnictwo Trio, ISP PAN, Warszawa
2001, s. 383–396.

1024

| Por. P. Gasztold-Seń, Koncesjonowany nacjonalizm. Zjednoczenie Patriotyczne
Grunwald 1980–1990, IPN, Warszawa 2012, s. 25.

1025

| Na aspekt ten zwracają uwagę praktycznie wszyscy współcześni biografowie Jaruzelskiego: L. Kowalski, Jaruzelski. Generał ze skazą, Zysk i S-ka, Poznań 2012,
s. 142–165; P. Kowal, M. Cieślik, Jaruzelski…., dz. cyt., s. 74–75; P. Gajdziński,
Czerwony Ślepowron. Biografia Wojciecha Jaruzelskiego, Zysk i S-ka, Poznań 2017,
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go projektu kontrolowania środowisk mniejszości narodowych i utrzymania ich blisko obozu władzy.

Efekty antyukraińskiej mobilizacji
Mniejszość ukraińska w Polsce, podobnie jak półlegalny Kościół greckokatolicki, w większym stopniu niż białoruska zaangażowała się po
stronie opozycji, szczególnie znaczący w tym środowisku działacze
studenccy i akademicy: Włodzimierz Mokry, Mirosław Czech, Aleksandra Siwak (Hnatiuk), Eugeniusz Misiło, Bogdan Bartuch, wspierali Solidarność i brali udział w działaniach wymierzonych w monopol komunistów1026. Ważnym impulsem we wzmocnieniu tego środowiska oraz jego
postawy były obchody milenium chrztu Rusi w 1988 roku. Po pierwsze,
w wyniku decyzji Jana Pawła II znaczna część greckokatolickich obchodów odbyła się w Polsce, do Polski przybyło wielu ukraińskich hierarchów z całego świata, co wpłynęło na mobilizację zarówno wiernych
greckokatolickich, jak i elit mniejszości. We wrześniu 1988 roku przedstawiciele mniejszości: Michał Łesiów, Stefan Kozak, Włodzimierz Mokry,
Bronisław Makowski (Bronius Makauskas) i Jerzy Turonek, zwrócili się do
Lecha Wałęsy o włączenie problematyki mniejszościowej do rozmów
z komunistami1027. Postawa znacznej części elit mniejszości ukraińskiej
w Polsce dawała władzom realny powód do identyfikowania ich jako
politycznych przeciwników.

s. 27. L. Kowalski zwraca uwagę na kwestię roli W. Jaruzelskiego w Hrubieszowie – wskazuje na to, jak na podstawie materiałów przygotowanych przez młodego
Jaruzelskiego oficerowie mieli podsycać nienawiść na tle narodowościowym (por.
s. 145). Pokazuje też sprawę zasadniczą: antysowiecką postawę podziemia ukraińskiego, które w tym regionie nie tylko z punktu widzenia celów, ale i organizacyjnie
podjęło działania antykomunistyczne i antysowieckie, w tym obronę cywilnej ludności ukraińskiej przesiedlanej do ZSRS (por. s. 162–163).
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1026

| Por. J. Hytrek-Hryciuk, J. Syrnyk, Mniejszości narodowe w Polsce wobec fenomenu
„Solidarności”, [w:] Ł. Kamiński, G. Waligóra (red.), NSZZ Solidarność 1980–
1989, tom 7: Wokół „Solidarności”, IPN, Warszawa 2010, s. 483–484.

1027

| Tamże, s. 499, A. Friszke, Książka o Kulturze z IPN

Nacjonalistyczne nastawienie kierownictwa PRL przejawiało się w antysemityzmie, postawach antyukraińskich i antyniemieckich1028, o czym
już w 1974 roku pisał w „Kulturze” Jacek Kuroń:
Ponieważ zaś na posłuszeństwo, poczucie dumy narodowej, uniformizm znakomicie wpływa nienawiść do wszelkich obcoplemieńców, więc w propagandzie kierunku, o którym mowa, często szczuje się przeciw Niemcom, Ukraińcom, Żydom1029.
Wspomniana przez Kuronia triada obcych, których mniej lub bardziej
atakowano w PRL, była aktualna do samego końca jego istnienia. Budowanie antyukraińskiego stereotypu można porównać z polityką wobec
Niemiec: podsycanie stereotypów antyniemieckich oraz budowanie wrogości wobec mniejszości niemieckiej w Polsce. Z naszego punktu widzenia jest to ważne także dlatego, że działania propagandowe przeciw
mniejszościom były intensyfikowane w okresach kryzysów władzy w PRL.
Marcin Zaremba wskazuje w swoich badaniach na korelację kryzysów
w PRL z podsycaniem przez władze postaw nacjonalistycznych, a do
tego z kolei najlepszą drogą było używanie mniejszości narodowych;
część działaczy Solidarności miała świadomość istnienia tego rodzaju
mechanizmu w stosunku do mniejszości1030.
Oprócz innych celów (legitymizacja, nacjonalistyczna mobilizacja)
działania antyukraińskie czy antyniemieckie władz, począwszy od czasów powojennych, dotyczyły także utrzymywania w opinii publicznej
uzasadnienia dla sojuszu z ZSRS. I w pierwszym, i w drugim przypadku
istnienie silnego ZSRS i Polski w jego orbicie miało być gwarancją, że
Polaków nie spotka krzywda ze strony sąsiadów. W obu przypadkach
bazą stereotypu były faktyczne wydarzenia historyczne i ich późniejsza
recepcja w społeczeństwie polskim.
W Traktacie poetyckim Czesław Miłosz ujął to zjawisko lapidarną, acz dobrze oddającą także politykę PZPR wobec mniejszości narodowych i narodów sąsiedzkich frazą: „Niech tutaj będzie wreszcie
1028

| Por. P. Gasztold-Seń, Koncesjonowany nacjonalizm…, dz. cyt., s. 28–48.

1029

| J. Kuroń, Polityczna opozycja w Polsce, „Kultura”, nr 11/1974, s. 7.

1030

| Por. K. Rogaczewska, Niemcy w myśli politycznej polskiej opozycji w latach 1976–
1989, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998, s. 105; J. Hytrek-Hryciuk, J. Syrnyk, Mniejszości narodowe…, dz. cyt., s. 478–479; M. Zaremba, Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm…, dz. cyt., s. 38.
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powiedziane:/ Jest ONR-u spadkobiercą Partia”. Pozostaje pytanie, na
ile nacjonalistycznie nastawionej partii udało się założone postawy polityczne zaszczepić w szerszych kręgach społecznych.
Podsumowaniem tego fragmentu rozważań i odpowiedzią na postawione pytanie mogłoby być przypomnienie raz jeszcze wspólnego tekstu Kuronia, Macierewicza i Michnika z 1977 roku1031, zamieszczonego
w podziemnym „Głosie”. Jego sens polegał w gruncie rzeczy na pesymistycznej diagnozie odnośnie do sąsiadów ze Wschodu. Trzej autorzy
konkludowali:
Wynika stąd program działania: walczyć z ksenofobią i szowinizmem we własnym narodzie, krzewić zrozumienie niepodległościowych aspiracji Ukraińców, Litwinów i Białorusinów. […] Oto realistyczna droga do suwerenności Polski1032.
Wysunięcie na pierwsze miejsce kwestii walki z ksenofobią jest mocnym świadectwem, jak postrzegali nastroje w społeczeństwie polskim –
jakby uważali, że antyukraińska propaganda PRL przyniesie efekty.
Warto podkreślić: trzej autorzy jako pierwszy krok do właściwej polskiej polityki wschodniej postrzegają nie uznanie państw na Wschodzie,
gdyby powstały, ale przygotowanie politycznego gruntu pod taką politykę w Polsce, wzbudzenie odpowiednich postaw politycznych wśród
samych Polaków. Taka diagnoza stanu świadomości i poglądów społeczeństwa polskiego skłania do poważnej refleksji nad szansami neoprometejskiej polityki wschodniej w końcu lat 70. i pokazuje, jak ważny był
potem element poparcia tegoż programu przez Jana Pawła II i Zjazd
Solidarności w 1981 roku. Jednak także w odniesieniu do postaw względem polityki wschodniej po wprowadzeniu stanu wojennego znajdujemy
po stronie opozycyjnej bardzo pesymistyczne diagnozy. Przykładowo
jeszcze w 1985 roku Jan Darski pisał w ukraińskim piśmie emigracyjnym
„Suczasnist”, że w społeczeństwie polskim są zwolennicy „walki o Wilno i Lwów” , chociaż uważał ich za mniejszość. Dostrzegał jednak, że
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1031

| Por. J. Kuroń, A. Macierewicz, A. Michnik, Sprawa polska – sprawa ukraińska, [w:]
P. Kowal, J. Ołdakowski, M. Zuchniak (red.), Nie jesteśmy ukrainofilami. Polska
myśl polityczna wobec Ukraińców i Ukrainy. Antologia tekstów, Kolegium Europy
Wschodniej, Wrocław 2002, s. 328.

1032

| Tamże, s. 327–328.

w przyszłości, już w warunkach demokratycznej polityki, ta postawa
może być szersza:
Oczywiście nie ma żadnej pewności, że w wyniku walki o głosy
wyborców, grupy, które dziś uznają granicę wschodnią lub milczą
na ten temat, nie ulegną pokusie przelicytowania hasłami konkurentów. Dlatego tak ważne znaczenie ma załatwienie sprawy już
dziś1033.
Głosy Michnika, Kuronia, ale też Macierewicza i Darskiego pokazują,
że opozycja z programem wschodnim „Kultury”, realistycznie oceniając
zarówno zaszłości historyczne sprzed wojny, jak i indoktrynację okresu
PRL, nie czuła się pewnie, jeśli chodzi o poparcie dla swego programu,
a w każdym razie zrozumienie szerszych grup społecznych dla swoich
postulatów. Wygląda na to, że w percepcji opozycji linia partii w polityce wschodniej mogła być atrakcyjna pod warunkiem wzmocnienia
akcentów nacjonalistycznych.

Wobec zbliżenia sowiecko-amerykańskiego
W marcu 1985 roku, zaledwie kilka dni po objęciu rządów przez Gorbaczowa, z nieformalną misją rozpoznawczą do Moskwy udał się
pułkownik Wiesław Górnicki, najbliższy współpracownik generała Jaruzelskiego. W związku z jego wizytą kilka czołowych postaci reżimu,
w tym mający bezprecedensowo szerokie możliwości działania generał Kiszczak, minister spraw wewnętrznych, otrzymało ważną notatkę.
Z moskiewskich rozmów Górnickiego niedwuznacznie wynikało, że
Gorbaczow zamierza zmniejszać poziom politycznej odpowiedzialności Kremla za sytuację w krajach satelickich (sprawa ta jest szeroko
opisywana w literaturze1034). Konkluzja tego rodzaju musiała prowadzić
przedstawicieli polskich władz do wniosku, by bacznie obserwować relacje sowiecko-amerykańskie i wychwycić moment, w którym można by
podjąć własne relacje z Amerykanami, oraz rozwój opozycji politycznej
1033

| J. Darski, Kierunki polskiej polityki wschodniej, „Suczasnist”, nr 1–2/ 1985, Zeszyt
w j. polskim, s. 78.

1034

| Por. A. Dudek, Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej
w Polsce 1988–1990, Wydawnictwo Znak Horyzont, Kraków 2014, s. 21–25.
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w Polsce. Obie te kwestie w nowej sytuacji politycznej w regionie, wywołanej decyzją Moskwy o ograniczeniu zainteresowania Europą Środkową, mogły stanowić źródło zagrożenia dla stabilności panowania
ekipy Jaruzelskiego (lub zmusić ją do porozumienia się z USA i opozycją w kraju). Plany Gorbaczowa były swoistym sygnałem, by szykować
w Polsce jakieś przegrupowanie polityczne, zmianę w systemie władzy1035. Pieriestrojki nie postrzegano jednak w kręgach rządzących jako
procesu, który doprowadzi do rozpadu państwa sowieckiego, a nawet
rozpadu zewnętrznego imperium w takim stopniu, że Polska odzyska niepodległość, a zatem aktualna stanie się ponownie kwestia pełnowymiarowych relacji polsko-sowieckich.
Z naszego punktu widzenia będzie ważny zarówno ten proces, jak
i zbliżenie sowiecko-amerykańskie. Po latach można powiedzieć, że
dziwna misja Górnickiego przyniosła trafne spostrzeżenia także w tym
sensie, że już jedenaście dni przed sporządzeniem przez niego notatki Aleksandr Jakowlew doradzał Gorbaczowowi szybkie nawiązanie
relacji z prezydentem USA Ronaldem Reaganem1036. Ówczesne obserwacje Górnickiego zostały w następnym okresie potwierdzone również
w publicznych oświadczeniach Gorbaczowa. O cedowaniu odpowiedzialności za sytuację w danym kraju na lokalne władze pod hasłem
poszanowania samodzielności poszczególnych partii komunistycznych
sekretarz generalny KC KPZS mówił między innymi podczas posiedzenia RWPG w listopadzie 1986 roku1037. W tym samym duchu wypowiadali się inni przedstawiciele sowieckiego kierownictwa, na przykład
konserwatywnie nastawiony Jegor Ligaczow1038. Pierwsze informacje
o zmianach w Moskwie docierały różnymi kanałami, stosunkowo mało
znajdujemy ich w formalnej korespondencji dyplomatycznej z pierwszych miesięcy po zmianie władzy w ZSRS w marcu 1985 roku. Dopiero
raport Ambasady PRL w Moskwie podsumowujący rok 1985 w stosun-
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1035

| P. Kowal, Koniec systemu władzy…, dz. cyt., s. 27–29.

1036

| The National Security Archive, Alexander Yakovlev, About Reagan. Memorandum prepared on request from M.S. Gorbachev and handed to him on March 12,
1985, http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB168/yakovlev01.pdf (dostęp
14 sierpnia 2016), s. 2.

1037

| Por. P. Kowal, Koniec systemu władzy…, dz. cyt., s. 316–317.

1038

| Antoni Dudek, Reglamentowana rewolucja…, dz. cyt., s. 27.

kach polsko-sowieckich całościowo ujmował tendencje, jakie pojawiły
się po dojściu Gorbaczowa do władzy: ożywienie polityczne w ZSRS,
skoncentrowanie się władz partyjnych na rozwiązywaniu kwestii gospodarczych oraz powrót po kilku latach do intensywnych relacji z USA. Jak
ujmował to dyplomata z Polski:
Po prawie sześciu latach zastoju, w wyniku znacznej aktywności
dyplomacji radzieckiej, jej pryncypialności i konsekwencji oraz
pod wpływem wewnętrznych procesów w administracji amerykańskiej ożywiły się stosunki między ZSRR i USA1039.
Widać, że w przeciwieństwie do osobistych kontaktów i informacji
przekazywanych kanałem politycznym, które były efektywne w zdobywaniu wiedzy o sytuacji w ZSRS, kanał dyplomatyczny zawodził
w informowaniu o biegu spraw u sąsiada. Pewne światło na tę kwestię
rzuca tajemniczy dokument, który jeden z pracowników MSZ przygotował jesienią 1989 roku dla nowego ministra Krzysztofa Skubiszewskiego. Autor, prawdopodobnie znany Skubiszewskiemu, kompetentnie
wykazał, że już po „reformach” z czasów Franciszka Szlachcica w latach 70. służba dyplomatyczna, a szczególnie pracownicy łączności,
została podporządkowana MSW. Dyplomata w swoim opracowaniu
zaprezentował, jak przy użyciu infrastruktury MSZ można przekazywać
pozyskane informacje wyłącznie na potrzeby służb specjalnych lub innym kanałem bezpośrednio do Wydziału Zagranicznego KC PZPR, co
dawało efekt podwójnej, a w niektórych przypadkach nawet potrójnej
lojalności pracowników MSZ: wobec ministra, wobec służb oraz wobec
partii1040. W tych warunkach nie sposób wykluczyć, że pewne dokumenty docierały z Moskwy od dyplomatów do Kiszczaka lub Józefa Czyrka bez wiedzy ambasadora Stanisława Kociołka czy ministrów Stefana
Olszowskiego, a później Mariana Orzechowskiego, albo przynajmniej
bez archiwizowania ich w MSZ. Oznacza to, że pewne istotne trendy
w polityce sowieckiej wobec Polski mogły być lepiej zauważalne z pozycji kierownictwa PZPR i służb specjalnych niż w MSZ.
1039

| AMSZ, Raport polityczny ambasady PRL w Moskwie za 1985 rok, 10 XII 1985,
s. 5.

1040

| Instytut Zachodni (dalej IZ), Archiwum osobiste Krzysztofa Skubiszewskiego,
Organizacja MSZ 1974–1990, teczka 164, Stan i możliwości poprawy sytuacji
w MSZ.
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Gorbaczow a zmiana sytuacji w Polsce
Ekipa Jaruzelskiego poważnie obawiała się zarówno politycznego uznania Kremla dla Solidarności, jak i decyzji o wycofaniu wojsk sowieckich
z Polski wskutek politycznego porozumienia Moskwy z Waszyngtonem
i Berlinem. W początkowej fazie reakcja polskiego kierownictwa komunistycznego na pieriestrojkę była pragmatyczna, po pierwszych kontaktach z Gorbaczowem Jaruzelski uznał, że jest w stanie podjąć z sowieckim przywódcą bliską współpracę i stworzyć swego rodzaju polityczny
team. Antoni Dudek pisze o wizji ciągnięcia przez przywódców ZSRS
i Polski wspólnego politycznego wozu1041. W relacjach polsko-sowieckich koncentrowano się na problematyce politycznej, gdyż tak należy
traktować powołanie w 1987 roku polsko-radzieckiej komisji partyjnej
do spraw białych plam1042, podejmującej trudne kwestie historyczne czy
próby reformowania Układu Warszawskiego, tak by wzmocnić znaczenie PRL i jej elit przy podejmowaniu „wspólnych” decyzji1043. Mniej znana, ale bardzo ważna jest kwestia utrwalania w drugiej połowie lat 80.
zależności gospodarczych między Polską a ZSRS. Jadwiga Staniszkis
słusznie pokazuje, że w latach 80. te związki uzależnienia nie ustały,
przeciwnie, zostały wzmocnione kilkoma aktami prawnymi w ramach
RWPG, a także dwustronnymi. W 1986 roku, a więc już za Gorbaczowa, Polska zobowiązała się do zrównoważenia wymiany handlowej
z ZSRS oraz spłacenia długów wobec Związku Sowieckiego do 1990
roku1044. Sytuacja polityczna stopniowo się zmieniała, nie dotyczyło to
jednak relacji zależności w gospodarce – także nieco późniejsza doktryna Falina–Kwicińskiego z 1991 roku opierała się na filarze gospodarczych uzależnień.
Zresztą jeśli przyjąć, że z punktu widzenia opinii publicznej ekipa
Jaruzelskiego koncentrowała się w swoich działaniach na Wschodzie
na tych aspektach, które miały przede wszystkim walor legitymizacyjny
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1041

| Por. A. Dudek, Reglamentowana rewolucja…, dz. cyt., s. s. 23.

1042

| Por. P. Kowal, Koniec systemu władzy…, dz. cyt., s. 185–188.

1043

| Tamże, s. 336–343.

1044

| J. Staniszkis, Ontologia socjalizmu, Ośrodek Myśli Politycznej, Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University i Dante, Kraków–Nowy Sącz 2006, s. 89,
99–100.

w kraju, to na społeczne postrzeganie władzy zdecydowanie wpływała
kwestia katyńska. Nikt nie ujął tego lepiej i bardziej lapidarnie niż Jan
Lityński: bez załatwienia sprawy Katynia nie ma legitymizacji komunistów
w Polsce, ponieważ PKWN mógł powstać ze względu na zerwanie
przez Stalina stosunków dyplomatycznych z polskim rządem1045. W tym
sensie Gorbaczow do wiosny 1990 roku, czyli do wizyty Jaruzelskiego w ZSRS w kwietniu 1990 roku, gdy w Polsce rządził już gabinet
Mazowieckiego, nie przywrócił mu legitymacji, którą ZSRS odebrał komunistycznym władzom Polski decyzjami Stalina w 1943 roku w związku z zatajeniem prawdy o Katyniu i późniejszym zmuszeniem władz
komunistycznych w Warszawie do utrzymywania kłamstwa katyńskiego
przez dekady. Ta sama sprawa – prawdy o tym, kto zamordował polskich oficerów w Katyniu, była prowadzona ślamazarnie. Może być ona
ilustracją, jak nawet możliwe do osiągnięcia cele nie były realizowane.
Oportunistyczne przyzwyczajenia, niepewność co do rozwoju sytuacji
w ZSRS oraz strach przed utratą sowieckiego poparcia paraliżowały
gotowość ekipy Jaruzelskiego do śmielszego wykorzystywania zmian
w ZSRS.
Podczas swojej głośnej kilkudniowej wizyty w Polsce w lipcu 1988 roku
państwo Michaił i Raisa Gorbaczowowie mieli okazję wysłuchać w Krakowie w towarzystwie Wojciecha i Barbary Jaruzelskich najsłynniejszej
wtedy pieśni Andrzeja Rosiewicza Wieje wiosna od Wschodu. Jej pierwsze słowa idealnie oddają nastrój ekipy Jaruzelskiego w odniesieniu do
zmian politycznych w ZSRS: „Wieje wiosna ze wschodu,/ Wieje wiosna
na dobre./ […] Może wiosna też u nas Już na dobre zagości,/ Może
wreszcie zrejterują/ Stróże kłamstwa i ciemności?”. W odniesieniu do
Gorbaczowa kluczowa była nie wola polityczna Jaruzelskiego, bo akurat on miał prawo pokładać wielkie nadzieje w zmianie politycznej na
Kremlu. Pozostawało pytanie, w jaki sposób polskie kierownictwo może
dopasować się do nowego, nieznanego wcześniej rytmu sowieckiej
polityki. Jednocześnie te nowe warunki stanowiły dla niego szansę na
wyjście z izolacji w bloku wschodnim.
Lipcowa wizyta Gorbaczowa okazała się sukcesem, mogło się wręcz
wydawać, że relacje Sowietów z polskim kierownictwem zostały na
1045

| Jan Lityński, Wokół katyńskiej tragedii, „Tygodnik Mazowsze”, 16 marca 1988,
nr 243, s. 1.
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nowo zdefiniowane. Stan ten, jeśli w ogóle zaistniał, trwał zaledwie kilka tygodni. Gorbaczow odleciał do Moskwy, a Mieczysław Rakowski
wakacje spędzał zgodnie ze zwyczajem komunistycznych przywódców
na Krymie. Tam 2 sierpnia 1988 roku miał okazję do rozmowy z Gieorgijem Szachnazarowem, który powiedział mu, że ZSRS jest gotów do zaakceptowania finlandyzacji Polski1046. Rozbudowana relacja z tej samej
rozmowy przekazana przez Rakowskiego Górnickiemu została wzbogacona o informację, że zdaniem Szachnazarowa Solidarność, gdyby
doszła do władzy, ułożyłaby się z ZSRS1047. Polskie kierownictwo partyjne dostało sygnał, że mimo politycznego wsparcia, jakiego doświadczało od Gorbaczowa w Polsce jeszcze miesiąc wcześniej, na Kremlu
jest szykowany plan B. Jednym z promotorów nowej pragmatycznej linii
sowieckiej miał być właśnie rozmówca Rakowskiego. 6 października
Szachnazarow przygotował dla Gorbaczowa zarys wystąpienia na posiedzeniu Biura Politycznego KPZS, między innymi o sytuacji w obozie
sowieckim. Fragmenty odnoszące się do Polski były alarmujące. Gorbaczow miał przemówić w takim tonie:
Musimy się teraz zastanowić, co zrobimy, jeśli jeden lub kilka krajów stanie w tym samym czasie wobec bankructwa? Jest to realne,
gdyż niektóre z nich są na skraju wypłacalności pieniężnej (Polska,
Węgry, Bułgaria, Wietnam, Kuba, NRD). Nawet Czechosłowacja,
która dotąd sobie radziła, ma nagle kłopot ze wzrostem zadłużenia zagranicznego. Co zrobimy, jeśli elementy niestabilności
społecznej, której symptomy są wyraźne na Węgrzech, będą się
pokrywać z kolejnymi falami konfliktów społecznych w Polsce czy
działań Karty ’77 w Czechosłowacji itp.? Innymi słowy, czy mamy
plan na wypadek kryzysu, który może obejmować cały świat socjalistyczny lub jego dużą część?1048
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| M.F. Rakowski, Dzienniki polityczne 1987–1990, t. 10, Iskry, Warszawa 2015,
s. 213.

1047

| ADH PRL G1/75 [Wiesław Górnicki], Zapisy ze spotkań i rozmów politycznych
dot. „okrągłego stołu” 1988, s. 8–9; J. Strzelczyk, Ucieczka ze Wschodu. Rosja w polskiej polityce 1989–1993, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2002, s. 110.

1048

| Wilson Center, Georgy Shakhnazarov’s preparatory notes for Mikhail Gorbachev
for the meeting of the Politbiuro, 6 X 1988, http://digitalarchive.wilsoncenter.
org/document/112474.pdf?v=5aa5ea5b00977a8799adebeaf7a24ab4 (dostęp 19
sierpnia 2016).

Wiele wskazuje na to, że ze względu na wewnętrzne problemy
z wdrażaniem reform coraz więcej osób w otoczeniu Gorbaczowa dochodziło do wniosku, że optymalnym rozwiązaniem jest kontrolowane
obdzielanie odpowiedzialnością za system konkretnych partii komunistycznych i równie kontrolowany proces włączania do rządów przedstawicieli opozycji, czyli próby poszukiwania dodatkowej legitymizacji
dla władzy komunistów – Georges Mink uważa wręcz, że w otoczeniu
Jakowlewa przygotowywano odrębny scenariusz tego typu dla każdego ze środkowoeuropejskich państw1049. Ekipa Jaruzelskiego, o czym
świadczy nie tylko rozmowa Górnickiego z Radomirem Bogdanowem,
była na taki bieg wypadków gotowa jedynie w pewnym stopniu. Płynęło do niej sporo sygnałów o planowanym i w zasadzie dokonującym się już zwrocie w Moskwie; pochodziły one z różnych kanałów.
W lutym 1989 roku odbywało się w Pradze posiedzenie Wielostronnej
Grupy Wzajemnej Informacji Bieżącej UW, czyli ciała zainicjowanego
przez Szewardnadzego w celu wypracowywania nowej formuły funkcjonowania Układu Warszawskiego. To tam polski dyplomata Jerzy M.
Nowak podczas swobodnej rozmowy o sytuacji w Polsce usłyszał od
sowieckiego ambasadora Lwa Mendelewicza o Wałęsie: „Sądzę, że
on wkrótce zostanie prezydentem Polski”1050. Możemy założyć, że tego
rodzaju sygnałów było więcej. Relacje z Sowietami siłą rzeczy musiały
zatem ulegać poważnym zmianom. Jednak wydarzenia biegły szybko,
a przedstawiciele Kremla na własny użytek jesienią poprzedniego roku
mieli już ich dramatyczną ocenę, wygląda na to, że ich wiara, że Jaruzelski utrzyma władzę w Warszawie, musiała ulec poważnemu osłabieniu.
Wyjątkowe światło na stan relacji PRL z ZSRS, a właściwie postrzegania przez Kreml komunistycznej władzy w Polsce niemal w przeddzień
politycznej zmiany, w marcu 1989 roku, rzuca rozmowa Górnickiego
z Bogdanowem, profesorem Akademii Nauk ZSRS, mającym opinię
człowieka z bliskiego zaplecza Gorbaczowa. Jest jasne, że jego poglądy trudno uznać za linię całego sowieckiego aparatu, były one jednak
1049

| Por. G. Mink, Polska w sercu Europy. Od roku 1914 do czasów najnowszych. Historia polityczna i konflikty pamięci, przeł. M. Kozłowska, Wydawnictwo Literackie,
Kraków 2017, s. 398–401.

1050

| J.M. Nowak, Dyplomata. Na salonach i w politycznej kuchni, Bellona, Warszawa
2014, s. 278.
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miarodajne dla sił decydujących wówczas o przyszłości Sowietów i ich
systemu imperialnego. Górnicki zawitał do Moskwy, by podobnie jak
cztery lata wcześniej, w marcu 1985 roku, zrobić rekonesans na potrzeby Jaruzelskiego. Mógł mieć poczucie, że jego wnioski z czasu zaraz po
wyborze Gorbaczowa znalazły potwierdzenie w rzeczywistości. Dwaj
ludzie, z których każdy miał dostęp do ucha decydentów, dzielili się ze
sobą opiniami związanymi z ówczesnym stanem relacji polsko-sowieckich, a także szerokim kontekstem międzynarodowym – przypomnijmy:
niespełna trzy miesiące wcześniej zapadły ważne ustalenia na szczycie
sowiecko-amerykańskim w Nowym Jorku. Treść rozmowy zgodnie z założeniem Górnickiego miał poznać wyłącznie Jaruzelski. Bogdanow
mówił rzeczy, które nie były miłe dla ucha słuchacza, wspomniał między innymi o gotowości władz sowieckich do zaakceptowania umowy
Okrągłego Stołu. Gdy Górnicki przywołał pomysł włączenia do rządu
przedstawiciela opozycji, profesora Witolda Trzeciakowskiego jako wicepremiera (kwestia ta była kilka miesięcy wcześniej przedmiotem negocjacji podczas formowania rządu Rakowskiego), wyrażając obawę,
że tym samym uzyskałby on dostęp do tajemnic państwowych, Bogdanow odpowiedział: „Drogi Sławku, co masz na myśli, jakież to tajemnice, na Boga, u was funkcjonują?”, i podkreślił: „Włączenie opozycji do
waszego systemu, włącznie z elementami agenturalnymi, jest znacznie
ważniejsze niż biurokratyczna trwoga o przestrzeganie jakichś tam sekretów, o których i tak Amerykanie wiedzą wszystko”1051. W odniesieniu
do zewnętrznego kręgu imperium stwierdził, że Sowieci nie będą już
ginąć za „cudze interesy” („pieriestrojka nie jest sztuczką; to wszystko
splatało się w jeden węzeł; nie można jedną ręką wprowadzać demokratyzacji, a drugą wysyłać żołnierzy radzieckich za granicę”). Jedynie
Polskę postrzegał jako element wart poważniejszej refleksji („Układ Warszawski […] poza Polską składa się głównie z członków korespondentów”). Bogdanow radził Górnickiemu, by ekipa Jaruzelskiego przestała
„histeryzować” w sprawie niemieckiej, zachęcał do „oddemonizowania
ZSRR”1052.
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| Archiwum Dokumentacji Historycznej PRL (dalej ADH PRL), Wiesław Górnicki, Notatka służbowa nr AX/007/89 z rozmowy z Radomirem G. Bogdanowem,
11 III 1989, s. 4–5.

1052

| Tamże.

Wypowiedzi Bogdanowa pokazują jak w soczewce wszystkie istotne
elementy sowieckiego stosunku do Polski i jej kierownictwa politycznego
w interesującym nas okresie. Ekipa Gorbaczowa była zmęczona procesem wewnętrznych reform u siebie, nie chciała się zajmować sprawami
satelitów. Inne państwa Układu Warszawskiego, takie jak Węgry, stały
się w prywatnej, nieformalnej rozmowie wręcz przedmiotem drwin ze
strony sowieckiej. Z punktu widzenia Polski istotne okazały się następujące sprawy: nie było mowy o podmiotowości ekipy Jaruzelskiego w swobodnym decydowaniu o sprawach wewnętrznych, skoro to Moskwa
ponaglała, by przedstawicieli opozycji włączyć do rządu, i wnikała
w kwestie personalne, a ponadto podjęła już decyzję o porozumieniu
z Niemcami. Na Kremlu zdecydowano się poważnie ograniczyć parasol ochronny nad ekipą Jaruzelskiego.

Gorbaczow o sytuacji w Polsce po 4 czerwca
Zmianę charakteru relacji polsko-sowieckich na przełomie
1988/1989 roku trzeba rozpatrywać w kontekście relacji Waszyngton – Moskwa w tym okresie. Przekonanie Gorbaczowa, że sprawy
w Polsce poszły w złym kierunku, wymknęły się spod jego kontroli,
a Zachód prowadzi w tej kwestii nieszczerą wobec niego politykę, znalazło wyraz w jego rozmowach z Helmutem Kohlem 12–14 czerwca
1989 roku w Bonn, niewiele ponad tydzień po czerwcowych wyborach
w Polsce. Rozmowy te miały z punktu widzenia władz w Moskwie kluczowe znaczenie dla układania na nowo relacji niemiecko-sowieckich,
zwłaszcza że Gorbaczow wybrał się do Bonn bez konsultacji z Erichem
Honeckerem. Był to kolejny sygnał, jak odnosi się do relacji, które dotąd
wydawały się nienaruszalne i pewne. W odniesieniu do sytuacji w Europie Środkowej Gorbaczow zadeklarował Kohlowi, że nie tylko jest za
tym, by każde państwo decydowało samo o sobie, lecz także oznajmił,
iż „nie ma [już] żadnej doktryny Breżniewa”. Co ciekawe, kanclerz RFN,
prawdopodobnie chcąc oddalić podejrzenia, że Niemcy wpływają na
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sytuację w PRL, zapewnił, iż „nie robi niczego, co destabilizowałoby
sytuację w Polsce”1053.
Kwestia Polski i państw regionu wróciła w rozmowach Gorbaczow–
Kohl dwa dni później, 14 czerwca, a pojawiła się w dość interesującym
kontekście. Gorbaczow najwyraźniej nie dowierzał Amerykanom1054
i zastanawiał się nad intencjami administracji Busha w stosunku do przyszłego statusu Polski, ponieważ przechodząc do omówienia sytuacji
w Polsce, podzielił się informacją, jakoby w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego USA zorganizowano grupę mającą dezawuować pieriestrojkę i jego osobiście. Gorbaczow próbował zweryfikować te pogłoski
u Kohla. Ten, zdziwiony zejściem rozmowy na takie tory, tłumaczył przywódcy ZSRS, że nic na ten temat nie słyszał i być może doszło do pomyłki, a w administracji działa jakaś grupa monitorująca politykę ZSRS bez
złych zamiarów. Przywódca ZSRS zaraz potem zapytał Kohla wprost
o relacje polsko-niemieckie. Kanclerz poinformował, że planuje swoją
wizytę w Polsce po Mitterrandzie (który akurat tego dnia przyleciał do
Warszawy) i Bushu (który wybierał się tam w lipcu). Po czym dodał:
W każdym razie chciałbym, aby moja wizyta przyczyniła się do
poprawy stosunków między Niemcami i Polską, choć zdaję sobie
sprawę, że to będzie bardzo, bardzo trudne.
Gorbaczow najwidoczniej zrozumiał, że wizyty zachodnich przywódców w Polsce nie będą raczej służyły poparciu dla słabnących elit
komunistycznych, miał też zapewne świadomość, że w związku z przegranymi przez PZPR wyborami do parlamentu na włosku wisi wybór
Jaruzelskiego na prezydenta. Dlatego zauważył: „Musimy wspierać Polaków, nie mają teraz nikogo, kto ma tyle szacunku i władzy co Wojciech
Jaruzelski”. W tym momencie, wedle notatki sporządzonej przez Czerniajewa, Kohl w następujący sposób zakończył polski wątek: „Planujemy
również dać Polsce wsparcie finansowe. Rozumiem pańskie słowa [w
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| Record of Conversation between M.S. Gorbachev and Chancellor of FRG H.
Kohl, 12 VII 1989, http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/120808.
pdf?v=7790a2bfffd2ac16ce664fceed3924d2, s. 4 (dostęp 19 sierpnia 2016).
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| Ta nieufność ujawni się pół roku później na szczycie maltańskim, o czym była
mowa w rozdziale pierwszym.

odniesieniu do Jaruzelskiego – PK]”1055. Charakterystyczne jest, że pojawiające się jeszcze na przełomie roku sygnały, że ZSRS zakłada zmianę
władzy w Polsce, nie oznaczały jednak, że Gorbaczow jest gotów ustąpić z popierania samego Jaruzelskiego.
Bońskie rozmowy Gorbaczowa pokazują, że po wyborach czerwcowych był przekonany, iż Polska definitywnie zmienia orientację geopolityczną, a Zachód przejmuje wpływy w Europie Środkowej. Za jedyną
kwestię do obrony uważał zagwarantowanie pozycji Jaruzelskiemu, co
w tamtych warunkach oznaczało prezydenturę dla autora stanu wojennego. Gorbaczow rzecz jasna instrumentalizował sprawę polską w rozmowie z Kohlem, zresztą podobnie jak z Amerykanami, nie można wykluczyć, że przesadzał w jej akcentowaniu. W typowy dla niego sposób
przedstawiał się jako ofiara, strona wręcz oszukiwana przez zachodnich partnerów, w sytuacji gdy od dłuższego czasu sam zdawał sobie
sprawę z konieczności poluzowania więzów w Europie Środkowej. Nie
dostrzegał też, że jednym z impulsów do takiego rozwoju sytuacji były
zapewne jego własne ruchy i deklaracje z poprzednich lat. Taka taktyka negocjacyjna dawała mu jednak zarazem pewne zabezpieczenie
w kraju (mimo trudnej sytuacji zabiega o utrzymanie pozycji ZSRS w stosunku do satelitów), gdyż nawet jego zaplecze nie w całości akceptowało politykę, jaką prowadził.

Polityka personalna ekipy Jaruzelskiego
w kontekście zmian w ZSRS
Jeśli zastanowić się, co oficjalne czynniki kończącego żywot PRL wniosły do polskiej polityki wschodniej III RP, to niewątpliwie w pierwszym
rzędzie trzeba wskazać na zaplecze instytucjonalne i personalne. W dużym stopniu właśnie ludzie, którzy pracowali w al. Szucha1056 w ostat1055

| Conversation between M.S. Gorbachev and FRG Chancellor Helmut Kohl, 14 VI
1989, http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/120811.pdf?v=8b7e047ffb1c924408c4082f0c53b990 (dostęp 19 sierpnia 2016).

1056

| Podobnie jak we Francji, także w Polsce przyjęło się w mowie potocznej nazywać Ministerstwo Spraw Zagranicznych od nazwy ulicy, przy której się znajduje. W Paryżu chodzi o pałac przy bulwarze Quai d’Orsay. W polskim przypadku
rzecz dotyczy gmachu przy alei Jana Chrystiana Szucha. W pewnych sytuacjach,
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nich latach i miesiącach komunistycznego państwa, realizowali ewoluującą linię polityczną Polski wobec ZSRS. Tę ewolucyjność uznaje się
za jedną z oczywistych cech polskiej rewolucji. Warto przyjrzeć się,
w jaki sposób Jaruzelski w kolejnych latach swych rządów kompletował nowy zespół – przede wszystkim w części odpowiadającej za
relacje międzynarodowe.
Odpowiedzią Jaruzelskiego na politykę pieriestrojki było odwołanie ze
stanowisk ministra spraw zagranicznych i ambasadora w Moskwie. Gdy
w ZSRS nastał Gorbaczow, w marcu 1985 roku funkcję ministra spraw
zagranicznych wciąż sprawował Stefan Olszowski, członek ekipy stanu
wojennego, osobiście jednak niezbyt bliski Jaruzelskiemu. Z Olszowskim
było podobnie jak ze Stanisławem Kociołkiem w Moskwie. O ile jego
pozostawanie na stanowisku miało głęboki sens w czasach Breżniewa
czy Czernienki, o tyle w epoce, którą Gorbaczow rozpoczął wiosną
1985 roku, okazało się całkowicie nieproduktywne. Jesienią, korzystając
ze zmian związanych z wyborami do Sejmu PRL i postawieniem przez
Jaruzelskiego na Zbigniewa Messnera jako premiera, generał wymienił
także szefa dyplomacji. Ministrem spraw zagranicznych został ideolog
partyjny, historyk pochodzący z Wrocławia, Marian Orzechowski.
Jaruzelski uznał za konieczną zmianę na stanowisku ambasadora
PRL w Moskwie, piastowanym od 1982 roku przez Kociołka. W okresie Solidarności należał do radykalnych przeciwników związku, a także
wszelkich prób łagodzenia kursu wobec niego. Szczególnie po wprowadzeniu stanu wojennego był zwolennikiem zaostrzania działań wobec opozycji1057. Ponieważ znajdował się w gronie faworytów Breżniewa1058, w czerwcu 1982 roku Jaruzelski zdecydował się wysłać go na
placówkę do Moskwy. Pozbył się w ten sposób oponenta w aparacie,
ze względów stylistycznych, by uniknąć powtarzania nazwy „MSZ”, będę korzystał
z tej formuły. Trzeba jednak zaznaczyć dla ścisłości historycznej, że ulica, o której mowa, swoją nazwę otrzymała 14 kwietnia 1992 r. (wraz z doprecyzowaniem
w 2012 r.), a w okresie powojennym nazywała się Aleją I Armii Wojska Polskiego.
Por. K. Handke, Słownik nazewnictwa Warszawy, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1998, s. 363.
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| Słownik biograficzny Europy Środkowo–Wschodniej XX wieku, red. W. Roszkowski,
J. Kofman, Instytut Studiów Politycznych PAN, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2004, s. 605.

1058

| Por. P. Kowal, M. Cieślik, Jaruzelski…, dz. cyt., s. 205.

a zyskał w Moskwie przedstawiciela, do którego radzieccy towarzysze
mieli duże zaufanie. Otwarta pozostaje kwestia, do jakiego stopnia sam
generał mógł go darzyć zaufaniem.
Trzy lata później, w kontekście dojścia do władzy w Moskwie nowej
ekipy, stało się jasne, że Kociołek nie był już przydatny, od początku
1986 roku był z powrotem w Warszawie. Ówczesny minister spraw zagranicznych Orzechowski zdradza w swoich wspomnieniach, jak słaba
była ówczesna pozycja ambasadora w Moskwie, o ile bowiem miał
dobre kontakty w postbreżnieniewowskich środowiskach partyjnych,
o tyle nie był w stanie wypracować odpowiednich kanałów komunikacji z nowymi elitami, a zaczynającymi się w ZSRS przemianami wręcz
pogardzał1059 i prognozował szybki upadek Gorbaczowa1060. Tymczasem osoba odpowiadająca w tamtym systemie za relacje w Moskwie
odgrywała znaczącą rolę także dlatego, że możliwości bezpośredniej
komunikacji były nieporównanie mniejsze niż współcześnie. Ambasador
w ZSRS z punktu widzenia elity władzy w Warszawie w rzeczywistości
był politykiem, jedną z bardziej znaczących osób, a nie po prostu dyplomatą. Szczególnie w omawianym okresie, gdy po powstaniu Solidarności i wprowadzeniu stanu wojennego ekipa Jaruzelskiego była wśród
sojuszników częściowo izolowana1061, traktowana jako nieskuteczna,
a jej polityka jako niosąca niebezpieczeństwo dla innych członków sojuszu. Ambasador w Moskwie mógł wpływać na funkcjonującą tam opinię
o ekipie rządzącej w Warszawie wobec nowego sowieckiego kierownictwa. Rzecz jasna, jak już wspominaliśmy, istniały też inne kanały komunikacji; poza kontaktami politycznymi możliwość niezależnego porozumiewania się z Kremlem miały służby podporządkowane Kiszczakowi
i wojsko, nie wspominając o łączności partyjnej. Skoro jednak Jaruzelski
zdecydował się, początkowo jako jeden z nielicznych przywódców komunistycznych w bloku sowieckim, postawić na Gorbaczowa, nie mógł
sobie pozwolić na pozostawienie Kociołka w Moskwie.
Kolejnym krokiem po niezbędnych z punktu widzenia ekipy władzy
odwołaniach było kierowanie na ważne stanowiska na Wschodzie
1059

| Por. P. Kowal, Koniec systemu władzy…, dz. cyt., s. 312–313.

1060

| A. Dudek, Reglamentowana rewolucja…, dz. cyt., s. 23.

1061

| Napisałem o tym szerzej w: P. Kowal, Koniec systemu władzy…, dz. cyt., s.
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osób będących w ścisłym kręgu zaufania generała. Nowym ambasadorem został bliski generałowi Włodzimierz Natorf, doświadczony dyplomata; w stanie wojennym powierzano mu funkcje wymagające dużego
zaufania: najpierw kierował Wydziałem Zagranicznym KC PZPR, a od
lata 1982 do 1984 roku był szefem Stałego Przedstawicielstwa PRL przy
ONZ, po czym wrócił do pracy w centrali PZPR. Nawet jako ambasador
w Moskwie nadał był członkiem KC PZPR. W związku z dojściem do
władzy Gorbaczowa Jaruzelski zdecydował się na zmianę kanałów komunikacji także na niższych szczeblach. Nie mniej interesująca z punktu
widzenia jego celów była inna nominacja dyplomatyczna, na pozornie
nie tak istotne stanowisko. 25 stycznia 1987 roku konsulem generalnym
w Mińsku został generał Mieczysław Obiedziński. W czasie gdy Jaruzelski sprawował najważniejsze funkcje w wojsku, był głównym kwatermistrzem oraz wiceministrem obrony1062, był z generałem w bliskich
relacjach, a prywatnie nawet jego sąsiadem1063. Podobnie jak Jaruzelski wywodził się ze środowiska kościuszkowców, którzy jako wzajemnie
wspierająca się nieformalna grupa mieli w tym czasie, dzięki pozycji
Jaruzelskiego w aparacie, duże możliwości wpływania na decyzje partyjnego kierownictwa. Warto podkreślić w tym kontekście jeszcze jedną
kwestię – otóż siłą rzeczy wielu przedstawicieli środowiska wojskowych,
którzy przyszli z armią ze Wschodu, miało kresowe korzenie, pochodzili
ze wschodnich ziem II Rzeczypospolitej, a co za tym idzie, zapewne
żywili do nich sentyment, o czym przez dziesięciolecia z oczywistych
względów nie mogli mówić. Trzech kolejnych szefów Sztabu Generalnego za czasów Jaruzelskiego jako ministra obrony narodowej urodziło
się na dawnych ziemiach wschodnich II RP: generał Bolesław Chocha
pochodził z Grodna, generał Florian Siwicki, jeden z filarów stanu wojennego, od 1983 roku minister obrony, urodził się w Łucku, jego następca na stanowisku szefa sztabu, generał Józef Użycki, wywodził się spod
Lwowa.

390

|

1062

| Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (dalej AIPN), 01944/7, Pismo Zbigniewa Dankowskiego, dyrektora Departamentu Kadr i Szkolenia MSZ, do gen. Stanisława Żaka, szefa Departamentu Kadr w MON, b.d., b.p. Obiedziński został
odwołany z Mińska 31 marca 1990 roku.

1063

| IPNBU 01944/7 [Tamże?]

Stany Z jednoczone wobec Jaruzelskiego
Relacja PRL–ZSRS związana była z polityczną rolą Stanów Zjednoczonych w regionie oraz ich polityką prowadzoną wobec państw środkowoeuropejskich. Szczególnie że polityka amerykańska wobec Polski
w latach 80. dotyczyła nie tylko wsparcia dla opozycji czy Kościoła,
ale też prób wpływania na politykę ekipy Jaruzelskiego, o czym często się zapomina. Dla Gorbaczowa było jasne, że relacje PRL–ZSRS są
uwarunkowane wsparciem USA dla Polski oraz gwarancjami ich i zachodnioeuropejskich sojuszników. O ile stosunki USA z przedstawicielami opozycji są szeroko omawiane w literaturze, o tyle niedoceniony
pozostaje wpływ USA na część elity władzy w komunistycznej Polsce.
Mimo wprowadzenia stanu wojennego w 1981 roku Jaruzelski utrzymywał kanały kontaktu z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych, którzy
mieli możliwość przekazywania jego opinii czy ocen bezpośrednio administracji Reagana. Nie da się właściwie ocenić polityki Jaruzelskiego
w latach 80. bez odniesienia do jego relacji z USA, które miały znacznie
bardziej skomplikowany charakter, niż jest to zazwyczaj przedstawiane.
Rozwód Polski z ZSRS był uwarunkowany nie tylko przez politykę wewnętrzną w ZSRS, ale też przez politykę amerykańską wobec naszego
kraju w latach 80. Znane dzisiaj źródła nie pozostawiają w tej sprawie
wątpliwości – geopolityczny aspekt sytuacji był kluczowy. Rok 1985
otwiera jednak pod tym względem nową erę. We wrześniu podczas
dorocznego Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku doszło do
pierwszego, chociaż nieformalnego kontaktu Jaruzelskiego z wysokim
przedstawicielem administracji Reagana. Pretekst dał prywatny obiad
generała z Davidem Rockefellerem, zainteresowanym zainwestowaniem
pewnych środków w polskie rolnictwo. W obiedzie uczestniczył między
innymi wówczas podsekretarz stanu Lawrence Eagleburger (późniejszy
sekretarz stanu), a spotkanie służyło poinformowaniu Jaruzelskiego o politycznych warunkach wycofania sankcji nałożonych na PRL po wprowadzeniu stanu wojennego1064. Wiele wskazuje na to, że rzeczywistym
1064

| Z. Brzeziński, Sprawozdanie z rozmowy podczas lunchu, środa, 25 września,
1985 r., godz. 13:00–15:00, Polityka, 4 listopada 2009, http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/historia/289088,1,osobiste–i–poufne.read (dostęp 31
października 2017).

| 391

akuszerem spotkania był Zbigniew Brzeziński, traktowany przez nową
administrację jako zaufany kontakt w sprawach polskich, który wówczas
współpracował z administracją Reagana.
Być może to właśnie spotkanie u Rockefellera było punktem zwrotnym
w relacjach USA z Jaruzelskim i próbą „wyłuskania” polskiego przywódcy z obszaru wyłącznych wpływów władz ZSRS1065. Szczególnie że
odpowiedni grunt polityczny był już wtedy przygotowany. Lepszemu
zrozumieniu stopnia koordynacji amerykańskiej polityki wobec regionu
w tym czasie i jasności jej celów służy nie tylko świadomość, że w momencie poufnej rozmowy w nowojorskim apartamencie uregulowane już
były kluczowe dla rozbijania ZSRS relacje amerykańsko-watykańskie,
o czym była mowa w poprzednim rozdziale. Od 1983 istniał National
Endowment for Democracy, rządowe środki amerykańskie płynęły do
Polski i innych krajów regionu poprzez jego konta. Przykładowo na rok
budżetowy 1984/1985 Reagan przeznaczył 31,3 mln dolarów tylko
na działania prowadzone przez NED – w kolejnym roku kwoty te wzrosły. Fundusz miał wspierać niezależne media, podziemne drukarstwo,
wydawanie za granicą zakazanych w krajach komunistycznych książek
oraz wiele form pomocy dla opozycjonistów. W roku 1984 Amerykanie
przeznaczyli ponad 91 tys. dolarów tylko na tłumaczenie i wydawanie
dokumentów Solidarności na czeski, ukraiński i rosyjski1066 – było jasne,
że jednym z celów administracji Reagana jest propagowanie polskiej
rewolucji w regionie. Inna sprawa to kwestia, na ile Jaruzelski i jego otoczenie zdawali sobie sprawę, że są traktowani instrumentalnie, i z jakim
politycznym planem amerykańskim byli w stanie powiązać swoistą komunikację polskiego dyktatora z Reaganem (via Brzeziński).
Oczywiście ta gra była bardziej skomplikowana – zapewne do jakiegoś stopnia Gorbaczow przystawał na kontakty polsko-amerykańskie
lub nie dawał Jaruzelskiemu co do nich jednoznacznie negatywnego sygnału. To, co nie było możliwe za Breżniewa, stało się realne za Gorbaczowa. Po raz kolejny okazało się, że stan wojenny, a szczególnie jego
konsekwencje w rzeczywistości dotyczyły nie tylko sytuacji w Polsce,
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| Por. A. Skrzypek, Dyplomatyczne dzieje PRL w latach 1956–1989, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk–Warszawa 2010, 367.

1066

| Por. G.F. Domber, Empowering Revolution: America, Poland, and the End of the
Cold War, University of North Carolina Press 2014, s. 115–117.

były skutecznie instrumentalizowane przez USA jako motyw w walce
o rozbicie całego bloku sowieckiego. Jaruzelski z kolei był skutecznie
używany w tej rozgrywce między innymi dlatego, że zależało mu na
uwolnieniu się od balastu politycznego, jakim były skutki 13 grudnia
1981 roku. Amerykanie byli w stanie skutecznie powiązać wszystkie te
elementy: zmianę sytuacji w ZSRS, wzmożenie własnego wsparcia dla
opozycji w Polsce, ale też ruchów odśrodkowych w ZSRS, a wreszcie
grę, której stawką było zaspokajanie pewnych ambicji i oczekiwań Jaruzelskiego. Ze spotkania w Nowym Jorku Jaruzelski wyjechał w zasadzie
z niesformalizowanymi obietnicami, że jeśli zdecyduje się na liberalizację systemu, stanie się partnerem politycznym rządu USA. W warunkach
osłabienia ośrodka władzy w  Związku Sowieckim była to propozycja
nad wyraz kusząca.
Zmiana w podejściu ZSRS do kontaktów Jaruzelskiego z Amerykanami była z punktu widzenia komunistycznej Warszawy diametralna. Breżniew, Andropow czy Czernienko spoglądali na tego rodzaju aktywność
z nieufnością – przypomnijmy, że podjęta w 1983 roku przez filozofa
marksistowskiego Adama Schaffa1067 próba pośredniczenia między Jaruzelskimi a Amerykanami spaliła na panewce właśnie ze względu na
opór Moskwy. Natomiast w czasach nowego sekretarza generalnego
wobec częstych spotkań Gorbaczowa z Reaganem kontakt Warszawa–Waszyngton nie stanowił już dla Moskwy problemu.
Co warto podkreślić, także odwołanie Kociołka1068 nie pomagało Jaruzelskiemu w realizacji jego nowej linii, jeśli chodzi o placówkę w Moskwie. Orzechowski okazał się słabo rozumieć zmiany, na jakie decydował się Jaruzelski. Nie potrafił choćby zaakceptować idei rozmów
z Amerykanami, na których tak zależało ekipie generała. W czerwcu
1988 roku, w decydującym momencie rozmów polsko-amerykańskich,
Jaruzelski zdecydował się zastąpić go Tadeuszem Olechowskim. Miał
on za sobą polityczny epizod w gabinecie Piotra Jaroszewicza w latach
70., wcześniej kierował kilkoma placówkami dyplomatycznymi, dobrze
1067

| A. Schaff już od przełomu lat 50. i 60. uchodził za dobry kanał kontaktu władz
PRL i kolejnych administracji amerykańskich. Por. P. Zyzak, Efekt domina. Czy
Ameryka obaliła komunizm w Polsce?, t. 1, Fronda, Warszawa 2016, s. 127; P. Kowal, Koniec systemu władzy…, dz, cyt. s.

1068

| Por. A. Skrzypek, Dyplomatyczne dzieje PRL…, dz. cyt., s. 370.
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też znał Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Politycznie Olechowski miał
dobry kontakt z Czyrkiem, a zapewne również z Kiszczakiem, gdyż trudno sobie wyobrazić jego powołanie w połowie 1988 roku bez wsparcia
wszechmocnego ministra spraw wewnętrznych. Poprzedników na stanowisku szefa dyplomacji ekipa Jaruzelskiego–Kiszczaka postrzegała jako
wewnętrznych wrogów, związanych z generałem Mirosławem Milewskim, a co za tym idzie, z postbreżniewowskimi kręgami politycznymi
w Moskwie, z tego punktu widzenia Olechowski stanowił pod wieloma
względami nową jakość w MSZ. Można powiedzieć, że aby się pozbyć ostatnich przedstawicieli ekipy Milewskiego z MSZ, z jednej strony
szefem KPZS musiał zostać Gorbaczow, z drugiej zaś w Polsce Kiszczak
musiał się rozprawić z Milewskim, co mu się udało.
Przyjście do gmachu na Szucha Olechowskiego miało jeden bardzo
ważny skutek: potrafił on, korzystając z atmosfery zmian na szczytach
władzy, podejmować próby wzmocnienia MSZ jako instytucji odpowiedzialnej za kształtowanie polityki zagranicznej. Dopiero za czasów
Olechowskiego Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaczęło zyskiwać
na znaczeniu, jeśli nie jako miejsce, gdzie podejmuje się strategiczne
decyzje, to przynajmniej jako ośrodek koordynujący działania na arenie
międzynarodowej. Należy bowiem podkreślić, że praktycznie do samego końca PRL głównym kreatorem polityki zagranicznej pozostała partia
komunistyczna, tj. odpowiedni pion w KC PZPR, szczególnie zaś Wydział Zagraniczny (tak jak w odniesieniu do innych ministerstw strategiczne decyzje podejmowano w przypisanych im wydziałach KC)1069. Na
czele Wydziału Zagranicznego stał właśnie Czyrek, były minister spraw
zagranicznych, jeden z działaczy zbliżonych do Jaruzelskiego; dopiero
podział obowiązków dokonany w KC PZPR 4 sierpnia 1989 roku przyniósł zmianę, Wydziałem-Sekretariatem Komisji Międzynarodowej KC
PZPR (nazwę tej komórki zmodyfikowano w lutym tegoż roku) zaczął
kierować Włodzimierz Natorf1070. Miało to jednak już mniejsze znaczenie, gdyż nastąpiło zaledwie kilka tygodni przed powołaniem gabinetu
Tadeusza Mazowieckiego.
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1069

| Por. P. Kowal, Koniec systemu władzy…, dz. cyt., s. 359–361.

1070

| W. Janowski, A. Kochański, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948–1990, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa
2000, s. 76–85.

Z punktu widzenia ekipy Jaruzelskiego, a szczególnie Kiszczaka, bardzo ważne było skonsolidowanie ekipy w taki sposób, by bezpośrednio
jego nieformalną kuratelą objąć w pełni również Ministerstwo Spraw
Zagranicznych, które miało odegrać znacznie poważniejszą niż dotychczas rolę w planowanych i częściowo już realizowanych działaniach.
Dotyczyły one przecież w istocie procesów zachodzących w kraju, a zarazem ściśle powiązanych ze zmianami w relacjach z głównymi partnerami na świecie, szczególnie ze Stanami Zjednoczonymi. Do najważniejszych zadań dyplomatów PRL w tamtym okresie należało wspieranie
wysiłków na rzecz uzyskania zachodnich kredytów, zakupu technologii
i otwierania rynków na polskie towary. Z punktu widzenia ekipy kierowniczej to te sprawy były pierwszoplanowe, a nie polityka wschodnia.
Działania podejmowane przez ekipę Jaruzelskiego były czytelne
dla bacznych obserwatorów polskiej sceny politycznej. W dokonanych
w jej łonie zmianach personalnych (odsunięcie najbardziej konserwatywnych komunistów) także Jan Nowak-Jeziorański dostrzegał element
desowietyzacji otoczenia generała1071, a dotyczyło to w znacznym
stopniu dyplomacji, ponieważ chodziło o przedstawianie nowego wizerunku państwa za granicą, ale też nowego sposobu pracy. Wymiana
kadr w MSZ miała też aspekt generacyjny – ma on o tyle istotne znaczenie z punktu widzenia moich dalszych rozważań, że później, gdy
ministrem został już Skubiszewski, jego najbliżsi współpracownicy, którzy
zastali go „w gmachu”, stanowili zespół dobrze przygotowanych ekspertów w średnim wieku awansowanych niemal w przeddzień transformacji,
niemających zbyt długiej historii zawodowej w PRL. Zmiany, które zaszły za Olechowskiego, oznaczały wzrost znaczenia grupy młodszych
urzędników, jak się wydaje gotowych już wówczas na stopniowe przeorientowanie geopolityczne Polski, takich jak Jerzy M. Nowak, Zdzisław
Rapacki, Janusz Niesyto, Andrzej Towpik czy Józef Wiejacz. Olechowski utrzymywał też kontakt z Adamem Danielem Rotfeldem. To oni – grupa młodych – odpowiadali za najważniejsze inicjatywy Jaruzelskiego
w ostatniej fazie władzy jego ekipy w Polsce, na przykład Nowak za

1071

| Por. J. Nowak-Jeziorański, Gorbaczow z perspektywy polskiej, ankieta redakcyjna,
„Kultura” 1987, nr 7/8 (478/479), s. 83–84.
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przygotowanie i promowanie tzw. planu Jaruzelskiego1072. Warto zwrócić uwagę na tę grupę dobrze przygotowanych zawodowo dyplomatów średniego szczebla, to oni bowiem będą stanowić swego rodzaju
zespół „transformatorów” polskiej dyplomacji, mieli odgrywać znaczącą
rolę w dyplomacji niepodległej Polski i zachowają swoją pozycję w III
Rzeczypospolitej.
Jednym z pierwszych ruchów Olechowskiego była wizyta w USA
w drugiej połowie lipca 1988 roku. Koordynował ją ściśle KC PZPR,
a przygotował osobiście Czyrek. Nie przyniosła wprawdzie politycznego przełomu w relacjach z USA, ale ranga spotkań Olechowskiego
pokazywała, że dyplomacja komunistycznej Polski jest już traktowana
znacznie poważniej niż zaledwie kilka miesięcy wcześniej. Olechowski
w ciągu kilku dni nie tylko spotkał się z wiceprezydentem George’em
Bushem, odbył dwie tury rozmów z sekretarzem stanu Davidem Shultzem i konsultacje z sekretarzem handlu Williamem Veritym, ale miał też
okazję rozmawiać z senatorami, kongresmenami, ważnymi reprezentantami Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego,
znaczącymi postaciami biznesu, w tym oczywiście Davidem Rockefellerem, przedstawicielami Polonii (spotkania odmówił nowy prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Edward Moskal) oraz Światowego Kongresu
Żydów1073.
Daleko idące zmiany personalne w polskim MSZ w okresie zaawansowanej pieriestrojki w ZSRS ilustrują proces dopasowywania się struktury
dyplomatycznej do nowych warunków politycznych oraz – patrząc na
ten sam proces z innej strony – konsolidacji władzy w rękach duetu Jaruzelski–Kiszczak. Jeszcze zanim w gmachu MSZ pojawił się Olechowski
jako nowy minister, od lutego 1988 roku obowiązywał już nowy statut ministerstwa. W nowej strukturze zniknął specjalny Departament ds. Stosunków z ZSRR stworzony w 1974 roku. W nowo powstałym Departamencie
I znalazły się prawie wszystkie sprawy „imperialne”: relacje z ZSRS, kontakty z państwami Układu Warszawskiego i RWPG, wielostronne relacje
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1072

| Por. J.M. Nowak, Dyplomata…, dz. cyt., s. 270–278; P. Kowal, Koniec systemu
władzy…, dz. cyt., s. 322–325.

1073

| Por. P. Kowal, Koniec systemu władzy…, dz. cyt., s. 348–349.

z innymi państwami komunistycznymi na świecie1074. Struktura MSZ stała
się mniej ideologiczna, a lepiej dopasowana do wyzwań, przed jakimi
stanęli Jaruzelski i jego ekipa. Można powiedzieć, że MSZ dostrajało
także wewnętrzną strukturę do celów generała. Olechowski jako szef
ministerstwa miał zapewne znacznie więcej do powiedzenia niż Orzechowski, choć nie można jeszcze w tym czasie mówić o uniezależnieniu
się kierownictwa dyplomacji od partyjnego nadzoru i traktowania tego
urzędu w sposób typowy dla demokratycznego państwa.

Polacy na Wschodzie
Władze komunistycznej Polski zachowywały się przez większość czasu
trwania PRL tak, jakby fala repatriacji Polaków zza Buga w latach 1955–
1959 zamknęła kwestię obecności Polaków na Wschodzie. Nie poczuwały się od tamtego momentu do odpowiedzialności za los rodaków
pozostających za wschodnią granicą. Zmieniło się to dopiero w drugiej
połowie lat 80. Wtedy też zaczęła się debata o zasadach prowadzenia
polityki wobec Polaków na Wschodzie1075. Wcześniej w  publikacjach
krajowych temat Kresowiaków był w zasadzie zakazany, cenzura pilnowała, by ich losy nie były przedmiotem zainteresowania współrodaków
mieszkających w Polsce. Kwestię tę podnoszono oczywiście w emigracyjnym dyskursie politycznym, pozostała też żywa w działalności kulturalnej wszędzie tam w wolnym świecie, gdzie polscy emigranci tworzyli
większe skupiska. Sprawy Polaków na Wschodzie stale były obecne
na łamach „Kultury”. Po 1976 roku, wraz z powstaniem podziemnego
ruchu wydawniczego, zaczęły się w drugim obiegu pojawiać informacje
o życiu Polaków na Wschodzie, wszystko to jednak pozostawało niemal
całkiem niedostępne dla szerszego kręgu odbiorców.
Dojście Gorbaczowa do władzy w 1985 roku przyniosło brzemienne w skutki konsekwencje również dla relacji oficjalnych czynników
1074

| Por. K. Szczepanik, Organizacja polskiej służby zagranicznej 1918–2010, Wydawnictwo Naukowe Askon, Warszawa 2012, s. 220–221, 230–231, 234–237.

1075

| Por. P. Kowal, Koniec systemu władzy…, dz. cyt., s. 197–206; M. Maszkiewicz, Repatriacja czy repatriotyzacja? Wybrane problemy polskich strategii politycznych wobec
rodaków za wschodnią granicą (1986–1990), KEW, Wojnowice 2017, s. 9–10.
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państwowych z Polakami na Wschodzie. Na początku 1986 roku Jaruzelski otrzymał możliwość wyjazdu do Wilna. W ramach wizyty na
XXVII Zjeździe KPZS pierwszy sekretarz pojechał do Polaków na Litwie
i właśnie na spotkaniach z mieszkańcami Wileńszczyzny skoncentrował
wówczas swoją uwagę. Zaledwie kilkanaście miesięcy wcześniej byłoby to nie do pomyślenia. W programie odwiedzin znalazł się Wileński
Instytut Pedagogiczny, gdzie generał spotkał się ze studentami języka
polskiego i literatury. Miał też okazję porozmawiać z redakcją „Czerwonego Sztandaru”. Jaruzelski pospacerował także po starym Wilnie,
odwiedził Ostrą Bramę i złożył kwiaty przed pomnikiem Adama Mickiewicza. Litwini zareagowali na wizytę Jaruzelskiego negatywnie1076,
widząc w niej dążenie do podkreślania polskości miasta.
Polityka wobec Polaków na Wschodzie jako pole szczególnej aktywności ekipy Jaruzelskiego długo była incydentalnym tematem dla badaczy
i nie była szerzej omawiana w literaturze. Zmieniła to dopiero wydana
niedawno praca Mariusza Maszkiewicza Repatriacja czy repatriotyzacja?1077. Tymczasem właśnie kwestia instrumentalizacji sprawy Polaków
na Wschodzie, a także prób używania kardynała Glempa przez władze w Warszawie w tym samym kontekście – demonstrowania zainteresowania losem Polaków za Bugiem – wydaje się jednym z najciekawszych wątków polityki zagranicznej ostatniej ekipy PRL wobec procesów
zachodzących w ZSRS za czasów Gorbaczowa. Działania Warszawy
były skoordynowane z posunięciami Moskwy. W tej perspektywie kluczowe znaczenie ma rok 1987. Zaczął się on od długo oczekiwanej
wizyty Jaruzelskiego w Watykanie. Podczas rozmowy z Janem Pawłem
II generał przygotowywał grunt pod przyszłe kontakty Ojca Świętego
z Gorbaczowem: eksponował kwestię wywiadu kardynała Glempa dla
„Litieraturnoj gaziety”, podkreślał dobre nastawienie elit sowieckich wobec papieża, a politykę antyreligijną w ZSRS tłumaczył zagrożeniem ze
strony islamu1078. Inna sprawa, że w trakcie przygotowywania programu
wizyty Jana Pawła II w Polsce w tym samym roku władze nie zgadzały
się wciąż na przyjazd papieża do wschodnich diecezji Polski, w pobli-
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| Tamże, s. 63.

1077

| Por. M. Maszkiewicz, Repatriacja czy repatriotyzacja?…, dz. cyt.

1078

| AMSZ, D IV 32/90w–1, Notatka o wizycie przewodniczącego Rady Państwa PRL
Wojciecha Jaruzelskiego w Watykanie, b.d., s. 3.

że granic ZSRS1079. „Nie trzeba się pchać na pogranicze ze względu
na interes narodu”1080 – przekonywał biskupów wiceprzewodniczący
Rady Państwa Kazimierz Barcikowski. Najwidoczniej jeszcze w pierwszej połowie 1987 roku nie było przyzwolenia z Moskwy na przyjazd
papieża do miejscowości, do których relatywnie łatwy dostęp mieliby
obywatele ZSRS, w tym narodowości polskiej. Jednocześnie w tle była
kwestia stolic diecezji, które terytorialnie wciąż w części obejmowały
tereny sowieckich republik za wschodnią granicą Polski.
W czasach wielkich przemian politycznych niejednokrotnie w ciągu
zaledwie kilku miesięcy sytuacja staje się diametralnie odmienna od poprzedniej. W 1987 roku odpowiednie departamenty MSZ opracowały
plan współpracy z „Polonią w krajach socjalistycznych”, choć w istocie
chodziło o Polaków w ZSRS. Zanim program ten wszedł w życie, urzędnicy MSZ konsultowali go ze stroną sowiecką, przedstawiając swoje intencje jako chęć zapewnienia ochrony pięciuset polskim specjalistom pracującym na sowieckiej Litwie, między innymi w Budimeksie, czy pragnienie
budowania przyjaźni między narodami itp.1081. W drugiej połowie 1987
i na początku 1988 roku nastąpiły wydarzenia, które pokazały, jakimi
drogami dociera do Polski nowa polityka wyznaniowa z Moskwy i jak
wpływa ona na zmianę tendencji w polityce ekipy Jaruzelskiego wobec
Kościoła w ZSRS i Polaków na Wschodzie.
Powróćmy na moment do kwestii wyjazdu gen. Obiedzińskiego na
placówkę w Mińsku – nie był on nic nieznaczącą emeryturą. Bliski współpracownik Jaruzelskiego został wysłany do konsulatu, który obsługiwał
dwie republiki sowieckie: Litewską i Białoruską. Tam właśnie przetrwały
największe skupiska Polaków na Wschodzie oraz parafie katolickie. Decyzja o wysłaniu nowego konsula zbiegła się ze zmianą polityki narodowościowej w ZSRS, w tym polityki wobec Polaków na Wschodzie,
oraz polityki wobec religii, w tym Kościoła katolickiego. Obiedziński był
bez wątpienia jednym z filarów polityki próby odbudowywania relacji
z Polakami na Wschodzie realizowanej przez ekipę Jaruzelskiego. To
1079

| P. Kowal, Koniec systemu władzy…, dz. cyt., s. 260.

1080

| P. Raina, Wizyty apostolskie Jana Pawła II w Polsce. Rozmowy przygotowawcze Watykan–PRL–Episkopat, Książka Polska, Warszawa 1997, s. 253.

1081

| AMSZ, ZR 30–4–88, Notatka Departamentu Konsularnego MSZ w sprawie
ustanowienia Konsulatu Generalnego PRL w Wilnie, 15 I 1988.
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on asystował przy zakładaniu polskich stowarzyszeń na Litwie i Białorusi, odpowiadał za przygotowanie ważnej wizyty kardynała Glempa
na Białorusi w 1988 roku – do kwestii tych, strategicznych z punktu widzenia celów generała Jaruzelskiego, będziemy jeszcze wracać. Temu
samemu celowi służyły wysiłki Towarzystwa Polonia pod przewodnictwem Józefa Klasy oraz niektóre działania Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, kierowanego przez katolickiego pisarza Jana
Dobraczyńskiego. Warto zwrócić uwagę na kontakty Towarzystwa Polonia z analogiczną sowiecką organizacją Stowarzyszenie Rodina1082.
Dyplomaci wysyłani do pracy na placówkach związanych ze względu
na swą specyfikę z pracą z Kościołem i Polakami na Wschodzie byli powiązani z resortami siłowymi: wojskiem, służbami specjalnymi, ich misja
miała bowiem mieć wyjątkowy charakter, taka była też geneza powstania „Polonii” w 1955 roku1083 i jej plan działania skierowany wówczas
przede wszystkim do Polonii w USA.
Z tego punktu widzenia znamienna jest zapisana w dokumentach droga zawodowa kolejnego z realizatorów nowych relacji Polski z ZSRS –
Włodzimierza Woskowskiego. Po pierwsze ewenementem było już uzyskanie przez władze PRL zgody sowieckiego MSZ na otwarcie placówki
konsularnej w ZSRS poza stolicą republiki. Przywilej posiadania polskiej
Agencji Konsularnej otrzymał Lwów. Do otwarcia tej placówki został
wyznaczony Włodzimierz Woskowski, który w latach 1972–1977, na
początku kariery dyplomatycznej, pełnił funkcję doradcy ministra i radcy w Ambasadzie PRL w Moskwie. Z zachowanych dokumentów wynika, że następnie został skierowany do pracy w Ministerstwie Zdrowia
i Opieki Społecznej jako szef gabinetu ministra, gdzie odpowiadał między innymi za „zabezpieczenie i ochronę operacyjną” służby zdrowia.
Przyszły konsul związany był z SB, w wewnętrznej opinii pochodzącej
z 1982 roku oceniono go jako „twardego komunistę”, „słabego organizatora”, mającego ambicję, by wrócić do dyplomacji. Autor opracowania poświęconego Woskowskiemu major Edward Kudysiński nie omieszkał podkreślić osobistych relacji Woskowskiego z ministrem Olszowskim,
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1082

| Por. M. Maszkiewicz, Repatriacja czy repatriotyzacja?…, dz. cyt., s. 206–217.

1083

| Por. S. Cenckiewicz, Geneza Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia”, „Pamięć i Sprawiedliwość”, 1/2002, s. 164–168.

a także gotowości do dalszej współpracy z SB po ewentualnym wyjeździe na placówkę1084.
Woskowskiego zamierzano posłać do Moskwy i skierować tam
do Grupy Operacyjnej nr 2 MSW „Wisła”, ostatecznie jednak został
skierowany do Konsulatu Generalnego w Kijowie1085, a w ramach tej
pracy wyznaczono mu zadanie otwarcia Agencji Konsularnej we Lwowie. Strona sowiecka zgodziła się na to już 2 lutego 1987 roku, a latem agencja rozpoczęła działalność. 22 lipca 1987 roku, w rocznicę
ogłoszenia Manifestu PKWN, który 43 lata wcześniej przypieczętował
utratę przez Polskę ziem wschodnich, Woskowski w obecności nielicznej grupy uczestników ceremonii wciągnął polską flagę przed pierwszą w historii polską placówką dyplomatyczną we Lwowie1086 – szczegółowo kwestie powołania Agencji Konsularnej we Lwowie omawia
Agnieszka Sawicz1087. Sprawozdanie Agencji Konsularnej ze Lwowa
za pierwsze półrocze działalności w 1987 roku pokazuje aktywność
konsula Woskowskiego jako dużą nie tylko w kontaktach z miejscową
elitą komunistyczną, lecz także z lokalnymi elitami kulturalnymi i naukowymi. Najczęściej były to spotkania ze środowiskami życzliwymi wobec
1084

| Przyszły konsul – wedle informacji archiwalnych – tak bardzo chciał znów pracować jako dyplomata, że – jak wynika z dokumentów – zaoferował nawet przełożonym, iż na czas wyjazdu przekaże swoje mieszkanie w Warszawie na lokal operacyjny (Por. AIPN, 01974/936, Pismo płk. Romualda Szczerbińskiego, naczelnika
Wydziału X Departamentu III MSW, do płk. T. [nie znamy imienia?] Glińskiego, naczelnika Wydziału X Departamentu I MSW z 30 IV 1994; tamże, Pismo
mjr. Edwarda Kudysińskiego, zastępcy naczelnika Wydziału IX Departamentu III,
do zastępcy naczelnika Departamentu I Stanisława Strei z 28 XII 1982; AIPN,
001052/174, Notatka służbowa starszego inspektora w Wydziale XVI Departamentu II ppłk. B. [imię?] Ćwierczakiewicza).

1085

| AIPN, 01974/936, Pismo płk. Romualda Szczerbińskiego, naczelnika Wydziału
X Departamentu III MSW, do płk. T. [nie znamy imienia?] Glińskiego, naczelnika
Wydziału X Departamentu I MSW z 30 IV 1994; tamże, Pismo mjr. Edwarda
Kudysińskiego, zastępcy naczelnika Wydziału IX Departamentu III, do zastępcy
naczelnika Departamentu I Stanisława Strei z 28 XII 1982; AIPN, 001052/174,
Notatka służbowa starszego inspektora w Wydziale XVI Departamentu II ppłk. B.
[imię?] Ćwierczakiewicza.

1086

| Por. M. Zieniewicz, Polska placówka dyplomatyczna we Lwowie 1987–2012, [w:]
M. Zieniewicz (red.), Polski konsulat we Lwowie 1987–2012, Wydawnictwo Test,
staraniem Konsulatu Generalnego RP, Lublin–Lwów 2012, s. 13–20.

1087

| A. Sawicz, Konsulat bez precedensu. Agencja Konsularna we Lwowie wobec problemów mniejszości polskiej, s. 25–40; maszynopis opracowania w zbiorach autora.
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konsula, lwowianie odbierali je jako możliwość nawiązania atrakcyjnych
kontaktów czy zyskanie szansy na dostęp do polskich książek i prasy.
Pojawiały się inicjatywy dotyczące współpracy kulturalnej z instytucjami w Polsce, lwowskie i krakowskie teatry zachęcano do współpracy
itd., chociaż wydawałoby się oczywistych, bezpośrednich odwołań
do wspólnego przykładowo galicyjskiego dziedzictwa historycznego
nie było zbyt dużo. W każdym razie nie zostały zapisane. Woskowski
czuł się zobowiązany zameldować także o sytuacjach, gdy nie przyjmowano go najlepiej i musiał wysłuchiwać negatywnych opinii na temat „liberalnego” kursu polskich władz partyjnych – na przykład jeden
z lokalnych działaczy na sowieckiej Ukrainie określił Polskę jako „kraj
długów, opozycji, rozpasanego kleru i trudności gospodarczych”1088.
Ten i inne dokumenty pokazują, że otwarcie placówki dyplomatycznej
we Lwowie w ówczesnych warunkach względnej izolacji przepływu informacji między Polską a republikami w ZSRS, a szczególnie stolicami
republik, dawało potencjalnie duży wgląd w procesy, które zachodziły
nie tylko w polskich środowiskach na Wschodzie, ale także w szerszej
skali w ZSRS. Pozostaje oczywiście pytanie, na ile tego typu informacje
były wykorzystywane w pracy analitycznej – nie tylko w MSZ, ale też
w służbach specjalnych, i w jakim stopniu stanowiły podstawę działań
na polu politycznym. Doświadczenie polegające na otwarciu polskiej
placówki dyplomatycznej we Lwowie zostało najwyraźniej ocenione na
tyle dobrze, że zdecydowano się na kolejny ruch. W styczniu 1988 roku
przystąpiono do realizacji pomysłu, by powołać Konsulat Generalny PRL
w Wilnie1089. Powstanie tego konsulatu uzupełniałoby sieć placówek dyplomatycznych PRL związanych z dawnymi ziemiami wschodnimi II RP
i największymi skupiskami polskimi w ZSRS: Mińsk, Lwów, Wilno.
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1088

| AMSZ, ZR–30–1–88, Sprawozdanie Agencji Konsularnej we Lwowie za 1987
rok, Lwów, styczeń 1988, s. 4.

1089

| AMSZ, ZR 30–4–88, Notatka Departamentu Konsularnego MSZ w sprawie
ustanowienia Konsulatu Generalnego PRL w Wilnie, 15 I 1988.

Sytuacja Polaków na Wschodzie około 1989
roku
Mniej więcej w tym samym czasie, gdy konsul otwierał Agencję Konsularną we Lwowie, prymas Polski został mianowany przez Jana Pawła II
członkiem delegacji Stolicy Apostolskiej na obchody tysiąclecia chrztu
Rusi w 1988 roku w Moskwie. Przygotowując się do wyjazdu do ZSRS,
złożył wizytę w warszawskiej ambasadzie tego kraju, co było oczywistą sensacją. Proces nawiązywania kontaktów władz polskiego Kościoła z oficjalnymi przedstawicielami ZSRS przebiegał pod osobistym
patronatem Kiszczaka1090, który podobnie jak Jaruzelski miał prawo dostrzegać pewne szanse polityczne w ustanawianiu relacji politycznych
kardynała Glempa w Moskwie. Dla władz w Warszawie kwestia odbudowy kontaktów z Polakami ze Wschodu była elementem szerszej akcji
odbudowywania legitymizacji obozu władzy, który po wprowadzeniu
stanu wojennego stale cierpiał na deficyt społecznego uznania. Mogła
w tej prawie występować oczywista synergia z duszpasterskimi celami
Kościoła. Sprawozdania Obiedzińskiego zdają się jednak świadczyć
i o tym, że Jaruzelski korzystał co prawda z okazji, jaką stwarzała pieriestrojka, by zwrócić się ku polskim środowiskom na Wschodzie, ale
jednocześnie odgrywał pewną rolę w tworzeniu przez Kreml przeciwwagi dla odradzającego się ruchu narodowego w poszczególnych republikach. Polacy mieli być w tej koncepcji czynnikiem powstrzymującym
emancypację narodów w ZSRS, Litwinów czy Ukraińców, czyli osłabiać
znaczenie ich mobilizacji1091. Ale to nie wszystko. Sprawa Polaków na
Wschodzie w ostatniej fazie pieriestrojki w oczywisty sposób służyła
moskiewskiemu kierownictwu jako czynnik – w tamtych warunkach –
sprzyjający konsolidacji i utrzymaniu spójności Związku Sowieckiego.
W 1989 roku w trzech republikach sowieckich: Białoruskiej, Litewskiej
i Ukraińskiej, a więc na terytorium bezpośrednio graniczącym z Polską,
wedle oficjalnych danych ZSRS mieszkało prawie 895 tysięcy Polaków.
1090

| P. Kowal, Misja na wschodzie. Wizyty kard. Józefa Glempa w ZSRR w 1988 roku oraz
ich polityczno- międzynarodowy kontekst, „Dzieje Najnowsze” 2016, nr 1, s. 189–
208, http://apcz.pl/czasopisma/index.php/DN/article/view/DN.2016.1.10/9387
(dostęp 20 października 2016).

1091

| Por. M. Maszkiewicz, Repatriacja czy repatriotyzacja?…, dz. cyt., s. 78.
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Stanowili oni 79 procent wszystkich, którzy zadeklarowali się jako Polacy na terenie ZSRS, łącznie żyło tam ponad 1 126 tys. Polaków. Najliczniej Polacy mieszkali w obrębie przedwojennych województw wileńskiego i nowogródzkiego (wedle oficjalnych statystyk osiedlonych tam było
około 40 procent wszystkich Polaków w ZSRS). Na Białorusi mieszkało
wówczas 417 tysięcy Polaków; warto zaznaczyć, że w niektórych częściach stanowili oni nawet ponad 80 procent mieszkańców1092. Wiele
danych wskazuje na to, że najgorzej się miała polska mniejszość na
Ukrainie: jeśli chodzi o wyższe wykształcenie, to gorzej od Polaków wypadali tam w statystykach tylko Gagauzowie; również znajomość języka
polskiego wśród Polaków młodszego pokolenia była w związku z tym
słaba. Wedle statystyk w 1989 roku na Ukrainie mieszkało około 219
tysięcy Polaków, z czego jedynie 12,5 procent władało językiem polskim1093; według raportów Woskowskiego w okolicach Lwowa mieszkało w 1987 roku około 100 tysięcy Polaków1094. Spośród dużych polskich
skupisk w ZSRS relatywnie najlepiej powodziło się Polakom na Litwie,
wychodził tam po polsku „Czerwony Sztandar”, w 63 szkołach uczono wszystkich przedmiotów po polsku, a w 124 język ten był dostępny
dla zainteresowanych. Wedle informacji podawanych przez MSZ szkół
polskich na Litwie było 96, do tego istniało 10 zespołów folklorystycznych, a nawet kilka wydawnictw. Nie wdając się w szczegóły, można
stwierdzić, że sytuacja Polaków na Litwie w odniesieniu do infrastruktury pozwalającej na utrzymywanie kontaktu z językiem i kulturą polską
była jak na sowieckie warunki naprawdę niezła1095. Polacy na Białorusi
dysponowali znacznie mniejszymi możliwościami uczenia się języka polskiego w ramach edukacji pozaszkolnej.

404

|

1092

| Tamże, s. 78–80.

1093

| J. Darski [Jerzy Targalski], Stosunki ukraińsko-polskie (do 1992), http://jozefdarski.
pl/2991–stosunki–ukrainsko–polskie–do–1992 (dostęp 28 marca 2016).

1094

| AMSZ, ZR–30–1–88, Sprawozdanie Agencji Konsularnej we Lwowie za 1987
rok, Lwów, styczeń 1988, s. 21.

1095

| AMSZ, ZR 30–4–88, Notatka Departamentu Konsularnego MSZ w sprawie
ustanowienia Konsulatu Generalnego PRL w Wilnie, 15 I 1988r.

Polacy na Wschodzie jako czynnik
legitymizacji ekipy Jaruzelskiego
Dawne tabu – czyli kwestia Polaków na Wschodzie – gdy tylko pozwoliły
na to warunki w Moskwie, zostało zamienione w element własnej propagandy. Już w latach 1987–1988 Orzechowski otwarcie mówił w dorocznych wystąpieniach przed Sejmem o relacjach z Polakami w państwach
socjalistycznych oraz Polakach w ZSRS. 23 maja 1988 roku w pałacyku MSZ przy ul. Foksal odbyła się narada przedstawicieli MSZ, Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i zaproszonych ekspertów,
podczas której dyskutowano nad tym, co trzeba zrobić dla Polaków na
Wschodzie: proponowano powołanie polskich stowarzyszeń na Litwie,
Ukrainie i Białorusi1096, postulowano wprowadzenie ułatwień w kwestii
przyjazdów do Polski i studiowania, planowano akcję zakładania bibliotek polskich na Wschodzie, a nawet uzyskanie zgody na działanie na terenie ZSRS polskich duszpasterzy i misjonarzy1097. Pojawiały się pomysły
wysyłania nieformalnych misji celem nawiązania kontaktów z Polakami
w syberyjskiej części Rosji.
Odrodzenie organizacyjne mniejszości polskiej na Białorusi było widoczne już od 1987 roku. Zaangażowane w nie były osoby polskiego
pochodzenia pracujące w administracji, organizacje korzystały z oficjalnych budynków i instytucji kultury. Było jasne, że przedstawiciele sowieckich władz przynajmniej akceptują ten ruch i pozwalają się weń
angażować urzędnikom Polakom. 17 maja 1987 roku w Lidzie powstał
Klub Miłośników Kultury Polskiej, a na początku 1988 roku w Baranowiczach Klub Polskiej Mowy i Kultury1098. W 1988 roku powstało w Grodnie Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. Adama Mickiewicza, z Tadeuszem Gawinem na czele, a w 1989 roku zainaugurowało
działalność Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Polaków na Litwie
1096

| AMSZ, [sygn.?] Notatka informacyjna o spotkaniu panelowym na temat stanu
i perspektyw stosunków polsko-radzieckich, nr Pf–299/D.I./88, 3 VI 1988, s. 6.

1097

| Tamże, s. 6.

1098

| Por. T. Gawin, Odrodzenie polskiego życia narodowego w BSRR. Organizacje, Kościół katolicki, szkolnictwo, [w:] tenże (red.), Polacy na Białorusi od końca XIX do
XXI wieku. Wybrane problemy stosunków polsko-białoruskich, Bibliotheca Europae
Orientalis, Warszawa 2017, s. 401.
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(oba były przedmiotem szczegółowych raportów Obiedzińskiego do
centrali), 5 lipca 1988 roku w Kijowie powołano Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe1099, we Lwowie natomiast utworzono Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej (3 grudnia tegoż roku). Polskie organizacje
powstawały nie tylko na dawnych ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej, na przykład w listopadzie 1988 roku powołano klub Polonia w Leningradzie1100. Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Kulturalnego
„Dom Polski” w Moskwie odbyło się 16 listopada 1989 roku, w grudniu
1989 roku powstało Towarzystwo Odrodzenia Kultury Polskiej w Krzemieńcu itd.1101. Wyraźnie widać, że w okresie 1987–1989 pojawiła się
po stronie sowieckiej tendencja do udzielania zgody na tworzenie organizacji Polaków i równolegle do wyrażania zgody na rozbudowę polskiej sieci dyplomatycznej w tym kontekście (Lwów, Leningrad, Mińsk).
W stosunkach z Polakami na Wschodzie chodziło przede wszystkim
o wewnętrzną legitymizację, o wysłanie do obywateli sygnału, że władza znowu może gromadzić wokół siebie wszystkich Polaków. Wyraźnie zmieniło się podejście kręgów kierowniczych państwa do Polaków
mieszkających za granicą, także tych na Zachodzie, którzy nie akceptowali władz PRL. Kwestia współdziałania z Polakami na świecie i osobami polskiego pochodzenia była jednym z ważniejszych motywów
exposé premiera Rakowskiego jesienią 1988 roku:
Liczę na przychylność i poparcie ze strony wielomilionowej Polonii.
Drzwi do ojczystego kraju otworzymy jeszcze szerzej dla każdego,
kto się czuje związany z ziemią swych ojców i dziadów, kto chce
widzieć Polskę, z której może być dumny. Zgadzam się z rzecznikami pełnego unormowania stosunków z wychodźstwem1102.
Zmiana polityki rządu była wyraźna na poziomie propagandowym,
szczególnie w odniesieniu do Polaków na Wschodzie. Na przełomie
1988 i 1989 roku zaczęto o nich mówić w oficjalnych mediach. Tele-
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1099

| J. Darski [Jerzy Targalski], Stosunki ukraińsko-polskie (do 1992), http://jozefdarski.
pl/2991–stosunki–ukrainsko–polskie–do–1992 (dostęp 28 marca 2016).

1100

| Por. M. Maszkiewicz, Repatriacja czy repatriotyzacja?…, dz. cyt., s. 87.

1101

| Por. Organizacje i stowarzyszenia polskie na Wschodzie, „Przegląd Wschodni”,
nr 1/1991, s. 209–215.

1102

| Biblioteka Sejmowa [?] Sprawozdanie Stenograficzne z 39. posiedzenia Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w dniu 13 października 1988, k. 7.

express, jeden z najpopularniejszych wówczas programów informacyjnych, prowadził zbiórkę na szkoły polskie na Litwie. Inny przykład: 14
stycznia 1989 roku w głównym wydaniu Dziennika Telewizyjnego ukazała się rozmowa z Jerzym Janickim z Towarzystwa Przyjaciół Lwowa,
w której podkreślał on konieczność zaangażowania się w pomoc dla
dwóch tamtejszych polskich szkół i dla placówek teatralnych, opowiadał
o planach wyreżyserowania przez Adama Hanuszkiewicza spektaklu
teatralnego we Lwowie, a także wspólnego z Ukraińcami omawiania
zasad ochrony Cmentarza Łyczakowskiego itd.1103. Prace porządkowe
na cmentarzu prowadzili już w tym czasie pracownicy Energopolu1104.

Pożegnanie Gorbaczowa z Polską
16 lipca 1988 roku najważniejszą informacją w Dzienniku Telewizyjnym
była relacja z pożegnania Gorbaczowów na Okęciu (po wizycie, o której pisałem powyżej). Organizatorzy uroczystości zadbali, by na płycie
lotniska zebrał się tłumek uczestników. Ludzie odnosili się do sowieckiego przywódcy z wyraźną sympatią, Gorbaczowowie podchodzili do
uczestników pożegnania, rozdawali autografy, zgromadzeni krzyczeli:
„Michaił, Michaił”, śpiewano „Sto lat”, a potem nawet „Dwieście lat”. Dobiegała końca ostatnia w historii wizyta sowieckiego przywódcy w Polsce, a jego pożegnanie dalekie było od zwyczajowych. „Wyjeżdżamy
z wielkimi wrażeniami, a Wam zostawiamy życzenia sukcesu”1105 – rzucił na odchodne Gorbaczow w kierunku wiwatującego tłumu. O 16.43
samolot Aerofłotu odleciał do Moskwy. Życzenia sowieckiego przywódcy dla Jaruzelskiego – jak szybko się okazało – oznaczały, że parasol
polityczny Moskwy nie działa już tak jak dotychczas. W państwowym
wymiarze był to sygnał, że szybko może nastąpić koniec sowieckiej
dominacji i powstaną warunki do prowadzenia suwerennej polityki
1103

| „Dziennik Telewizyjny”, 14 I 1989, https://www.youtube.com/watch?v=haUFHnq6FBc (dostęp 5 października 2016).

1104

| R. Dzwonkowski, Religia i Kościół katolicki w ZSRS 1917–1991, Wydawnictwo
Naukowe KUL, Lublin 2010, s. 476.

1105

| „Dziennik Telewizyjny”, 16 VII 1988, https://www.youtube.com/watch?v=ATIRJ2Sd2kk (dostęp 16 września 2016). Po latach materiał ten zatytułowano
„PRL 1988. Gorbaczow: Wojtek, musisz sobie radzić sam od dzisiaj”.
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wschodniej przez Polskę. Same jednak więzi imperialne z ZSRS były
zrywane jeszcze długi czas – o czym po części jest niniejsza książka.
Z perspektywy czasu postrzegamy epokę Gorbaczowa i pieriestrojkę przede wszystkim jako ważny etap rozpadu ZSRS, co miało kluczowe
znaczenie dla globalnej polityki. W latach 1985–1991 imperium traciło
spoistość i kolejne kręgi, a równolegle zachodziły przemiany w Polsce.
Ich tempo i specyfika sprawiają, że kalendarz wydarzeń w naszym kraju
od 1989 roku coraz mniej pokrywał się z etapami rozkładu Związku
Sowieckiego. Z polskiego punktu widzenia w procesie tym należy położyć nacisk na dojście do władzy Gorbaczowa w marcu 1985 roku,
natomiast jako datę końcową polskiego pożegnania z imperium trzeba
uwypuklić formalny rozpad ZSRS w grudniu 1991 roku. Trzeba jednak
pamiętać, że ostatnim historycznym akordem tego procesu było pożegnanie wojsk sowieckich 17 września 1993 roku na dziedzińcu Belwederu, także dlatego, że była to data bardzo symboliczna. Spinała ona
wydarzenia z tego samego dnia 1939 i 1993 roku, wejście do Polski
i ich wyjście równo po 54 latach.

Podsumowanie
Najważniejszym elementem wynikającym ze zmian w MSZ przeprowadzonych za czasów Olechowskiego było przystosowanie organizacyjne resortu do innej niż przez dłuższy okres historii PRL polityki wobec
sąsiadów na Wschodzie. Ekipa Jaruzelskiego zareagowała na zmiany
w ZSRS przetasowaniami kadrowymi w odniesieniu do osób, które miały odpowiadać za realizację polityki PRL wobec Kremla. Postawiono
na osoby o najwyższym poziomie zaufania osobistego lub pozostające
w zależności służbowej nie tylko dyplomatycznej, lecz także związane
z komunistycznymi służbami specjalnymi. Ekipa Jaruzelskiego podjęła
również działania zmierzające do instytucjonalnej rozbudowy zaplecza
polskiej polityki wschodniej. Służyć temu miało tworzenie nowych konsulatów, a także zmiany w strukturze MSZ.
Obóz władzy w Polsce pozytywnie odpowiedział na pieriestrojkę,
gdyż nie wiązał tego zjawiska z możliwością rozpadu imperium, a raczej ze wzmocnieniem własnej pozycji w kraju. Jaruzelski upatrywał
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w tym procesie politycznym szansy na utrzymanie sowieckich gwarancji
dla Polski, którymi się asekurował. Obstawiał wariant przetrwania Związku Sowieckiego i Układu Warszawskiego, nic nie wiadomo, by brał pod
uwagę inne rozwiązania polityczne, starał się jednocześnie w ograniczonym stopniu przemodelować relacje z Sowietami, zachowując przy
tym jednak wyjątkową ostrożność. Podstawą do tego był fakt, że od
momentu dojścia Gorbaczowa do władzy do Jaruzelskiego i jego ekipy
docierały wiarygodne informacje o tym, że radykalnie zwiększają się
możliwości ich samodzielnego działania na arenie międzynarodowej.
Szereg wydarzeń, które omówiłem w rozdziale pierwszym, mógł potwierdzać tego rodzaju tezę. Wynikało z nich, że zmiana sytuacji wewnątrz ZSRS już w latach 1986–1988 pozwalała na budowę sieci powiązań ze wschodnimi sąsiadami. Pierwszy wniosek, jaki się nasuwa, to,
że jedynie w małym wymiarze ekipa Jaruzelskiego podejmowała próby
budowania przez przedstawicieli PRL relacji z narodami sąsiadującymi
z Polską na wschodzie: Ukraińcami, Białorusinami czy Litwinami. Na
poziomie politycznym trudno szukać tego rodzaju działania, niełatwo
znaleźć też istotne dokumenty potwierdzające ponadrutynową aktywność w kontaktach chociażby między partiami komunistycznymi – PZPR
a partiami komunistycznymi Ukrainy czy Litwy.
Ekipa Jaruzelskiego wykorzystała zmianę w ZSRS tylko w wąskim
wymiarze – prawdopodobnie wprost odpowiadającym oczekiwaniom
Gorbaczowa. Jej aktywność na Wschodzie w drugiej połowie lat 80.
ograniczała się do: a) nawiązywania kontaktów z Polakami na Wschodzie i wsparcia powstawania w ich środowiskach polskich sieci organizacji Polaków na Wschodzie, szczególnie na terenach wschodnich II RP;
b) udzielania, ale w ograniczonym wymiarze, wsparcia aktywności Kościoła rzymskokatolickiego na Wschodzie rozumianego jako duszpasterstwo dla Polaków; c) upominania się o niektóre polskie dobra kultury na
Wschodzie wobec przedstawicieli władz sowieckich; d) przywracania
pamięci o wybranych aspektach historycznych relacji polsko-sowieckich,
szczególnie o sprawie Katynia1106.
Powstaje pytanie, dlaczego ekipa Jaruzelskiego nie zdecydowała się
w szerszym zakresie skorzystać z nadarzającej się możliwości działania
1106

| Sprawa ta jest szerzej omówiona w: P. Kowal, Koniec systemu władzy…, dz. cyt.,
s. 169–197.
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za wschodnią granicą w okresie poprzedzającym lato 1989 roku, dlaczego mimo napływających informacji o łagodzeniu linii ZSRS wobec
Polski i umacnianiu się pozycji Gorbaczowa była zdecydowana utrzymać silne zależności polityczne i gospodarcze z ZSRS? Przyczyny były
następujące: a) polityka wobec sąsiadów na Wschodzie była z punktu
widzenia Jaruzelskiego mniej ważna niż porozumienie z Zachodem; b)
tradycja ekipy Jaruzelskiego była co do zasady niechętna zbliżeniu politycznemu z Ukraińcami czy Litwinami, opierała się na postulacie utrzymania jedności ZSRS jako warunku utrzymania przez Jaruzelskiego władzy
w Polsce; c) brak wyraźnego wsparcia dla polityki dezintegracji ZSRS
ze strony Zachodu (pojawiło się stosunkowo późno); d) strach przed
działaniem poza limitami wyznaczonymi przez aktualnych przywódców
Kremla, czyli postawa hiperasekuracyjna w sytuacji, gdy pojawiły się
realne możliwości zrywania więzi imperialnych. Była ona częściowo
spowodowana niepewnością co do politycznych losów Gorbaczowa
w ZSRS, w każdym razie dotyczyła strachu o własną pozycję polityczną
i bezpieczeństwo członków ekipy Jaruzelskiego w razie załamania się
systemu, szczególnie gdyby załamał się w niekontrolowany sposób.
Spośród kilku wymienionych powodów, dlaczego komunistyczne władze w Polsce w ograniczonym stopniu skorzystały ze zmian w polityce
ZSRS (wewnętrznej i wobec państw trzeciego kręgu imperialnego Sałmina) pod koniec lat 80., ten uważam za najistotniejszy. Dla opisania
natury podejścia członków ostatniej ekipy komunistycznej w Polsce do
Rosji Jerzy Marek Nowakowski użył w wywiadzie przeprowadzonym
na potrzeby niniejszej pracy porównania do kanarka, którego paraliżuje
strach wobec zagrożenia ze strony węża. Z konsultacji z ekspertami1107
wynika, że w tym wypadku chodzi raczej o stereotyp dotyczący zachowania małych ptaków, którym zagraża niebezpieczeństwo ze strony
węża. Tym niemniej w literaturze, przykładowo u Josepha Conrada-Korzeniowskiego, występuje figura węża, który „przykuwa wzrokiem ptaszka – niemądrego, małego”1108. W każdym razie za parawanem pragmatyzmu ostatniej komunistycznej ekipy w Polsce w działaniach wobec
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1107

| M.in. Włodzimierzem Czarzastym.

1108

| J. Conrad-Korzeniowski, Jądro ciemności, [w:] Wybór prozy, przeł. H. Najder, K.
Tarnowska, A. Zagórska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2015,
s. 62.

Wschodu kryły się przede wszystkim jej własne uprzedzenia historyczne
i historyczny imposybilizm w prowadzeniu polityki powyżej możliwości
określonych przez władze na Kremlu.
Powracam na chwilę do podsumowania podejścia do kwestii wschodnich w tradycji politycznej ekipy Jaruzelskiego. Istotnym elementem, który
zaciążył na jego podejściu do polityki wschodniej, były niektóre z mitów
założycielskich PRL, szczególnie odnoszący się do jego środowiska –
w tym historia walk z UPA, powiązane z tym mity o heroizmie poszczególnych funkcjonariuszy w Bieszczadach na czele ze Świerczewskim.
Pielęgnowanie tej tradycji było głównym elementem strategii radzenia
sobie z trudnymi kartami historii relacji Polski ze wschodnimi sąsiadami
w środowisku obozu władzy PRL. Podobne znaczenie miał nie do końca
wtedy ukształtowany, ale wyraźny mit Bieszczadów jako „nowych Kresów”. Antyukraiński przekaz w PRL, relatywnie mocniejszy w wykonaniu
ekipy Jaruzelskiego niż przykładowo za czasów Gierka, miał kilka wymiarów: odpowiadał na przekonanie jego zwolenników o pozytywnej
roli Rosji w regionie, która wraz ze swoim systemem miała chronić przed
nacjonalizmem poszczególnych narodów na Wschodzie, odpowiadał
na uprzedzenia antyukraińskie członków ekipy, wspierał legitymizację
władzy poprzez odwoływanie się do elementów nacjonalizmu, także
jako czynnika mobilizacji społecznej na swoją rzecz.
To, co jednak wydaje się kluczowe, to fakt, że antyukraiński przekaz
był wmontowany nie tylko w program działania służb specjalnych PRL,
ale także oficjalną propagandę z kilku przyczyn – w kontekście omawianej przeze mnie sprawy była to kwestia fundamentalna: heroizacja
działań funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa była w przekazie
ściśle związana z ich walką z Ukraińcami. Nie mniej istotne było, że
kultywowanie pamięci o walkach w Bieszczadach pozwalało podtrzymać argumentację na rzecz utrzymania Polski pod wpływem Rosji,
która w tym profilu miała ochronić Polaków przez skutkami ukraińskiego nacjonalizmu (argumentacja przypominająca gwarancje sowieckie
w odniesieniu do zachodniej granicy Polski). Reputacja organów bezpieczeństwa oraz więź z ZSRS były fundamentem funkcjonowania PRL,
a zatem rezygnacja z antyukraińskich akcentów była niemożliwa, bo
odbierałoby to część sławy organom bezpieczeństwa w okresie powojennym. Powstaje pytanie, na ile antyukraińskie postawy w kluczowych
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dla państwa instytucjach rzucały światło na realizację polityki uprawianej w duchu neoprometejskim w późniejszym okresie, już po 1989 roku. I
kolejne pytanie: w jakim stopniu przemodelowany w drugiej połowie lat
80. aparat dyplomatyczno-urzędniczy, szczególnie w odniesieniu do relacji z ZSRS, przestawił się na wykonywanie innej polityki w odniesieniu
do ZSRS po 1989 roku.
Endekoidalne podejście do kwestii relacji z republikami ZSRS w wykonaniu ekipy Jaruzelskiego wyrażało się nie tylko własną aktywnością
przedstawicieli aparatu władzy, ale także wspieraniem, na przykład
w ramach środowisk politycznych, które próbowano kooptować do obozu władzy, osób i środowisk o proweniencji endeckiej. Generalnie rzecz
ujmując, polityka Jaruzelskiego wobec ZSRS po 1985 roku była w dużym stopniu zsynchronizowana z celami ekipy Gorbaczowa (wspieranie na terenie zachodnich republik ZSRS środowisk mogących stanowić
przeciwwagę dla odradzających się tam ruchów narodowych), z których centralnym było utrzymanie spoistości ZSRS.
Ujmując rzecz syntetycznie, nie istniała polityka wschodnia Jaruzelskiego, bo być nie mogło pełnowymiarowych stosunków dwustronnych
między nim i jego ekipą a Moskwą, ani tym bardziej z wyłaniającymi się
z ZSRS państwami. W tym wypadku decydowały koncentracja przywódcy PRL na relacjach z Moskwą i brak zrozumienia ambicji poszczególnych narodów w ZSRS. Jaruzelskiemu było tak daleko do myślenia w kategoriach prometejskiej polityki wschodniej, jak tylko to możliwe. Trzeba
podkreślić, że kurs wschodni Jaruzelskiego po 1985 roku pasował do
polityki Gorbaczowa i jego ekipy. Był jednak przeciwieństwem podejść
do tej samej kwestii Jana Pawła II, większości decydentów w Kościele
w Polsce, a także „Kultury”, opozycji, które wykazywały kompatybilność
z geopolityczną orientacją polityki amerykańskiej.
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Rozdział 6

Przeznaczenie nadeszło
(1989–1990)

Wprowadzenie
„Czy wynędzniała, zadłużona Polska może mieć politykę wschodnią?”1109 – takie oto dramatyczne pytanie Polacy mogli przeczytać w cytowanym już pierwszym po wznowieniu numerze „Tygodnika Solidarność”.
Tygodnik wyszedł na początku czerwca, więc mogło to być dokładnie
wówczas, kiedy szli głosować w wyborach czerwcowych 1989 roku.
Wraz z końcem uzależnienia od ZSRS zaczynała się polityka wschodnia nowej Polski. Im bliżej było powstania rządu z niekomunistycznym
premierem na czele, tym bliżej było polityki wschodniej rozumianej jako
suwerenne działanie państwa.
Miesiąc po artykule Andrzeja Friszkego, 3 lipca tegoż roku, ukazał
się w „Gazecie Wyborczej” artykuł Adama Michnika Wasz prezydent,
1109

| A. Friszke, Nasza polityka wschodnia, „Tygodnik Solidarność” 1/1989, s. 9.
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nasz premier. Pomysł porozumienia się z reprezentantami którejś z grup
komunistycznej elity władzy w sprawie tworzenia rządu był dla skupionych wokół Wałęsy solidarnościowych przywódców oczywisty1110, ale
to w tekście naczelnego „Gazety Wyborczej” po raz pierwszy została
publicznie sformułowana koncepcja sojuszu zwycięskiej Solidarności
z częścią PZPR. Tym samym Michnik publicznie potwierdził, że drzwi do
sformowania Rady Ministrów obejmującej środowiska władzy i opozycji
są otwarte. Dla sowieckich przywódców było od tego momentu jasne,
że w jakimś stopniu ich rozmówcami w Polsce staną się niebawem przedstawiciele opozycji, którzy będą współtworzyć rząd. Pozostawało oczywiście pytanie o skalę udziału przedstawicieli opozycji w sprawowaniu
władzy, czy będą mieli wpływ na politykę zagraniczną itd. Już jednak
od tego momentu (początku lipca) oczywiste było, że zgoda na wspólny
rząd będzie miała kardynalne znaczenie z punktu widzenia interesującego mnie tematu formowania się polityki wschodniej Polski po 1989 roku.
Tego dnia, gdy w Polsce ukazał się artykuł Michnika, doradca Michaiła
Gorbaczowa Wadim Zagładin (ten sam, który w grudniu 1981 roku prowadził rozmowy z Janem Pawłem II), przebywający akurat w Paryżu,
oświadczył, że dla Kremla kwestia, kto będzie w Polsce tworzył rząd,
pozostaje wewnętrzną sprawą Warszawy. Dobrze poinformowany Zbigniew Brzeziński zauważył w liście do Jana Nowaka-Jeziorańskiego,
że „w tej chwili Moskwa przyjęłaby nawet rząd Geremka”1111. Po kilku
dniach to samo co Zagładin powtórzył sam Gorbaczow. Jak zwykle
opierał to na zasadzie, która towarzyszyła mu od pierwszych dni sekretarzowania, że partie komunistyczne mogą, a nawet powinny same
odpowiadać za sytuację polityczną w swoich krajach. Wśród różnych
konsekwencji wydarzeń w Polsce z czerwca i lipca 1989 roku była i ta,
że Polska znów mogła uprawiać politykę wschodnią.
W niniejszym rozdziale zajmę się sprawą polityki wschodniej w pierwszym roku rządów premiera Tadeusza Mazowieckiego. Podejmę też kwestię, jak polityka wschodnia dość szybko stała się ważnym elementem
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| Różnice dotyczyły głównie tego, z którą z grup należy się związać: „młodymi reformatorami z PZPR” czy też przykładowo z ZSL czy SD. Por. J. Kaczyński, Porozumienie przeciw monowładzy. Z dziejów PC, Zysk i S-ka, Poznań 2016, s. 79–81.

1111

| J. Nowak-Jeziorański, Z. Brzeziński, Listy 1959–2003, PWN, Zakład Narodowy
im. Ossolińskich, Warszawa–Wrocław 2014, s. 409.

sporów wewnątrz elit solidarnościowych. Mimo to debata wewnątrz
obozu Solidarności wciąż toczyła się w ramach ukształtowanego wcześniej podejścia neoprometejskiego. Poparcie dla linii neoprometejskiej
nie pochodziło tylko ze środowisk liberalnych i lewicowych wywodzących się z Solidarności, ale też z tych kręgów, na bazie których powstały potem partie prawicowe i centroprawicowe (często wręcz w swoim
podejściu były bardziej radykalne w oczekiwaniu realizacji twardej linii
zmierzającej do popierania rozpadu ZSRS).
W kontekście polityki Mazowieckiego po wrześniu 1989 roku względem Wschodu szerszej refleksji wymaga hipoteza o finlandyzacji polityki polskiej po 1989 roku jako o zamierzeniu tandemu Mazowiecki–
Skubiszewski. Wydaje się, że w odniesieniu do lat 1989–1990, mimo
pewnych oczywistych skojarzeń z podejściem finlandyzacyjnym, które
występowało w dawniejszej tradycji polskich środowisk niezależnych,
teza ta jest wątpliwa. Jasne jest jednak, że za realizację polskiej polityki zagranicznej od jesieni 1989 roku odpowiadał duet Tadeusz Mazowiecki i Krzysztof Skubiszewski. Znaczącą rolę w kształtowaniu linii
tej polityki odgrywał też zapewne Aleksander Hall, członek Rady Ministrów, formalnie minister ds. współpracy z organizacjami politycznymi i stowarzyszeniami. Sam premier nie miał doświadczenia w polityce
wschodniej, nigdy wcześniej też nie był w Związku Sowieckim1112, ale interesował się polityką zagraniczną, szczególnie w odniesieniu do kierunku niemieckiego. Fakt ten zapewne wzmacniał możliwości perswazji ze
strony Halla, którego bardziej pochłaniały sprawy międzynarodowe –
towarzyszył Mazowieckiemu w najważniejszych wizytach i spotkaniach
zagranicznych1113. Jako opozycjonista i działacz Ruchu Młodej Polski
należał przed 1989 rokiem do tych nielicznych liderów, którzy opowiadali się za neoendecką linią w podejściu do Rosji – swoisty pragmatyzm podejścia Halla do polityki wschodniej był ważnym wsparciem dla
Mazowieckiego i Skubiszewskiego, kiedy politykę wschodnią musieli
prowadzić w warunkach istniejącego jeszcze Związku Sowieckiego1114.
1112

| Por. A. Hall, Osobista historia III Rzeczpospolitej, Rosner i Wspólnicy, Warszawa
2011, s. 99.

1113

| Tamże, s. 98–116.

1114

| Por. S. Bieleń, Kierunki polityki wschodniej III RP, [w:] tenże (red.), Patrząc na
Wschód. Z problematyki polityki wschodniej III RP, Centrum Badań Wschodnich
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Sam Hall nie zaprzecza wprost takiej interpretacji, ale też jej wyraźnie
nie podtrzymuje. Pisze tak:
Nie wiem, czy można mówić o takiej (endeckiej – PK) inspiracji.
Natomiast z całą pewnością w tamtym okresie premier Mazowiecki nie przewidywał rozpadu ZSRR i chciał ułożyć z nim możliwie
poprawne stosunki. Wiązał nadzieje, że jest to możliwe z Gorbaczowem, którego cenił i uważał – po wizycie w Moskwie – że
złapał z nim kontakt1115.
Nie jest głównym przedmiotem mojej analizy rzecz bardzo istotna:
proces decyzyjny. Sprawa ta jest ważniejsza o tyle, że utarło się powszechne przekonanie o małym zainteresowaniu Mazowieckiego polityką zagranicznej Halla:
Strategiem polityki wschodniej był premier Mazowiecki. Jej głównym twórczym wykonawcą był minister Skubiszewski. Należałem
do jego (Mazowieckiego – PK) najbliższych współpracowników
i politycznych powierników, ale z pewnością nie inspirowałem jego
poczynań w polityce zagranicznej. Zgadzałem się z jego linią
w tych sprawach1116.
Jedno zatem wydaje się istotne i godne podkreślenia. Kwestia programowania polityki wschodniej gabinetu Mazowieckiego w jego
pierwszych miesiącach toczyła się bardziej w triumwiracie Mazowiecki – Skubiszewski – Hall niż jedynie w gabinecie ministra spraw zagranicznych, a dopiero realizowana była z gabinetów ministerialnych
w alei Szucha. W każdym razie warto potraktować ten sąd jako istotną
hipotezę badawczą.
Osoba Skubiszewskiego jako pierwszego ministra spraw zagranicznych niepodległej Polski wydaje się istotnym zagadnieniem dla naszych
rozważań. Wniósł on znaczący wkład w ukształtowanie dyplomacji III
RP czy ustalenie relacji prawnomiędzynarodowych z sąsiadami – będę
omawiał te kwestie w poniższym rozdziale. Skubiszewski – inaczej niż
spora część dawnej opozycji – nie był prometeistą ani opozycjonistą;
polityk ten nie tylko wywodził się, podobnie zresztą jak Jaruzelski, z rodziny o tradycjach endeckich, ale też sam reprezentował neoendeckie
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997, s. 13.
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| Relacja Aleksandra Halla dla autora, e-mail z 24 września 2017.

1116

| Relacja Aleksandra Halla dla autora, e-mail z 24 września 2017.

podejście do programu polityki wschodniej po 1989 roku. Hipotezę tę
trzeba uzupełnić o zastrzeżenie, że zmiana jego poglądów następowała stopniowo pod wpływem kilku czynników, z których kluczowe znaczenie miały zapewne: zmiana sytuacji w ZSRS, polityka zachodnich sojuszników Polski, być może postawa Kościoła, osobiste doświadczenie
w kontaktach ze wschodnimi sąsiadami już jako ministra, wreszcie nacisk
zaplecza politycznego – OKP i środowisk wywodzących się z opozycji.
Można zaryzykować hipotezę, że właśnie OKP i „Kultura” odgrywały
istotną rolę w wywieraniu nacisku na korektę linii politycznej Skubiszewskiego. Ważnymi ośrodkami kształtowania polityki wschodniej III RP były
też w pierwszych kilkunastu miesiącach rządu Mazowieckiego umacniające się środowiska usytuowane poza ściśle rozumianą administracją
(jak OSW – formalnie działał od stycznia 1991 roku) oraz od niej niezależne jak SEW UW czy Fundacja Batorego i kilka innych. Ze względu
na powolniejsze od oczekiwanych przez część dawnej opozycji zmiany
w funkcjonowaniu MSZ środowiska te stanowiły ważne ogniwo kształtowania doktryny polityki wschodniej III Rzeczypospolitej.

Koniec doktryny Breżniewa
Podstawowym warunkiem prowadzenia suwerennej polityki zagranicznej wobec sąsiadów, a także utrzymania niepodległości państwa były
koniec doktryny Breżniewa, wyjście z Układu Warszawskiego i RWPG,
a także opuszczenie Polski przez wojska sowieckie. Oczywiście o tym,
kiedy doktryna Breżniewa przestała być aktualna, można rozprawiać
bez końca. Zagadnienie to warte jest jednak analizy właśnie ze względu na jego kapitalne znaczenie dla moich rozważań.
Łukasz Kamiński dowodzi, że kwestia swego rodzaju mimowolnego
zerwania z doktryną Breżniewa dotyczy próśb generała Jaruzelskiego
do władz sowieckich z 1981 roku o zapewnienie tzw. operacji osłonowej, czyli w ograniczonej skali wsparcia wojskowego w przypadku
wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Odmowna odpowiedź sojuszników, a wcześniej negatywna rekomendacja Andropowa oznaczały w interpretacji tego uczonego, że ten, kto dał doktrynie nazwisko, sam
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ją tym samym pozwolił odwołać, milcząc zresztą podczas posiedzenia
KC KPZR 10 grudnia 19811117.
Zdaniem Andrzeja Paczkowskiego Gorbaczow uznał doktrynę Breżniewa za passé w 1987 roku, najpóźniej w 1988 roku1118. Już samo
publiczne przyznanie państwom socjalistycznym prawa do własnej
drogi rozwoju było w istocie odwróceniem logiki działania Breżniewa
z 1968 roku – a tego rodzaju deklaracje składał on niemal od momentu wyboru na szefa partii komunistycznej w ZSRS. Słowa Gorbaczowa
oznaczały nie tyle wycofanie poparcia dla partii komunistycznych, w tym
PZPR, ile przyjęcie do wiadomości tego, co się dzieje w Polsce i na
co zanosiło się w innych państwach układu. Rozmowy amerykańsko-sowieckie od jesieni 1988 roku – szczególnie po spotkaniu supermocarstw
w Nowym Jorku – osiągnęły taki stan, że doprawdy trudno sobie wyobrazić praktyczną realizację doktryny Breżniewa na przykład latem czy
jesienią 1989 roku bez odsunięcia Gorbaczowa w ZSRS. Kilka tygodni
przed publikacją artykułu Michnika sekretarz generalny KPZS zadeklarował w trakcie wizyty w Bonn, że doktryna utraciła moc obowiązującą.
4 lipca Michnik we wstępniaku do „Gazety Wyborczej” w tekście Pożegnanie doktryny Breżniewa1119 ogłaszał jej koniec. W przekonaniu Antoniego Dudka w związku z oświadczeniami Zagładina i Gorbaczowa,
które nastąpiły na początku lipca, a do których zaraz wrócę – szczególnie interpretowanymi w kontekście konsekwencji politycznych artykułów
Michnika z 3 i 4 lipca1120 i szczytu Układu Warszawskiego, który rozpoczął się kilka dni później – doktryna Breżniewa, sformułowana 21 lat
wcześniej, przestała obowiązywać na przełomie czerwca i lipca (w poprzednim rozdziale przywołałem deklarację Gorbaczowa z czerwca
1989 roku sformułowaną podczas rozmów z Kohlem, że doktryna Breż-
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1117

| Ł. Kamiński, 1981: koniec doktryny Breżniewa, [w:] K. Persak, A. Dudek, A.
Friszke, Ł. Kamiński, P. Machcewicz, P. Osęka, P. Sowiński, D. Stola, M. Zaremba
(red.), Od Piłsudskiego do Wałęsy. Studia z dziejów Polski w XX wieku, ISP PAN,
Warszawa 2008, s. 489–490.

1118

| Por. A. Paczkowski, Boisko wielkich mocarstw: Polska 1980–1989. Widok od wewnątrz, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2002, nr 3 (7), s. 197.

1119

| Por. A. Michnik, Pożegnanie doktryny Breżniewa, „Gazeta Wyborcza” nr 41/1989,
4 lipca 1989, s. 1.

1120

| Por. A. Dudek, Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej
w Polsce 1988–1990, Wydawnictwo Znak Horyzont, Kraków 2014, s. 353.

niewa już nie obowiązuje; warto przypomnieć, że podczas spotkania
z polskimi intelektualistami na Zamku Królewskim w Warszawie w lipcu
1988 roku Gorbaczow zignorował publiczne pytania w tej sprawie sformułowane przez o. Mieczysława Krąpca i Marcina Króla1121).
Swoje propozycje określenia, kiedy skończył się czas aktualności
doktryny Breżniewa, proponują zatem Łukasz Kamiński (1981), Andrzej
Paczkowski (ok. 1987) i Antoni Dudek (1989) – wszystkie jednak są interpretacjami uczonych post factum opartymi na studiach historycznych.
Inną sprawą jest, kto i kiedy ogłosił koniec doktryny w polskim kontekście
w historycznym czasie interesujących nas wydarzeń. Przyjrzyjmy się zatem argumentom Adama Michnika. We wspomnianym powyżej artykule
o końcu doktryny Breżniewa w „Gazecie Wyborczej” Michnik łączył
dwa fakty: deklaracje Gorbaczowa dotyczące praw republik związkowych ZSRS i oświadczenie Zagładina (informacja o nim zajmowała
centralne miejsce na pierwszej stronie dziennika). W miejsce doktryny
Breżniewa postulował „nowy projekt porozumienia »wolnych z wolnymi,
równych z równymi« suwerennych państw i narodów”1122. W wizji nakreślonej przez redaktora „Gazety Wyborczej” było oczywiście miejsce
na nowe ułożenie się Polski z Rosją. Propozycja Michnika opierała się
na przekonaniu o sile i skali zmian związanych z pieriestrojką i wierze
w intencje Gorbaczowa, który w tym ujęciu miał zmienić Sowiety w demokratyczne federacyjne państwo, słowem: na wierze nie tylko w dobre
intencje sekretarza generalnego KPZS, ale też jego sprawczość w wewnątrzsowieckiej polityce.
Odżegnywanie się od spuścizny Breżniewa w relacjach z sojusznikami było zresztą w tamtym czasie jednym ze stałych elementów oświadczeń Gorbaczowa, na przykład na forum Rady Europy1123. Mam tu na
myśli publiczne deklaracje, w których wyniku wiedza o tym, że ustało
zagrożenie sowiecką interwencją w Polsce i innych państwach Europy
1121

| Por. P. Kowal, Koniec systemu władzy, Warszawa 2015, dz. cyt., s. 285.

1122

| Por. A. Michnik, Pożegnanie doktryny Breżniewa, „Gazeta Wyborcza” nr 41/1989,
4 lipca 1989, s. 1.

1123

| AMSZ, Ambasador Zbigniew Gertych do dyrektora Departamentu IV MSZ
o rozmowie z ministrem stanu w MSZ Wielkiej Brytanii Williamem Waldegrave’em o problemach dwustronnych i europejskich, Londyn, 8 VII 1989 r., https://
www.msz.gov.pl/resource/257904ea–cd7c–4e8d–97ec–c9ad90f969bf:JCR, s. 35–
36 (dostęp 4 września 2016).
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Środkowej, stała się powszechna. 8 lipca 1989 roku podczas posiedzenia Układu Warszawskiego w Bukareszcie Gorbaczow był jak najdalszy od grożenia użyciem siły w obronie geopolitycznego status quo,
które obowiązywało w poprzednich dziesięcioleciach. We wprowadzającym przemówieniu skupiał się na sytuacji w ZSRS – zachęcał innych
przywódców, by oceniając te zmiany, „podnieśli się z wygrzanych foteli”
i oceniali zmiany z pozycji „historycznych i filozoficznych”1124. Wyrazem
pewnej rezygnacji było narzekanie na skutki zaangażowania propagandowego USA przeciw ZSRS i systemowi wpływów radzieckich. Przekonywał, że pieriestrojka to nie „remont ani bielenie ścian”, ale dogłębna
zmiana1125. Stanowisko Gorbaczowa było klarowne, politycznie jednak
było jeszcze jednym sygnałem braku zainteresowania wewnętrznymi
problemami komunistów w Polsce. Jaruzelski nie miał najwyraźniej lepszego pomysłu na argumenty niż przestrzeganie przed „ręką Waszyngtonu” w Polsce, która w nietypowej dla niego alegorii miała „chwytać
za gardło”, czyli wtrącać się do wewnętrznych polskich spraw1126. Nie
chodziło tu jednak tylko o użalanie się, ale też chyba próbę większej
aktywizacji Kremla – szczególnie że na włosku właśnie w tych dniach
wisiał sam wybór Jaruzelskiego na prezydenta. Straszenie drastycznym
przeorientowaniem Polski na Zachód (które w jakimś sensie i tak było
już oczywiste), swoiste ostrzeżenie geopolityczne, stało się ostatnią linią
argumentacji wobec Moskwy budowanej przez Jaruzelskiego, ale także
Mieczysława Rakowskiego w drugiej połowie 1989 roku.
12 lipca 1989 roku doszło w Moskwie do spotkania Michnika i Andrzeja Wajdy w Wydziale Zagranicznym KC KPZR1127. Antoni Dudek
interpretuje to jako wysłany Solidarności przez przedstawicieli władz
ZSRS sygnał, że Kreml daje zielone światło dla przejęcia władzy przez
premiera z opozycji1128. W każdym razie jak na ówczesne znaczenie
opozycji w Polsce – było już po wyborach i także w sensie formalnym
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1124

| Zapis spotkania przywódców państw stron Układu Warszawskiego w Bukareszcie,
8 lipca 1989, [w:] Zmierzch dyktatury. Polska lat 1986– 1989 w świetle dokumentów,
t. II, wybór, wstęp i opracowanie A. Dudek, IPN, Warszawa 2010, s. 142–144.

1125

| Tamże, s. 144.

1126

| Tamże s. 141–155.

1127

| A. Dudek, Reglamentowana rewolucja…, dz. cyt., s. 353.

1128

| Tamże, s.

obóz Solidarności był już poważnym aktorem sceny politycznej – spotkanie w Wydziale KC w Moskwie trudno całościowo uznać za mocny
gest wobec Wałęsy i jego otoczenia. Sprawa spotkania w KC KPZS
oczywiście wzbudziła niepokój u towarzyszy w Polsce. Podczas wizyty
w Moskwie we wrześniu 1989 roku Kazimierz Morawski przeprowadził
małe śledztwo odnośnie do rozmów Sowietów z Michnikiem. Wydawało się, że rezultaty uspokoiły Rakowskiego. Wbrew bowiem informacjom
podawanym rzekomo przez samego Michnika, Morawski miał ustalić,
że szef „Gazety Wyborczej” nie miał okazji rozmawiać z Walentinem
Falinem, szefem Wydziału Zagranicznego KC KPZR, ani jego zastępcą
Władimirem Fiodorowem, lecz jedynie z urzędnikami niższego szczebla1129. 17 września 1989 roku, wedle relacji podanej przez Rakowskiego, w rozmowie Morawskiego z Fiodorowem pojawiły się podobno
pretensje do Rosjan ze strony Morawskiego – o przyjęcie w Moskwie
Michnika. Fiodorow miał zaprzeczyć, jakoby Michnik rozmawiał z Falinem, wedle jego informacji rozmówcą był jedynie protokolant spotkania
z Morawskim, który uczestniczył też w spotkaniu 17 września1130.

Antysowieckie demonstracje w Polsce
Nastroje społeczne po wyborach w Polsce nie budziły wątpliwości:
zmiany nad Wisłą Gorbaczow mógłby powstrzymać tylko zbrojnie. Ze
względu na sejmową arytmetykę komuniści musieli stracić władzę w Polsce dlatego, że nie mieli już politycznej i formalnej możliwości jej utrzymania bez zewnętrznego siłowego wsparcia, a nie dlatego, że dokonali
takiego wyboru.
Na ówczesne wydarzenia patrzymy z perspektywy minionego czasu,
tymczasem w 1989 roku nie było to aż tak oczywiste. W wypadku pozbawienia Gorbaczowa władzy w rezultacie wewnętrznego zamachu
stanu na Kremlu sytuacja by się zapewne i tak diametralnie zmieniła,
toteż jego deklaracje, że doktryna nie obowiązuje, nawet gdyby padły
publicznie znacznie wcześniej, i tak niewiele by znaczyły. Tymczasem
1129

| Por. M.F. Rakowski, Dzienniki polityczne 1987–1990, t. 10, Iskry, Warszawa
2005, s. 523.

1130

| Tamże, s. 523.
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jedną z pierwszych toczonych oficjalnie debat o stosunku do zmian
w ZSRS wywołały protesty Federacji Młodzieży Walczącej między
innymi w Krakowie przed Konsulatem Generalnym ZSRR 16–18 maja
1989 roku. Protesty pod hasłami niepodległości Polski i wyprowadzenia z kraju wojsk sowieckich niejako zaskoczyły swoim „radykalizmem”
przedstawicieli dochodzącej do władzy nowej elity. Środki przekazu
informowały o proteście – do obywateli docierał przekaz, że można
znacznie ostrzej stawiać żądania niż nurt dominujący w Solidarności.
Michnik podjął ten temat w lipcu. W tekście Pałka i kompleks analizował,
co wynikało dla Polski ze zmian w ZSRR. Wnioski zamykały się w trzech
punktach. Po pierwsze, oceniał, że zmiany są dobre dla Polski. Po drugie, zalecał odcięcie się od peerelowskiej propagandy prosowieckiej
(„trzeba osądzić serwilizm oficjalnej propagandy wobec Rosji, antyradziecka retoryka nie wystarczy za program”). W trzecim jednak punkcie
szkicował linię wsparcia dla pieriestrojki: „Kto mówi, że obecne zmiany
w ZSRR – być może najważniejsze z przemian po 1917 roku – są maskaradą, ten nie pojmuje nic z konfliktu społecznego i narodowościowego
itd.”. W związku z polityką Gorbaczowa – zdaniem Michnika – pojawił
się realny wybór między „Wielkorusami” i neostalinowską nomenklaturą
a demokratami. Istnienie tych ostatnich wiązał on ze zmianami w Gruzji, Armenii, Mołdawii itd.1131. Odcinał się od używania siły wobec antysowieckich demonstracji w Polsce, jednak korzystał też z okazji, by
podejmować polemikę z tymi, którzy proponowali inny stosunek do Gorbaczowa. Andrzej Drawicz w tekście Widmo a sprawa polska również
odwoływał się do ataków na konsulat sowiecki w Krakowie. Był bardziej
od Michnika radykalny w ocenie. Bezceremonialnie formułował swoje
oceny: „chcieli rąbnąć nas razem, społeczeństwo i władzę w słabiznę.
Wiedzieli, że to nas zaboli; z różnych powodów. I rzeczywiście”. Ciekawe, że zwracał przy okazji uwagę, iż polskie społeczeństwo nie było
przygotowane na rozpad ZSRS. Pisał:

1131
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| A. Michnik, Pałka i kompleks, „Gazeta Wyborcza”, nr 23/1989, 8 czerwca 1989,
s. 3.

Jesteśmy w znacznej części narodowymi egoistami, choć większość
z nas uważa się za chrześcijan, a nasz powszechnie czczony Rzymski Pasterz daje nam jednoznaczne bodźce ku wspólnocie1132.
Ton potępienia, ale i zrozumienia dla młodych pojawiał się w tekście
Leona Bójki Dialog czy koktajl Mołotowa. Autor cały wywód opierał
na przekonaniu, że Gorbaczow oferuje Polsce dialog, teksty powyższe
pojawiały się przecież podczas podróży Gorbaczowa na zachód Europy, gdzie lansował koncepcję „wspólnego europejskiego domu”. Pisał
Bójko:
Sądzę, że młodzież w Krakowie i Warszawie tego właśnie żąda –
dialogu. To prawda – gotowość tę prezentowała w sposób, który
w cywilizowanych społeczeństwach przyjmowany jest z żywą niechęcią lub wręcz odrzucany1133.
Jak widać, już na samym początku zmiany politycznej pojawił się postulat szybkiego wyprowadzenia wojsk sowieckich, a wraz z nim wyzwanie,
by tłumaczyć, dlaczego nie może być natychmiastowo realizowany.

Scenariusze dla regionu
Rozważania o tym, jak Europa ma wyglądać po rozpadzie Związku Sowieckiego, nie zaczęły się po wyborach w Polsce, lecz trwały od kilku
lat, być może od dojścia Gorbaczowa do władzy. Sformułowanie wizji
przyszłości należało do zwyciężającego w wielkiej rozgrywce politycznej Zachodu. Fasada polityki ZSRS trzymała się nieźle, do tego stopnia,
że współcześni zapewne nie zdawali sobie sprawy, jak bardzo Ronald
Reagan zepchnął Gorbaczowa do defensywy. Odtajnione po latach
zapisy ich rozmów pokazują, jak słaba w stosunku do zewnętrznego wizerunku była pozycja Gorbaczowa i władz sowieckich. Z perspektywy
czasu widać, że istotnym elementem koniecznym do powodzenia ostatniej fazy demontażu zewnętrznego imperium było powstrzymywanie

1132

| A. Drawicz, Widmo a sprawa polska, „Gazeta Wyborcza”, nr 41/1989, 4 lipca
1989, s. 3.

1133

| L. Bójko, Dialog czy koktajl Mołotowa?, „Gazeta Wyborcza”, nr 44/ 1989, 7–9
lipca 1989, s. 3.
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się od triumfalizmu przez przywódców USA i konsekwentne osłabianie
ZSRS w relacji ze światem zewnętrznym.
W czasie gdy jesienią 1988 roku w Polsce przymierzano się do podjęcia rozmów Okrągłego Stołu, w Niemczech już dyskutowano, jak zmieni
się świat w wyniku przemian politycznych w Europie Środkowej. Relacje
docierające w pierwszej połowie 1989 roku do Warszawy z zachodnich stolic dowodzą, że tamtejsze elity były przekonane o wyczerpaniu się jałtańskiego porządku w Europie. W styczniu tegoż roku, a więc
jeszcze zanim rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu, ambasador PRL
w RFN spotkał się z ambasadorem ZSRS w tym kraju. Julij Kwiciński,
bez wątpienia dobrze poinformowany w sprawach polityki niemieckiej,
przedstawił Ryszardowi Karskiemu jedną z koncepcji politycznych przyszłej roli Polski w Europie, która miała być wówczas nieformalnie dyskutowana w Bonn. Otóż wedle tej koncepcji Polska, państwa bałtyckie oraz
Półwysep Kolski miały po 1992 roku stać się pomostem między EWG
a Związkiem Sowieckim, swoistym zapleczem gospodarczym zjednoczonych Niemiec. W ramach tej propozycji pojawiła się nawet idea
ustanowienia jako jej dopełnienia strefy wolnego handlu w Leningradzie1134. Wedle Kwicińskiego ZSRS miał odmówić przyjęcia tego rodzaju propozycji, która miała być sformułowana przez RFN. W informacji,
która trafiła na biurka najważniejszych postaci komunistycznej Polski, najciekawsze jest bodaj to, że już na początku 1989 roku jako oczywiste
traktowano nie tylko poważne zmiany w statusie politycznym Polski, lecz
także niektórych republik sowieckich. Chodziło więc nie tylko o odejście
od doktryny Breżniewa, ale też o zapowiedź nowych sojuszy.
O ile Amerykanie starali się tworzyć własny scenariusz dla regionu
niezależnie od Rosji, o tyle w Niemczech taki scenariusz wedle zachowanych dokumentów miał powstawać w porozumieniu z Moskwą. Stanowisko brytyjskie było nieco bliższe amerykańskiego. Z depesz przysyłanych w tym czasie przez ambasadora Zbigniewa Gertycha z Londynu
wynikało, że Wielka Brytania kwestię pożegnania się przez Polskę
1134
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| AMSZ, Ambasador Ryszard Karski do podsekretarza stanu w MSZ o rozmowie
z ambasadorem ZSRR Julijem Kwicińskim na temat niemieckich ocen sytuacji
w Polsce i stosunków RFN–ZSRR, Kolonia, 28 stycznia 1989 r., https://www.
msz.gov.pl/resource/3679701b–b91f–4789–91de–be82b89c3bd8:JCR, s. 11–12
(dostęp 4 września 2016).

z kuratelą ZSRS w dotychczasowym kształcie uważa za zamkniętą. Jako
problem rząd brytyjski postrzegał zbyt dużą rolę Niemiec w kształtowaniu polityki na wschodzie Europy po czerwcowych wyborach w Polsce,
dlatego Londyn już w połowie 1989 roku proponował stworzenie swego rodzaju wspólnej „polityki wschodniej” EWG1135.
Powstaje pytanie, w jakiej mierze aktorzy sceny politycznej w Polsce:
władza, Kościół, opozycja, zdawali sobie sprawę z konsekwencji politycznych dyskusji toczonych na Zachodzie i poszczególnych wariantów
układu stosunków w Europie po potencjalnym rozpadzie ZSRS, a przede
wszystkim czy cokolwiek o nich wiedzieli. Ekipa Jaruzelskiego dysponowała przecież informacjami przesyłanymi przez dyplomatów, ale tylko
incydentalnie możemy zaobserwować, jakie wnioski z tego wyciągała – na przykład przez próby szybkiego zbliżenia z EWG. Trudno przypuszczać, by hierarchowie Kościoła dysponowali tym samym spektrum
danych. Sygnały, że nadchodząca zmiana geopolityczna jest realna,
docierały do nich ze strony papieża – w odniesieniu do najbardziej
zaufanych duchownych w kraju oraz poprzez liczne odrodzone kanały
komunikacji z Kościołem na Wschodzie, o czym była mowa w trzecim
rozdziale. Przywódcy polskiej opozycji w kluczowym okresie przełomu,
latem 1989 roku, prawdopodobnie poza informacjami i komentarzami
Brzezińskiego oraz przedstawicieli ambasady USA i kilku państw zachodnich w Warszawie nie mieli porównywalnego z ekipą rządzącą
dostępu do wiedzy i można przypuszczać, że nie mieli całościowej wizji, jak poważne dla Polski mogą się okazać konsekwencje zaawansowanych już wtedy sowiecko-amerykańskich rokowań w sprawie zakończenia zimnej wojny.
Dla ekipy solidarnościowej pewne wnioski mogły wynikać z sygnałów co do planów Waszyngtonu, które docierały przez Brzezińskiego.
Amerykańskie wyobrażenie przyszłości politycznej regionu, jak wskazuje analiza jego wypowiedzi z lat 1988–1989, kształtowało się w kontekście coraz wyraźniejszej słabości Sowietów. Od koncepcji tworzenia
1135
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jakiejś formy integracji politycznej w Europie Środkowej ewoluowało ku
śmielszej koncepcji, zakładającej przesunięcie się państw regionu politycznie na zachód. Amerykańska wizja Europy z lata 1989 roku składała się z takich elementów jak: popieranie procesów zjednoczeniowych
na kontynencie, wsparcie Niemiec w procesie zjednoczenia i osadzenie
ich w szerszym europejskim kontekście, a także w konsekwencji „przesunięcie” polityczne Zachodu na wschód, co wynikało z ambicji państw,
które właśnie wyzwalały się z Układu Warszawskiego.
31 maja 1989 roku w Moguncji (Mainz) George H.W. Bush wygłosił
mowę, w której odniósł się do sytuacji w regionie, a jej treść najlepiej
ilustruje, jak rozwijały się ambicje Ameryki w odniesieniu do polityki środkowoeuropejskiej. Bush mówił między innymi o nowej misji NATO:
Dla założycieli Sojuszu to dążenie (do wolności) było odległym
marzeniem. Teraz NATO ma nowe marzenie. Jeśli dawni rywale,
tacy jak Wielka Brytania i Francja albo Francja i Niemcy, mogą
się pogodzić, dlaczego nie mogą zrobić tego narody Wschodu
i Zachodu? Na Wschodzie dzielni mężczyźni i kobiety pokazują
nam drogę. Spójrzcie na Polskę, gdzie Solidarność i Kościół zyskały oficjalny status. Siły wolności spychają sowieckie status quo
do defensywy. Wygraliśmy na Zachodzie, ponieważ wierzyliśmy
w nasze wartości i wizję. A wizja obecna po drugiej stronie rdzewiejącej żelaznej kurtyny zawiodła1136.
Charakterystyczne, że Bush zabrał głos niejako w imieniu NATO, nie
tylko mówił w imieniu swego kraju, lecz także składał deklaracje polityczne w imieniu Zachodu. W wystąpieniu prezydenta USA zaznaczyło
się przekonanie, że Polska w sensie geopolitycznym przesunie się na zachód. Jasno też zabrzmiała zapowiedź, że ważnym elementem polityki
amerykańskiej w regionie będzie popieranie pojednania polsko-niemieckiego i zacieśniania więzów między tymi państwami. Bush był przekonany zarówno o zwycięstwie w konfrontacji z Sowietami, jak i o tym, że
nowe reguły gry w Europie podyktuje Zachód; można wręcz dostrzec
w jego słowach delikatną zapowiedź otwarcia NATO na środkowoeuropejskich członków.
1136
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Łączona z mogunckim wystąpieniem amerykańska koncepcja „Europy całej i wolnej” była pierwszą postzimnowojenną strategią Stanów
Zjednoczonych wobec nowej sytuacji na świecie. „Niech Europa będzie
cała i wolna” – mówił Bush, a integralną częścią takiej wizji kontynentu
miała być Polska1137. Koncepcja jedności europejskiej połączonej z wolnością miała swój pragmatyczny wymiar i wywodziła się z założenia, że
bezpieczeństwo USA zależy w dużym stopniu od bezpieczeństwa Europy, a kluczowym czynnikiem stabilizacji na kontynencie jest demokracja
w państwach wychodzących z sowieckiej sfery wpływów. Jednym z instrumentów poszerzania zasięgu demokratycznych rządów miało być
w tej koncepcji NATO. Warto też zauważyć, że wizja „jednej Europy”
Busha kończyła się na wschodniej granicy Polski, obejmowała zapewne
państwa bałtyckie, nie odnosiła się jednakowoż do innych sowieckich
republik, w tym szczególnie do Ukrainy. Oznaczało to, że w kwietniu
1989 roku polskie ambicje popierania na Wschodzie niepodległości
dla poszczególnych republik niekoniecznie spotykały się z uznaniem
Waszyngtonu.
W podejściu administracji Busha do kwestii wschodnioeuropejskich latem 1989 roku czytelne było rozgraniczenie: inne reguły gry odnosiły się
do Polski i państw Układu Warszawskiego, a inne do państw, które mogłyby ewentualnie powstać na bazie dawnych republik sowieckich, nie
mówiąc już o rozpadzie sowieckiej Rosji. Wobec państw tzw. imperium
zewnętrznego czy, używając kategorii Sałmina, trzeciej sfery wpływów
imperialnych ZSRS Bush nie zamierzał już w strategicznym sensie respektować imperialnej sfery sowieckich wpływów określonej w Jałcie. Oznaczało to także, że Amerykanie nie przyznawali Sowietom poważniejszej
roli w gwarantowaniu nowych porządków w Europie. Takie podejście
wywoływało oczywiście negatywne emocje w Moskwie, nie sprowokowało jednak realnych kroków, które by powstrzymały USA. W rezultacie
Bush czuł się coraz bardziej ośmielony do stawiania kolejnych kroków
w odniesieniu do Europy Środkowej. Jednocześnie wspierał politykę
Gorbaczowa wewnątrz ZSRS. O tym, że polskie MSZ zdawało sobie
sprawę z tego rodzaju nastawienia Waszyngtonu, świadczy komentarz
przysłany przez polskiego ambasadora z Rzymu:
1137
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Taktyka amerykańska – nowa polityka wschodnia Busha polega
na udzielaniu pomocy Polsce, Węgrom, wsparciu pieriestrojki ZSRR
w oczekiwaniu, że inne KS wejdą także na drogę gruntownych
przemian. Ta zmiana orientacji USA wobec pieriestrojki i uznanie
słusznych interesów bezpieczeństwa ZSRR jest wynikiem wizyty Busha w PRL i WRL, a także reakcją na wydarzenia chińskie1138.
Jak z wielu dyplomatycznych komentarzy, zapewne i z notatki ambasadora Józefa Wiejacza przebija geopolityczne przyzwyczajenie PRL: nawet w warunkach oswobodzenia się Polski z sowieckich
wpływów uwzględnia on „słuszne interesy bezpieczeństwa” Związku
Sowieckiego.
Podsumujmy: zarówno w polityce ZSRS, jak i USA pojawiły się latem
1989 roku poważne przesłanki do tego, by Polska mogła prowadzić
samodzielną politykę zagraniczną, w tym szczególnie wschodnią. Po
stronie sowieckiej stanowiło ją coraz wyraźniejsze wycofywanie się
z doktryny Breżniewa, choć oczywiste było, że tymczasem należało to
interpretować bardziej jako zmianę polityki przez Gorbaczowa, a nie
zmianę strategii całego sowieckiego systemu siły. Strona amerykańska
oferowała zaś to, co zarówno w wystąpieniu Brzezińskiego w maju
1989 roku w Polsce, jak i w notatce Wiejacza zostało określone jako
nowa polityka wschodnia USA, czyli uznanie podmiotowości państw
środkowoeuropejskich. Jej ograniczenie wynikało jednak z tego, że nie
brała pod uwagę przyznania takich samych możliwości potencjalnym
państwom na Wschodzie, a zatem w jakimś stopniu wpływała też na
samoograniczanie się nowej polskiej dyplomacji w polityce wschodniej.

Kwestia z jednoczenia Niemiec
Polska miała dwie centralne sprawy w dziedzinie polityki zagranicznej
okresu przełomu. Po pierwsze – szczególnie ze względu na przyszłą
politykę wschodnią – kluczowe było, jakie podejście zachodnich sojuszników zwycięży: czy opcja otwierania Polsce drzwi na Zachód pod
1138
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warunkiem przyjęcia zasad demokracji, o czym Bush mówił w Moguncji,
czy też jakaś forma kondominium wedle schematu podobnego do tego,
co Kwiciński w styczniu 1989 roku przedstawił Karskiemu w Kolonii. Po
drugie – ściśle powiązana z pierwszą kwestią była sprawa niemiecka;
to ona warunkowała w oczywisty sposób, w jakim kierunku rozwinie
się polska polityka zagraniczna w kolejnych latach, szczególnie relacje
z ZSRS.
Niemal dokładnie miesiąc po powołaniu Mazowieckiego na premiera i prawie dwa tygodnie po sformowaniu nowego rządu w Polsce
Margaret Thatcher spotkała się w Moskwie z Gorbaczowem. Trudno
powiedzieć, co tak naprawdę wiedziała o aktualnym polskim podejściu
do zjednoczenia Niemiec – nie można wykluczyć, że z jej punktu widzenia oficjalnym stanowiskiem akurat w tej sprawie były wciąż znane
jej dobrze poglądy ekipy Jaruzelskiego i Rakowskiego jako niedawnego
premiera. Być może nie zdawała sobie sprawy, że także w kontekście
polityki wobec Niemiec podejście konkurencyjnych ekip w Polsce może
być różne. Z pewnością jednak znała amerykańskie poglądy w sprawie
zjednoczenia Niemiec, a jeśliby do tego orientowała się w podejściu
opozycji w Polsce do tego zagadnienia, można było prognozować, że
przy nowym gabinecie Polska już nie będzie tak jak wcześniej blokowała zjednoczenia.
Nawet w odniesieniu do tego rodzaju dwustronnych spotkań na najwyższym szczeblu trudno ocenić, do jakiego stopnia uczestnicy są rzeczywiście ze sobą szczerzy, zwłaszcza że część tego właśnie spotkania
toczyła się na życzenie Thatcher w szczególnej dyskrecji, bez nagrywania. Dodatkowe utajnienie fragmentu rozmowy, która ze swej natury jest
poufna, może przecież służyć także innym celom, na przykład stanowić
jedynie element budowania napięcia w negocjacjach czy perswazji, by
zwrócić uwagę na wybrany temat. Rozmowa Thatcher z Gorbaczowem
jest intrygującym źródłem o tym, jak postrzegali oni Polskę w pierwszej
fazie okresu przejściowego po wyborach czerwcowych.
Przy analizie tego konkretnego przypadku dobrze będzie zacząć od
dłuższej dygresji. Thatcher, jak na relacje dwóch liderów państw, znała
Gorbaczowa relatywnie dobrze. Poznała go jeszcze jako sekretarza
KC KPZS, wschodzącą gwiazdę młodego pokolenia sowieckiego establishmentu. W grudniu 1984 roku Gorbaczow przebywał w Londynie
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i nie do końca wiadomo, dlaczego zdecydował się na niekonwencjonalny – w ówczesnych i nawet we współczesnych obyczajach dyplomatycznych – ruch: bez zapowiedzi poszedł na Downing Street 10, by
odwiedzić brytyjską premier. Wprawdzie nie zastał jej w siedzibie, ale
wpuszczono go do hallu rezydencji i pozwolono się rozejrzeć1139. Ta historia nie jest jedynie dyplomatyczną anegdotą, ale pokazuje też potencjał Gorbaczowa na Zachodzie – zupełnie innego kalibru niż poprzednich sowieckich przywódców. Tym bardziej że co do zasady bardziej
prawdopodobne jest, że pierwsza wizyta Gorbaczowa w siedzibie
brytyjskich premierów była zaplanowaną improwizacją przygotowaną
przez dyplomatów niż rzeczywiście nieplanowanym wydarzeniem.
Tak daleko idące zignorowanie protokołu przez Gorbaczowa musiało
być zastanawiające, szczególnie w przypadku sowieckiego dygnitarza,
formalnie jeszcze wtedy nieodpowiadającego rangą brytyjskiej premier.
Co więcej, cztery dni później Gorbaczow został przyjęty przez Thatcher w jej wiejskiej rezydencji w Chequers; bezpośrednio po spotkaniu
poinformowała ona amerykańskiego prezydenta o swym dość dobrym
wrażeniu z rozmowy1140. Jako bliska sojuszniczka Reagana i Jana Pawła II w polityce wobec bloku komunistycznego miała okazję do spokojnej
rozmowy z twórcą pieriestrojki dosłownie kilkanaście tygodni przed tym,
jak cała władza w Związku Sowieckim znalazła się w jego rękach. Czy
wszystkie te okoliczności, dodatkowo zaś udana wizyta premier Wielkiej Brytanii w ZSRS w 1987 roku, sprawiały, że była bardziej szczera
z Gorbaczowem we wrześniu 1989 roku, czy też grała tylko jakąś rolę
w uspokajaniu go w decydujących momentach rozgrywki politycznej
USA i Zachodu z upadającym imperium? Niewątpliwie ich wcześniejsze
relacje nie były bez znaczenia dla rezultatów spotkania.
W 1989 roku londyńska rozmowa dotyczyła między innymi sytuacji
Polski. Warszawa była bowiem potencjalnym sojusznikiem w batalii
dotyczącej zjednoczenia Niemiec i ich roli na kontynencie po upadku
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komunizmu. Na marginesie można odnotować, że po latach zaskakują
zachwyty Thatcher nad patriotyzmem i odwagą twórcy stanu wojennego. Zakładała przecież, że jej słowa padają tylko w wąskim gronie i nie
zostaną upublicznione, nie musiała więc uciekać się do kurtuazji. Trudno
powiedzieć, w jakim stopniu służyły jej taktycznie, być może tak, skoro
chciała przekonać do siebie sowieckiego rozmówcę, który wspierał Jaruzelskiego. Była sprawnym, doświadczonym już politykiem, wiedziała,
co zabrzmi miło w uszach sekretarza generalnego. Zapewne wiedziała o jego sympatii do Jaruzelskiego, bez wątpienia znała też przebieg
rozmów Gorbaczowa z przywódcami niemieckimi, podczas których
zabiegał o polityczne wsparcie dla polskich komunistów, a szczególnie
dla generała. Na to, że chodziło przede wszystkim o stworzenie dobrej
atmosfery przed poruszeniem kluczowej dla Brytyjczyków sprawy, czyli
zjednoczenia Niemiec, może wskazywać również komplementowanie
Gorbaczowa za spokojne przyjęcie do wiadomości wyników czerwcowych wyborów w Polsce. W odniesieniu do opinii Thatcher o Jaruzelskim
trzeba dodać jeszcze jeden element: w tamtym czasie także administracja Busha postrzegała generała jako czynnik stabilizujący sytuację polityczną w Polsce, a co za tym idzie – gwaranta bezpiecznego procesu
rozmontowywania Układu Warszawskiego.
Deklaracje premier Wielkiej Brytanii, że Zachód nie jest zainteresowany destabilizacją w Europie Środkowej, wyprzedzały obawy przywódcy ZSRS, odnosi się wręcz wrażenie, jakby czytała w jego myślach.
Sprawa „uspokajania Gorbaczowa” w obliczu galopujących zmian
w Europie wracała, jak widać, w rozmowach sekretarza generalnego
o sytuacji w regionie z partnerami z Zachodu, podobnie przebiegało
przecież spotkanie z Helmutem Kohlem. Rozmówcy najwyraźniej domyślali się, że uważa on ich za winnych zbyt daleko idących – w jego
przekonaniu – zmian geopolitycznych. „Nie jesteśmy zainteresowani
destabilizacją Europy Wschodniej ani rozbiciem Układu Warszawskiego”1141 – deklarowała Thatcher. Co interesujące, podobne deklaracje
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przekazywała w imieniu Busha, który miał do niej specjalnie telegrafować, by uspokoiła Gorbaczowa.
Zapewnienia, że Zachód nie będzie pobudzał niepokojów w regionie i dążył do jego dekomunizacji, po latach pokazują dobitnie, jak
bardzo – wobec własnej wygranej politycznej – przywódcy zachodni
byli skupieni na uspokajaniu sowieckiego kierownictwa. Kluczowe jest
oświadczenie Thatcher podczas rozmowy z Gorbaczowem, że „Brytania i Europa Zachodnia nie są zainteresowane zjednoczeniem Niemiec”1142, okraszone uwagą de facto lekko dezawuującą stanowisko NATO
w tej samej kwestii. Zapis rozmowy Thatcher z Gorbaczowem to kolejny
dokument dowodzący, że latem i jesienią 1989 roku Bush i jego ekipa
z determinacją dążyli do wykorzystania zmian politycznych w środkowej
i wschodniej części Starego Kontynentu w celu zrealizowania swojej wizji porządków politycznych z użyciem dostępnych instrumentów (NATO),
a nawet mimo ewentualnego sprzeciwu sojuszników, w tym Wielkiej
Brytanii. Na podstawie wypowiedzi Thatcher padających w rozmowie
z Gorbaczowem można wyciągnąć wniosek, że Wielka Brytania nie
podzielała amerykańskiego niemieckiego entuzjazmu w podejściu do
zjednoczenia Niemiec.

Nowy rząd w Polsce
W sierpniu 1989 roku, po nieudanej próbie utworzenia rządu przez
Czesława Kiszczaka, nie było jasne, jaką dalszą strategię wewnątrzpolityczną przyjmie partia komunistyczna, szczególnie że frustrację w jej
kręgach spotęgowały przegrana w wyborach parlamentarnych z czerwca tegoż roku oraz uzyskanie przez Jaruzelskiego jedynie minimalnej
większości w lipcowych wyborach na prezydenta. Jednak wybór – jak
celnie ujął to w liście do Jeziorańskiego Brzeziński – „prezydenta geopolitycznego”1143, czyli Jaruzelskiego, mając na uwadze jego potencjalną rolę w polityce zagranicznej i poglądy na rolę ZSRS, był z punktu
widzenia niniejszych rozważań doniosły. Oznaczał, że szybka zmiana
polityki wschodniej będzie mniej prawdopodobna niż w każdym innym
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scenariuszu. Rakowski, który w tym czasie odpowiadał już za polityczną
linię partii komunistycznej, szukał u Gorbaczowa wsparcia dla decyzji,
by PZPR weszła do gabinetu Mazowieckiego, tak jakby chciał rozłożyć
odpowiedzialność, wiedząc doskonale, że w rzeczywistości sprawa ta
już od dawna nie zaprzątała Kremla. Przywódca ZSRS w telefonicznej
rozmowie z Rakowskim poparł pomysł dołączenia ludzi dawnego reżimu do tworzonego właśnie rządu i 22 sierpnia Biuro Polityczne KC PZPR
zaaprobowało ideę, by znalazło się w nim także kilku przedstawicieli
partii. Sygnały płynące z Moskwy po wyborze Jaruzelskiego sprowadzały się do tego, że Kreml przyjmuje do wiadomości, iż Solidarność
będzie miała decydujący wpływ na formowanie rządu, ale pod warunkiem respektowania sojuszy, czyli uznania status quo w kwestiach
strategicznych, międzynarodowych1144. Pozytywne nastawienie potwierdzały reakcje Kremla na powołanie rządu Mazowieckiego i jakby w odpowiedzi wystąpienie nowego premiera w parlamencie. „Nowy rząd,
jego skład oraz exposé premiera przyjęto w tutejszej propagandzie ze
spokojem i ze względną aprobatą”1145 – pisał polski dyplomata w pilnej
informacji. W ZSRS podkreślano, że zachował w rządzie miejsca dla
ministrów z PZPR, ponadto zaś realistycznie zapowiedział dobre relacje w ramach Układu Warszawskiego i ze Związkiem Sowieckim. Autor
depeszy w następujący sposób relacjonował podejście sowieckich mediów do wydarzeń w Polsce:
Nie pominięto sformułowań dotyczących złożoności problemu stosunków z ZSRR – wielkim mocarstwem, a Polską – krajem średnim,
oraz postulatu pełnej wolności działań rządu w porządkowaniu
wewnętrznych spraw w kraju1146.
Jeśli celem Mazowieckiego było uspokojenie nastrojów w Moskwie,
to w znaczniej mierze mu się to udało. Przejęcie przez kogokolwiek
władzy w Warszawie nie zmieniało z dnia na dzień strategicznej sytuacji Polski. Najważniejsze więzy z ZSRS, takie jak obecność sowieckich wojsk w Polsce czy uzależnienie od dostaw energii, miały charakter
1144

| W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1989-2011, Świat Książki, Warszawa
2011, s. 16.

1145

| AMSZ, Szyfrogram Jerzego Smolińskiego nr 0–3529/III z Moskwy, nadany 15
IX 1989, s. 1.

1146

| Tamże, s. 2.
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systemowy i ich zrywanie – jeśli już – i tak musiało być rozpisane na
dłuższy czas.
Kierunek polityki zagranicznej nie zawsze jest tak zdeterminowany
osobowością szefa MSZ jak było w wypadku Skubiszewskiego, ministra w gabinecie Mazowieckiego. Batalia o wybór szefa dyplomacji
stała się jedną z poważniejszych w okresie tworzenia rządu. Nie od
początku było oczywiste, kto będzie odpowiedzialny za politykę zagraniczną pookrągłostołowej Polski. Oczywistym kandydatem Solidarności
na stanowisko ministra spraw zagranicznych wydawał się Bronisław Geremek. To on od lat był głównym łącznikiem solidarnościowej opozycji
z zachodnimi kręgami politycznymi. Od pierwszych miesięcy 1989 roku
utrzymywał też dyskretne kontakty z Jerzym M. Nowakiem, szefem Departamentu Strategii i Planowania w MSZ oraz bliskim współpracownikiem Tadeusza Olechowskiego1147. Geremek przygotowywał się do
odegrania istotnej roli w polityce międzynarodowej, gdyby jej prowadzeniem zajęła się Solidarność, jego kandydatura mogła być uważana
za oczywistą, to on odgrywał główną rolę w prowadzeniu nieformalnej
dyplomacji Solidarności w latach 80. i jako taki był postrzegany przez
partnerów. Byłby on więc kandydatem szeroko rozumianego nowego
obozu na stanowisko szefa dyplomacji. Nie jemu jednak przypadła ta
posada, aczkolwiek nie otrzymał jej także przedstawiciel starego reżimu.
Podczas negocjacji z Mazowieckim na początku września 1989 roku
PZPR żądała dla siebie między innymi teki ministra spraw zagranicznych.
Mazowiecki w odpowiedzi na to 6 września przedstawił propozycję,
by resort objął Skubiszewski. Geremkowi zaproponował zaś stanowisko
wiceministra, choć w oczywisty sposób taka posada nie odpowiadała
jego ambicjom ani rozbudowanym już wówczas realnym wpływom politycznym1148. Geremek jako jeden z nielicznych w kręgu kierownictwa
Solidarności w oczywisty sposób miał kompetencje konieczne do sprawowania tego urzędu. Szala jednak dość szybko przechylała się w kierunku Skubiszewskiego. 7 września kandydaturę poznańskiego profesora rozważano na posiedzeniu Biura Politycznego KC PZPR. Rakowski
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1147

| P. Kowal, Koniec systemu…, dz. cyt., s. 263–264, 338.

1148

| W. Kuczyński, Solidarność u władzy. Dziennik 1989–1993, Europejskie Centrum
Solidarności, Gdańsk 2010, s. 20–21.

zapisał o Skubiszewskim: „endek z Poznania”1149, „jest okropnym gadułą i nowicjuszem w polityce”1150. Co do endeckiej genealogii ideowej
ministra, jakkolwiek można to rozumieć w kontekście 1989 roku, to po
latach także jego brat Piotr ukaże ten trop formacyjny młodego Krzysztofa poprzez tradycję rodzinną. Babka braci Skubiszewskich, która miała wpływ na ich intelektualne ukształtowanie, była współpracowniczką
Wojciecha Korfantego i zwolenniczką Stronnictwa Narodowego1151.
Nazwisko Skubiszewskiego nie było szerzej znane, opinia publiczna
czy zagraniczni partnerzy nie postrzegali go jako człowieka PZPR, zdecydowanie nie był też kojarzony z Solidarnością czy Lechem Wałęsą.
Pewna grupa obserwatorów rozpoznała w nim rzecz jasna członka
Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa Wojciechu
Jaruzelskim. W tym kontekście dodatkowym walorem Skubiszewskiego
była bezpartyjność, w czasach przełomu stanowiąca ważny atut kandydata na ministra spraw zagranicznych.
Nie ma niestety całościowej biografii Skubiszewskiego, ale jeśli chodzi o kontekst polskiej polityki wschodniej, osobowość pierwszego ministra spraw zagranicznych III Rzeczypospolitej miała niebagatelne znaczenie1152. W momencie powoływania na stanowisko za Skubiszewskim
przemawiały też doświadczenie międzynarodowe, znajomość języków
obcych, obycie i doskonałe wykształcenie, w tym znajomość prawa międzynarodowego. We wspomnieniu o Skubiszewskim Jan Barcz podkreśla, że „był człowiekiem Zachodu w każdym szczególe – mentalności,
kultury, religii, sposobu bycia i obyczaju”1153. W sumie więc Mazowiecki
1149

| M.F. Rakowski, Dzienniki polityczne…, dz. cyt., s. 514.

1150

| Tamże, s. 536.

1151

| P. Skubiszewski, Mój brat Krzysztof, [w:] P. Skubiszewski, J. Stańczyk (red.), Krzysztof Skubiszewski. Minister Spraw Zagranicznych RP 1989–1993. Materiały konferencji zorganizowanej przez Fundację imienia Krzysztofa Skubiszewskiego, Instytut
Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ministerstwo Spraw
Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie 12 września 2014 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, s. 23.

1152

| Sporo interesujących informacji biograficznych zawdzięczamy wzmiankowanemu
powyżej wspomnieniu o Skubiszewskim, które wyszło spod pióra jego brata. Por. P.
Skubiszewski, Mój brat…, dz. cyt., s. 19–28.

1153

| J. Barcz, Doktryna Skubiszewskiego, [w:] P. Skubiszewski, J. Stańczyk (red.), Krzysztof Skubiszewski…, dz. cyt., s. 49.
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mógł tę akurat nominację uznać za sukces: z jednej strony komunistom
nie udało się narzucić mu swojej kandydatury jak w wypadku MON czy
MSW, z drugiej zaś w rządzie nie zasiadał ambitny polityk z własnego
obozu politycznego (choć innego środowiska w ramach Solidarności),
gdyż Geremek z pewnością odgrywałby taką rolę.
Jeśli można wyobrazić sobie kandydata będącego syntezą władzy
i opozycji, starego i nowego, to Skubiszewski najlepiej pasuje do takiego wizerunku. Był profesorem prawa międzynarodowego, nie należał
jednak do dyplomatycznych elit PRL. W latach 80. wchodził w skład
zarówno Prymasowskiej Rady Społecznej, jak i Rady Konsultacyjnej przy
Przewodniczącym Rady Państwa. W ramach prac tej pierwszej Rady
przygotował w 1984 roku obszerne opracowanie Kościół wobec polityki w dzisiejszej Polsce. Co ciekawe, bardzo uwypuklił w tym dokumencie kwestię odpowiedzialności Kościoła za realizację postulatu niepodległości i suwerenności, których osiągnięcie postrzegał w istocie jako
główny cel polityczny. Odpowiedzialnością za stan zależności, w jakim
znajdował się kraj, obarczał oba mocarstwa: „Polska była i jest traktowana jako element rozgrywki między mocarstwami i z tej racji jest terenem
różnych operacji wychodzących z zagranicy”1154.
Rada Konsultacyjna, do uczestnictwa w której Skubiszewski dał się
namówić pięć lat po wprowadzeniu stanu wojennego, była jednakowoż
fasadowym ciałem imitującym dialog polityczny w Polsce. Jaruzelski powołał ją w grudniu 1986 roku po długotrwałych negocjacjach z Kościołem i opozycją. Ostatecznie jednak nikt ze znaczących przedstawicieli
opozycji nie zdecydował się do niej wejść, tym bardziej więc ówczesne
decyzje takich postaci jak Skubiszewski zyskały uznanie generała1155,
co w decydującym momencie negocjacji dotyczących składu gabinetu
Mazowieckiego zapewne procentowało, choć jednocześnie budziło
niechęć w kręgach opozycji.
Patrząc na skład Rady Ministrów we wrześniu 1989 roku z punktu
widzenia dominujących nurtów w opozycji albo – tym bardziej –
z punktu widzenia później ukształtowanej linii polityki wschodniej III
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| S. Siwek, Prymasowska Rada Społeczna ks. kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski.
Przebieg prac, dokumenty z lat 1981–1990, Apostolicum, Warszawa–Ząbki 2016,
s. 230.

1155

| Por. P. Kowal, Koniec systemu…, dz. cyt., s. 108–120.

Rzeczypospolitej, widzimy, w rządzie nie było zwolenników linii neoprometejskiej. Mazowiecki nie dawał się łatwo umieścić na skali neoendek–neoprometeista, Hall – bodaj najbliższy Mazowieckiemu polityk
w gabinecie – od lat deklarował przywiązanie do tradycji endeckiej
i kilka lat wcześniej w podziemnej publicystyce promował zawarcie ugody z Rosją, Grzegorz Kostrzewa-Zorbas wskazuje właśnie na Halla jako
twórcę linii polityki wschodniej gabinetu Mazowieckiego w pierwszych
miesiącach po jego powstaniu1156. Także Skubiszewski – do czego jeszcze powrócę – przyznawał się do tradycji endeckiej. Z drugiej strony
członkowie rządu reprezentujący PZPR i partie satelickie albo nie mieli wykrystalizowanych poglądów na politykę wschodnią, albo ich nie
ujawnili, albo co gorsza, reprezentowali tak jak Kiszczak ośrodki – w tym
wypadku komunistyczne służby specjalne – przez lata wręcz skupione
na budowaniu antagonizmów narodowościowych w Polsce, szczególnie
postaw antyukraińskich; można te siły określić jako endekoidalne. Poparcie dla porozumienia z Ukraińcami, Litwinami i Białorusinami, a jednocześnie krytyczne podejście do Rosji były ostatnimi rzeczami, jakie mogły im
przyjść do głowy. Jest oczywiste, że nie miałby też on poparcia ze strony prezydenta Jaruzelskiego1157. Program neoprometejski w pierwszej fazie rządu Mazowieckiego nie miał swego zdeklarowanego zwolennika
za stołem obrad Rady Ministrów. Fakt, że dominujące w środowiskach
niezależnych – opozycji i na emigracji – neoprometejskie podejście do
polityki wschodniej nie miało reprezentacji w rządzie, stanowi być może
jeden z największych paradoksów gabinetu Mazowieckiego.

Endek z Poznania
11 września 1989 roku przyszły minister przyjechał ze stolicy Wielkopolski do Warszawy i zajął skromne lokum na poddaszu pałacu Przeździeckich w Warszawie przy ulicy Foksal1158. Skromny styl bycia miał
się stać jednym z jego znaków rozpoznawczych na arenie politycznej.
1156

| Relacja Grzegorza Kostrzewy-Zorbasa udzielona autorowi via e-mail.

1157

| Relacja Grzegorza Kostrzewy-Zorbasa udzielona autorowi via e-mail.

1158

| R. Stemplowski, Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej, Wydawnictwo
Naukowe Scholar, Warszawa 2015, s. 280.
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Trzeba do tego dodać pedantyczną poprawność w archiwizowaniu
swoich dokumentów, co można podziwiać, przeglądając jego Archiwum w IZ w Poznaniu. 12 września, pierwszy raz od niemal pół wieku,
w siedzibie MSZ pojawił się polityk mający poważną legitymację do
sprawowania tej funkcji. Warto zatem poświęcić jego zawodowej sylwetce kilka zdań.
Skubiszewski habilitował się jako 34-latek, miał poważne doświadczenie uniwersyteckie na Zachodzie. W młodym wieku miał za sobą
dłuższe pobyty na czołowych światowych uniwersytetach, między innymi Nancy (1956), Harvarda (1956–1957), jako profesor wizytujący
w Oksfordzie (1963) i na Columbia University (1963–1964). Spotykały
go szykany ze strony władz, po powrocie z Nowego Jorku do początku lat 70. nie udzielono mu już zgody na wyjazdy naukowe; później
ponownie trafił do Oksfordu, tym razem jako visiting fellow. Władze
zakładały, że tę trudną do zdobycia pozycję Skubiszewski wykorzysta
do propagowania polskiego stanowiska w sprawie „problemu terytorialnego” między PRL i RFN1159. Należy założyć, że w obszarze zainteresowania przedstawicieli władz osób o tak unikalnych kompetencjach
i gruntownym wykształceniu nie było wiele, stąd nie dziwi zainteresowanie Skubiszewskim. Pozycja naukowa, dobre relacje z przedstawicielami Kościoła oraz fakt, że Skubiszewski nie należał do PZPR, czyniły
go dodatkowo szczególnie interesującym celem zainteresowania służb
specjalnych PRL. Były zatem dla tego zainteresowania zarówno motywy
wynikające z profesjonalnej drogi zawodowej przyszłego ministra jak
i jego profil polityczny. Zapisy ewidencyjne z MSW dotyczące Skubiszewskiego, choć wybrakowane, dokumentują to zainteresowanie i jego
kontakty z SB1160. Minister został skreślony z ewidencji czynnej karto-
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1159

| AIPN, 1386/487751, Akta paszportowe, Notatka o Krzysztofie Skubiszewskim,
10 VIII 1971, b.p.

1160

| Już w latach 60. K. Skubiszewskim jako młodym naukowcem interesowały się
centralne i terenowe jednostki SB, m.in. Wydział IV i Wydział VIII Departamentu
I, Wydział III Departamentu II i Wydział III Departamentu III. Zachowała się
teczka K. Skubiszewskiego jako kontaktu informacyjnego Departamentu I MSW
o kryptonimie „Kiosk” (Por. IPN BU 945/2347). Najdłużej przyszłym ministrem
spraw zagranicznych zajmował się wywiad cywilny. Pomimo zamknięcia sprawy
„Kiosk” w 1968 roku ostateczne zdjęcie z ewidencji Wydziału VII Departamentu
I MSW nastąpiło 28 lutego 1978 r., w ewidencji widnieje także data 21 kwietnia

teki Departamentu II MSW (w kategorii zabezpieczenie operacyjne)
dopiero 25 października 1989 roku na wniosek, który do Wydziału I
Biura „C” MSW (archiwum i ewidencja) dotarł kilka dni wcześniej1161, tj.
w czasie gdy sprawował już urząd ministra w rządzie, w którym zasiadał
także gen. Czesław Kiszczak. To, że był w ewidencji, oznaczało w tym
wypadku, że znajduje się w bieżącym zainteresowaniu SB, że kontroli
mogą podlegać jego kontakty zawodowe i prywatne lub że jedna służba zabezpiecza go przed aktywnością innej1162.
To paradoks, że te same powody, dla których Skubiszewski znajdował się w polu zainteresowania wywiadu w czasach PRL, były atutami
w całkowicie innych okolicznościach, gdy zostawał szefem ministerstwa
w rodzącej się III RP – dobre rozeznanie w sprawach niemieckich, czyli jednej z dwóch podstawowych kwestii polskiej polityki zagranicznej
epoki przełomu, szerokie horyzonty, wykształcenie, pewien poziom
niezależności politycznej itd. Ciekawe światło na reputację Skubiszewskiego w kręgach opozycyjnych rzuca notatka dotycząca rozmowy
Wiesława Górnickiego z Marcinem Królem w październiku 1989 roku.
Górnicki wyrażał zaniepokojenie stanem relacji z Niemcami, z kontekstu
wynika, że martwiło go zliberalizowane podejście nowej ekipy do sprawy niemieckiej i wydaje się, że całą nadzieję na osłabienie tego trendu widział właśnie w Skubiszewskim, któremu jego zdaniem brakowało
odpowiedniego poparcia w rządzie. Król miał na to odpowiedzieć:
„Skubiszewskiego trzeba będzie mocno i odważnie bronić”1163. Warto
1986 r. z dopiskiem „rezygnacja” (IPN BU Z/001215/4, t. 2, Dziennik rejestracyjny MSW, pozycja 42958), a wykaz osobowych źródeł informacji z województwa
poznańskiego z 8 września 1986 r. zawiera nazwisko i adres zamieszkania przyszłego ministra spraw zagranicznych (Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu (dalej AIPN Po), 06/245, t. 88, Korespondencja Sekcji IIB Wydziału C za
lata 1970–1990, k. 5.).
1161

| AIPN, Kartoteka odtworzeniowa Biura „C” MSW [wypis z 31 VIII 2017 r.];
AIPN Po, 06/303/2/388/2, Skorowidz Wydziału „C” UUSW w Poznaniu, Zapis
z Dziennika rejestracyjnego MSW, poz. 107486, k. E–16.

1162

| Zachowany w Archiwum IPN materiał SB na temat Krzysztofa Skubiszewskiego nie pozwala na szerszą interpretację jego relacji ze służbami w tym także na
odpowiedź na pytania czy i jeśli tak to w jakim stopniu wcześniejsze kontakty ze
służbami PRL wpłynęły na pozycję międzynarodową ministra.

1163

| ADH PRL, Wiesław Górnicki, Notatka służbowa nr AWG–T/021/89, Dotyczy:
aktualnych spraw personalnych, Warszawa, 18 X 1989, s. 2.
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zaznaczyć, że Górnicki wyraźnie się pomylił w ocenie Skubiszewskiego
w kontekście sprawy niemieckiej; z czasem minister miał się stać jednym
ze zwolenników porozumienia.
Skubiszewski, o czym nierzadko się zapomina, był nie tylko akademikiem ale jednak także – politykiem chodzącym trochę „własnymi drogami”, kształtującym swoją aktywność na tym polu na ile to możliwie
indywidualnie. Oprócz udziału w radach Prymasowskiej i Konsultacyjnej
przy Jaruzelskim (bycie w obu tych ciałach jest swego rodzaju ewenementem) w drugiej połowie lat 80. do pewnego stopnia zaangażował
się też politycznie. Należał do Wielkopolskiego Klubu Politycznego Ład
i Wolność. Z tego samego środowiska wywodzili się tacy politycy jak:
Hanna Suchocka (która znała dobrze Skubiszewskiego), Paweł Łączkowski, Marcin Libicki czy Marek Jurek (od stycznia 1988 roku szef klubu).
Klub stanowił strukturę opozycyjną gromadzącą osoby z różnorodnych
kręgów: Suchocka jeszcze jako działaczka SD była posłanką na Sejm
PRL (warto jednak zaznaczyć, że w 1982 roku jako jedna z nielicznych
posłów na Sejm PRL głosowała przeciw ustawom stanu wojennego),
z kolei Marek Jurek miał życiorys tylko opozycyjny. Wszystkich ich jednak łączyło w końcu lat 80. negatywne podejście do systemu panującego w Polsce oraz znaczna doza krytycyzmu wobec scentralizowanego
wokół Wałęsy kierownictwa Solidarności. Klub oficjalnie uznawał PRL
za formę polskiej państwowości i został zarejestrowany przez władze
Poznania 21 grudnia 1987 roku. Jego rejestracja była w tamtym czasie
jednym z liberalizacyjnych gestów władzy. Relacje klubów Ład i Wolność ze środowiskiem Wałęsy były naznaczone dystansem, ale nie przeszkodziło to kilkorgu osobom z tego grona (Suchocka, Łączkowski, Jurek)
w czerwcu 1989 roku z sukcesem wystartować do Sejmu z list Komitetu
Obywatelskiego1164.
Poznańskie środowisko od momentu powstania zakładało, że będzie
aktywne nie tylko przez organizowanie spotkań i dyskusji, lecz także podejmowanie działań politycznych. Idee, jakie mu przyświecały, to odwołanie się do regionalizmu wielkopolskiego, skupienie poznańskiej opozycji wokół zasad realizmu politycznego, uformowanie jej jako prawicy
częściowo konserwatywnej, częściowo narodowej. Środowiska tworzą1164
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ce klub postrzegały skupione wokół Wałęsy elity polityczne jako dalekie
od tych wartości, natomiast oponenci czy krytycy klubu – środowisko
endeckie czy neoendeckie1165. Kwestie ideowe rzeczywiście odgrywały
w działaniu klubu znaczącą rolę; działacze podkreślali znaczenie wartości chrześcijańskich i narodowych oraz konieczność budowy silnego
państwa. Skubiszewski miał kluczowy wpływ na uformowanie się programu międzynarodowego klubu, po latach zresztą przyznawał, że poglądy tego środowiska wpłynęły również na jego poglądy polityczne.
Według działaczy konieczne było kształtowanie polityki zagranicznej
zgodnie z interesem narodowym. O ile prądy ideowe „Kultury” przenikały do całej niemal ówczesnej opozycji, o tyle akurat do poznańskiego
środowiska Skubiszewskiego trafiały w mniejszym stopniu.
Stosunki z ZSRS w przekonaniu konserwatywnych poznaniaków
miały się opierać na partnerstwie i współdziałaniu – jedynie jednak
w określonych sprawach. Nie zakładano rozpadu imperium; inaczej niż
w środowiskach politycznych stanowiących zaplecze Wałęsy nie odgrywały tam istotnej roli kwestie wspierania niepodległości Ukrainy, Litwy
czy Białorusi. Znaczące miejsce w programie klubu zajmowała kwestia
niemiecka, obawiano się kłopotów związanych z potencjalną zmianą
statusu Niemiec i ich zjednoczeniem, podkreślano potrzebę współpracy z Polakami na Wschodzie i Polonią1166, co dodatkowo uwypuklało
znaczenie narodowej wspólnoty Polaków, niezależnie od tego, gdzie
mieszkają. Jeśli Skubiszewski w czymś się odróżniał od pozostałych
działaczy własnego środowiska, to większą admiracją dla idei integracji europejskiej, która pozostawała na marginesie klubowych rozważań.
Jako prawnik zajmujący się problematyką międzynarodową i profesor
często odwiedzający zachodnie uczelnie zapewne w większym niż inni
stopniu wyczuwał ówczesne mocne prointegracyjne trendy w Europie.
Program polityczny środowiska Skubiszewskiego odbiegał od poglądów solidarnościowego głównego nurtu, który szukał inspiracji w myśli
piłsudczykowskiej czy ideach „Kultury”.
W skali kraju poznańskie środowisko nie było poza kręgami opozycyjnymi i środowiskiem osób zainteresowanych polityką ani szczególnie
1165

| P.M. Pilarczyk, Kluby polityczne Ład i Wolność. Legalnie ku niepodległości 1987–
1989, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005, s. 42–47.

1166

| Tamże, s. 53.
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znane, ani nadmiernie wpływowe. W porównaniu z potęgą środowisk
solidarnościowych latem 1989 roku jawiło się jako mało znaczący ośrodek opozycji. W pierwszych solidarnościowych rządach spośród środowiska Ładu i Wolności tylko Skubiszewski, w dużej mierze dzięki fortunnemu zbiegowi okoliczności, zaszedł daleko w karierze politycznej.
W 1993 roku na szerokie wody wypłynęła Suchocka jako premier.

I Z jazd Ludowego Ruchu Ukrainy
Gdy w Warszawie konstytuował się rząd Tadeusza Mazowieckiego,
a ministrem spraw zagranicznych zostawał Krzysztof Skubiszewski, w Kijowie od 8 do 10 września 1989 roku obradował pierwszy Kongres
Narodowego Ruchu Ukrainy. Uczestniczyła w nim delegacja nowo
wybranych polskich parlamentarzystów reprezentujących Solidarność:
Bogdan Borusewicz, Zbigniew Janas, Adam Michnik i Włodzimierz Mokry1167, a także Bogumiła Berdychowska. W imieniu polskiej delegacji
jako pierwszy przemówił Michnik. Znaczna część przemówienia poświęcona była historii. Michnik mówił między innymi:
I my, Polacy, i wy, Ukraińcy, dobrze wiemy, czym jest szowinizm.
Wiemy, jakie jest działanie wielkorosyjskiego szowinizmu, który
przez dziesiątki lat dławił nasze narodowe kultury, i wiemy, jakie
szkody wyrządził on samym Rosjanom naszym przyjaciołom, bo
nie może być wolny i szczęśliwy naród, który ujarzmia i krzywdzi
inne narody1168.
Aby zilustrować swoje tezy, Michnik posiłkował się przykładem historii własnej rodziny:
Mój ojciec był ze Lwowa, matka z Krakowa. Ojciec należał do
KPZU i swoje odsiedział. Zawsze mi mówił: popełniliśmy błąd, ponieważ nie poparliśmy linii Szumskiego (przeł. PK)1169.
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| W. Briuchowiecki, Antysowiecki rusofil, „Nowa Europa Wschodnia”, nr 5/2009,
s. 147–148.
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| O.W. Garan, Ubiti Drakona. Z istorii Ruchu ta nowich partii Ukrainy, Libid, Kijev
1993, s. 53.

Chodziło mu o wizję ukrainizacji ziem ukraińskich w ZSRS promowaną przez działacza komunistycznego Ołeksandra Szumskiego w latach
20. i 30. XX wieku.
Mówca reprezentujący Solidarność wzbudził w auli politechniki w Kijowie entuzjazm swoim wystąpieniem okraszonym wezwaniem „Niech
żyje wolna i demokratyczna Ukraina”. Gdy skończył mówić, sala zareagowała owacją i długotrwałym skandowaniem: Solidarność1170. Takie
momenty przypominały polskim działaczom, że droga polityczna Solidarności może mieć duże znaczenie także dla ruchów niepodległościowych na Ukrainie czy Litwie. Tego rodzaju spotkania dawały młodym
politykom z Polski dodatkową motywację do działania na polu polityki
wschodniej, budowały w nich poczucie prometejskiej misji i zobowiązania do wspierania innych na podobnej do polskiej drodze; pierwsze
dobre wrażenie potrafi mieć w polityce rzeczywiście duże znaczenie.
W trakcie obrad, ale też na marginesie zjazdu, pojawiał się problem
stosunku Polaków do ukraińskiego nacjonalizmu, który demonstrował
się w wypowiedziach ukraińskich działaczy czy używanej symbolice1171. W całości wystąpienie Michnika można było rozumieć tak, że
opowiada się za wsparciem niezależności Ukrainy, jej odrodzenia narodowego, jednak obawia się przede wszystkim wzrostu nastrojów nacjonalistycznych. Zarówno przywoływane często doświadczenia walki
Solidarności, jak i własne rodzinne w gruncie rzeczy sprowadzały się do
ostrzeżenia przed niekontrolowanym nacjonalizmem. Latem 1989 roku
Michnik widział w hasłach ukraińskich maksymalistów brak odpowiedzialności i dlatego otwarcie w kuluarach zjazdu polemizował z Czornowiłem, a publicznie unikał wsparcia pełnej niepodległości Ukrainy
poza ZSRS1172. W wypowiedziach w Kijowie poseł OKP domagał się
od ukraińskich działaczy narodowych rozliczenia z nacjonalistyczną
przeszłością. Mówił:
1170

| B. Berdychowska, Ukraina – Polska. Jabłonna, „Zustriczi”, 3–4/1990, s. 31.
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| Na marginesie wizyty polskich parlamentarzystów doszło do pewnego incydentu:
polska delegacja została zaskoczona herbami Przemyśla i Chełma rozwieszonymi
w sali obrad. Po zakulisowej interwencji Ukraińcy zdjęli herby polskich miast –
jednak sprawa była oczywiście wykorzystywana w propagandzie sowieckiej (relacja
B. Berdychowskiej udzielona autorowi).

1172

| Por. T. Kuzio, A. Wilson, Ukraine: Perestroika to Independence, Canadian Institut
for Ukrainian Studies Press, Edmonton Toronto, 1994, S.111.
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Wracając do banderowców. Jeśli nie osądzicie ich jednoznacznie, Polacy tego nie zrozumieją. Trzeba mieć odwagę powiedzieć:
„mea culpa – mój grzech” (przeł. PK)1173.
W kuluarowych deklaracjach Michnika jeszcze mocniej pobrzmiewały kwestie o konieczności wyznania winy i grzechu, które zostały delikatnie zarysowane w przemówieniu: pierwsza to znany z analiz zachodnich strach przed odrodzeniem się w regionie nacjonalizmu, druga
sprawa to tląca się wciąż nadzieja na reformy w ZSRS – również jedno
z głównych założeń polityki Zachodu wobec regionu w tamtym czasie.
Realne działanie OKP wobec sytuacji ZSRS nie było ani maksymalistyczne, ani nadmiernie radykalne – w kontekście ukraińskim oznaczało to
nawiązywanie kontaktów, próby podejmowania historycznych debat,
jednakowoż bez składania obietnicy natychmiastowego poparcia niepodległości Ukrainy. Michnik w swoim wystąpieniu uniknął jednoznacznego wsparcia pełnej niepodległości Ukrainy, prawdą jest jednak, że
we wrześniu 1989 roku także na Ukrainie częściej mówiono o demokracji czy suwerenności jako pułapie politycznych oczekiwań w ramach reform w Związku Sowieckim. Poszedł jednak sygnał – także wobec opinii
publicznej w Polsce, że nowe elity polityczne postawią na porozumienie
z narodami ZSRS poszukującymi drogi do niepodległości.
Przemówienie Michnika, niezależnie od kuluarowych dyskusji dotyczących nacjonalizmu, przeszło do historii jako unikalne poparcie polityczne udzielone Ukraińcom w trudnym dla nich momencie. Bogdan
Horyń był bodaj jedynym uczestnikiem tamtych wydarzeń, który wypowiedź Michnika przyjął – jak wynika z jego wspomnień – chłodno1174.
Historia Solidarności była na zjeździe Ruchu instrumentalizowana w toczonych tam debatach, przykładowo występujący na zaproszenie
uczestników Łeonid Krawczuk, członek władz partii komunistycznej na
Ukrainie i wówczas od dwóch miesięcy przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy, przywoływał Solidarność jako przykład porozumienia
polskich opozycjonistów z dawnymi wrogami, którzy wprowadzili stan
wojenny1175. Michnik wypowiedział się także – już w wywiadach pra-
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| B. Horyń, Ne tilki pro siebie, Kniga Tretia (1985–1990), Uniwersyteckie Wydawnictwo Pulsari, Kijev, 2010, s. 544–545.
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sowych – w jednym z najważniejszych sporów toczonych na kijowskim
zjeździe. Z jednej strony Łukianenko i Czornowił domagali się pełnej niepodległości Ukrainy (kontrowersyjne hasło „wyrzucić okupantów”), z drugiej Iwan Dracz i Wołodymyr Jaworiwśkij kładli nacisk na zwiększenie
suwerenności Ukrainy i reorganizację Związku Sowieckiego. Czornowił
żądał „pełnej państwowej niezależności Ukrainy, zdobytej drogą pokojową, demokratyczną i na gruncie konstytucji”1176.
Na wrześniowym zjeździe Ruchu przemawiał także Włodzimierz
Mokry. Dla gospodarzy sytuacja była wyjątkowa przede wszystkim
dlatego, że mogli słuchać Ukraińca wybranego z listy Solidarności do
polskiego parlamentu. Mokry przedstawiał wizję, w ramach której działacze Solidarności, która zwyciężyła w Polsce, ze względu na swój etos,
swój system wartości solidaryzują się nie tylko z Ukraińcami w Polsce,
ale także wszystkimi Ukraińcami („w Ukrainie i nie w Ukrainie”). Używając argumentów religijnych i historycznych, dowodził, że władze Solidarności są zainteresowane wspieraniem Ukrainy1177:
Szczęść nam Boże na drodze do wolności narodów w Europie już
z przezroczystymi granicami między ludźmi i narodami. I niech nam
Bóg błogosławi w dalszej pracy dla duchowego rozwoju naszego
wciąż jeszcze zniewolonego narodu, który będzie mógł jak gospodarz usiąść do świętej wieczerzy na naszej już swojej i wolnej
ziemi1178.
W sensie politycznym wyjazd reprezentacji OKP na pierwszy kluczowy kongres Ruchu był mocnym politycznym akcentem, jednym z tych,
które wyznaczały, w jaki sposób miała się kształtować polska polityka
wschodnia.
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| Tamże, s. 53.
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| Wystąpienie posła W. Mokrego na I Zjeździe Ludowego Ruchu Ukrainy, 11
września 1989, [w:] Ukraińcy w Polsce 1989–1993. Kalendarium. Dokumenty. Informacje, oprac. i red. M. Czech, Związek Ukraińców w Polsce Warszawa 1993,
s. 99–101.
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Zmiany personalne w MSZ
Gabinet Mazowieckiego był pierwszym niekomunistycznym rządem
w Polsce po 1944 roku. W zakresie polityki zagranicznej pierwszym
wyraźnym znakiem zmiany było to, że kluczowe decyzje dotyczące jej
realizacji wróciły do pałacyku przy alei Szucha. Usytuowanie instytucjonalne Rady Ministrów zaczęło w szybkim tempie ewoluować w kierunku
tego opisanego w konstytucji, dyplomacja zaś nabierała kształtu odpowiadającego zwyczajom panującym w zachodnim świecie, a także
polskiej tradycji, co oznaczało wzmocnienie pozycji MSZ. Proces ten
zaznaczył się za krótkich rządów Olechowskiego, ale naprawdę rozpoczął się dopiero za Skubiszewskiego. Skoro najważniejsze kwestie
w polityce zagranicznej podejmowane były w ministerstwie, rodzi się pytanie, jak zmieniła się praca tego resortu, jak wyglądała jego personalna
obsada, kto na szczeblu wykonawczym ponosił odpowiedzialność za
kształtowanie tej polityki. Olechowski odmówił pozostania w kierownictwie resortu na przykład jako wiceminister, podsekretarzem, a potem
sekretarzem stanu został Jerzy Makarczyk, który pracował w MSZ od
4 grudnia1179. Był to akademik z dużym prawniczym doświadczeniem,
miało to z punktu widzenia kształtowania się polityki wschodniej znaczenie przede wszystkim dlatego, że istotną jej część stanowiły zagadnienia prawne: deklaracje, traktaty, negocjacje. Makarczyk nie miał za
sobą kariery urzędniczej w PRL. Szefem sekretariatu ministra pozostał
Zdzisław Rapacki.
Poza kwestiami personalnymi zmianom podlegały struktura ministerstwa oraz kultura dyplomatyczna, a każdy z tych elementów odgrywał
ważną rolę jako płynący w świat sygnał, że idzie nowe. Polityczna
pozycja Skubiszewskiego – wydaje się, że ogólnie mocna – nie przekładała się na poprawę słabej sytuacji budżetowej MSZ, a argumenty
o konieczności rozbudowy infrastruktury dyplomatycznej na Wschodzie
najwyraźniej nie przyniosły oczekiwanych skutków1180. Zacznijmy jednak
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| A. Dudek, System decyzyjny w polityce zagranicznej Polski okresu tranzycji (1989–
1992). Mechanizmy, procedury i instytucje, praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego, Wrocław 2012, s. 64–68.

od sytuacji personalnej ministerstwa. Nowy minister nie zdecydował się
na wymianę kadr w poważniejszym zakresie. Do jego dyspozycji pozostawało około 1700 urzędników, w tym około 600 dyplomatów1181. To
pozwala uświadomić sobie skalę przedsięwzięcia, przed jakim stanął
Skubiszewski, podejmując się kierowania urzędem i zakładając, że musi
go zmieniać. Niezależnie od świetnego przygotowania merytorycznego nie zdobył przecież wcześniej jakiegokolwiek doświadczenia menedżerskiego. Wydaje się więc logiczne, że z tego względu zdał się na
część urzędników z zastanej obsady MSZ. Zaskakująco wypada na
tym tle skala zatrudnienia w polskich placówkach w ZSRS w 1989 roku.
W tzw. Kraju Rad działało 5 konsulatów oraz 47 przedstawicielstw i delegatur różnych instytucji z Polski; łącznie miały one 774 pracowników
(tylko część z nich była dyplomatami). Dla porównania na Węgrzech
zatrudniano 206, a w RFN 412 osób w rozmaitych agendach oficjalnych instytucji1182.
Wśród dokumentów, które pozostawił Skubiszewski, znajduje się
niepodpisana analiza poświęcona wewnętrznej sytuacji w MSZ Stan
i możliwości poprawy sytuacji w MSZ. Raczej nie powstała anonimowo,
zapewne sam minister znał jej autora, wątpliwe, by chciał włączyć do
swego nieprzypadkowego archiwum jakiekolwiek niepoważne opracowania. Dokument jest niedatowany, lecz z kontekstu można wnosić, że
został doręczony Skubiszewskiemu zaraz po jego przyjściu do ministerstwa, autor zaś był dobrze zorientowany w panującej tam sytuacji. Zresztą w MSZ istnieje zwyczaj, że grupy dyplomatów lub pojedyncze osoby
przekazują nowemu ministrowi swoje spostrzeżenia dotyczące resortu.
Podstawowa teza analizy brzmiała, że największe straty przyniosły ministerstwu wpływy Franciszka Szlachcica. To za czasów tego komunistycznego sekretarza – zdaniem autora opracowania – wzrosło znaczenie
służb specjalnych w MSZ. Resort dyplomacji utracił przez to dużo niezależności, został skazany na współfinansowanie służb, a w niektórych
przypadkach także MON, chodzi o zatrudnianie osób faktycznie pracujących dla wymienionych instytucji. Teza autora była taka, że pracow1181

| K. Szczepanik, Organizacja polskiej służby zagranicznej 1918–2010, Wydawnictwo
Askon, Warszawa 2012, s. 356–357.
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| IZ, Archiwum osobiste Krzysztofa Skubiszewskiego, Organizacja MSZ 1974–
1990, teczka 164, s. 1–2.
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nicy dyplomacji w istocie pracują dla innych ośrodków decyzyjnych, na
przykład szyfranci, wywodzący się w większości z MSW, przekazywali
depesze do rezydentów poza obiegiem służbowym. „System podwójnej lojalności i podwójnego (potrójnego?) działania” w jego przekonaniu był powszechny. Autor podkreślał, że na przykład wywiad cywilny
opanował w MSZ kwestie promocji kultury. Alarmował, że w niektórych
placówkach w Europie nie ma ani jednego pracownika z MSZ, a 75
procent zatrudnionych pochodzi bezpośrednio lub pośrednio ze służb
specjalnych. Zwracał też uwagę na wpływy partii w szeregach ministerstwa, co wiązało się z nieograniczonymi możliwościami oddziaływania
na kadry ze strony Wydziału Zagranicznego PZPR, a dodatkowo istniało
niebezpieczeństwo stworzenia „własnego” kanału łączności partii komunistycznej z Moskwą1183. Zdaniem autora polityka wobec ZSRS miała
charakter satelicki, powszechnie występowały służalcze postawy wobec imperium, pogardliwe wobec innych sojuszników i wrogie wobec
Zachodu1184. Według optymistycznych, jak podkreślał autor opracowania, szacunków w resorcie pracowało około 20 procent „porządnych
dyplomatów”, kochających ten zawód1185. Pytanie, czy na tych właśnie
sprawiedliwych mógł się oprzeć Skubiszewski, czy mógł zdawać sobie
sprawę, o kogo chodzi.
Kwestia zaufania do MSZ jako struktury i podejrzenie, że urzędnicy
realizują jakąś własną agendę, krótko pozostała problemem samego
Skubiszewskiego, rok później stała się jedną z omawianych publicznie
spraw dotyczących polityki zagranicznej. Autor „Tygodnika Solidarność”
uznał obsadę kadrową ministerstwa za spadek po komunizmie, wskazując na powiązania z aparatem partyjnym, z polskim MSW i Moskiewskim
Państwowym Instytutem Stosunków Międzynarodowych (MGIMO)1186.
Urzędnicy MSZ z czasów PRL, którzy zachowali pozycję w otoczeniu Skubiszewskiego, zyskiwali szansę na utrzymanie posad w przyszłości i pokazanie nowej władzy, że są gotowi do współpracy. W Gabinecie Ministra początkowo prym wiedli dyplomaci „transformatorzy”
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1183

| Tamże, Stan i możliwości poprawy sytuacji w MSZ, s. 3.

1184

| Tamże, s. 4.

1185

| Tamże, s. 5.

1186

| T. Kosobudzki, MSZ od środka, „Tygodnik Solidarność” 1990, nr 45, s. 1, 16.

z poprzedniej ekipy, jednak otwarci na pomaganie Skubiszewskiemu
i uwzględniający konieczność kooptacji nowych specjalistów i ich przygotowania. Znaczące role odgrywali dyrektorzy Zdzisław Rapacki i Janusz Niesyto, ponadto zaś Janusz Rychlak. Stopniowo dobierali osoby
spoza ministerstwa i wdrażali je do wykonywania obowiązków dyplomatycznych, następnie zaś zabiegali o awanse dla tych „nowych”. W ten
sposób mieli wpływ na proces zmiany. W oparciu o tego rodzaju mechanizm kooptacji MSZ łagodnie przetrwało pierwsze lata transformacji.
Jedną z pierwszych osób spoza kręgu dyplomatycznego był Jarosław
Lindenberg, filozof i naukowiec dotychczas pracujący jako dziennikarz.
Z maja 1990 roku pochodzi wewnętrzna notatka pokazująca mechanizm naboru kadr do MSZ. Wynika z niej, że w kwestię układania nowych zespołów zaangażowany był Wojciech Lamentowicz. Wygląda
jednak na to, że swoisty komitet selekcyjny na stanowiska dyrektorskie
po pierwszej reorganizacji stanowili: Jerzy Makarczyk, Zbigniew Dembowski, Jerzy M. Nowak i Zdzisław Rapacki. To oni proponowali, by na
stanowiska kierownicze w MSZ angażować zarówno osoby z kręgów
opozycji (na przykład Kazimierza Wóycickiego do Departamentu Planowania i Analiz, Jerzego Sułka na dyrektora Departamentu Europy),
jak i przedstawicieli dotychczasowych kadr (między innymi Nowaka na
dyrektora Departamentu Instytucji Europejskich, a do szefowania Departamentowi Polityki Kulturalnej i Naukowej Eugeniusza Mielcarka, docelowo zaś Ryszarda Żółtanieckiego, już z nowego rozdania1187). Departament Personalny z czasem przejął naukowiec Iwo Byczewski, mający
doświadczenie urzędnicze z wcześniejszych lat oraz wykształcenie na
Zachodzie, między innymi w Kolegium Europejskim w Brugii; jego zastępczynią została Elżbieta Gutkowska1188.
Model wypracowany w Gabinecie Ministra w rzeczywistości można uznać za typowy dla procesu zmiany personalnej w MSZ, a nawet
przyjąć, że odpowiada on temu, co Przemysław Sadura określa jako
środkowoeuropejski model ewolucji reżimu komunistycznego i w kon1187

| IZ, Archiwum osobiste Krzysztofa Skubiszewskiego, Organizacja MSZ 1974–
1990, teczka 164, Jerzy Makarczyk, dyr. Zbigniew Dembowski, dyr. Jerzy M. Nowak, dyr. Zdzisław Rapacki, Pismo do min. Krzysztofa Skubiszewskiego, 16 V
1990, b.p.

1188

| Tamże, [tytuł dok., nr strony?].
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sekwencji nietypową rewolucję polegającą na zmianie ustroju bez natychmiastowej wymiany elity1189. W odniesieniu do nowych placówek
na Wschodzie (jeszcze przed rozpadem ZSRS inaczej podchodzono
w gmachu w alei Szucha do Rosji) istniało więcej możliwości rekrutowania nowych pracowników. Przychodzili oni z organizacji opozycyjnych,
z kręgu ekspertów Solidarności ds. zagranicznych (Tomasz Leoniuk),
ze świata nauki (Andrzej Ananicz, Marek Gawęcki, Henryk Litwin1190,
Wiktor Ross, Elżbieta Smułkowa), ze środowiska dziennikarzy wywodzących się z opozycji czy kręgów intelektualnych związanych z Kościołem
(Agnieszka Magdziak-Miszewska, Jarosław Lindenberg). Odrębnej analizy wymagałaby sytuacja Ambasady RP w Moskwie. Ścierały się tam
różne środowiska. Oprócz starych dyplomatów na placówkę wyjechała
ekipa związana z Miszewską. Spory miały charakter nie tylko programowy. Stanisław Ciosek jako ambasador musiał manewrować między
starymi dyplomatami, którzy mieli mu za złe bratanie się z solidarnościową ekipą, właśnie tą ekipą na placówce, która nie miała do niego pełnego zaufania i zapewne inaczej podchodziła do kwestii rozpadu ZSRS.
Jednym z zabiegów stosowanych przez nowych urzędników, którym
udało się zbudować mocną pozycję za Skubiszewskiego, było wysyłanie na placówki osób spoza dotychczasowego układu władzy czy
dyplomacji jako zastępców ambasadora. Takie osoby jak Miszewska
w Moskwie (zastępczyni Cioska) miały możliwość nie tylko przygotowania się do pełnienia misji dyplomatycznych w przyszłości na wyższym stanowisku (tak zapewne motywowano to oficjalnie), lecz także
swego rodzaju kontrolowania szefa pochodzącego z ancien régime.
Także Elżbieta Smułkowa zaczynała jako konsul generalna na Białorusi
w 1991 roku – w tym czasie współpracowała z Cioskiem jako ambasadorem, po roku kierowała już samodzielnie placówką w tym kraju. Jej
kariera stanowi przykład, jak osoba z uniwersytetu, badaczka niemająca wcześniej do czynienia z kręgami władzy zaadaptowała się do pracy dyplomatycznej na Wschodzie. Nie bez znaczenia był jej życiorys.
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1189

| P. Sadura mówi też o rewolucji bez sytuacji rewolucyjnej. Por. P. Sadura, Upadek
komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie współczesnych teorii rewolucji, Oficyna Naukowa, Warszawa 2015, s. 139, 195.

1190

| Por. A. Sawicz, Konsulat bez precedensu. Agencja Konsularna we Lwowie wobec problemów mniejszości polskiej, s. 126; maszynopis opracowania w zbiorach autora.

Urodziła się w 1931 roku we Lwowie, jako dziesięcioletnia dziewczynka
została zesłana na pięć lat na Syberię, po wojnie zrobiła karierę naukową w dziedzinie badań slawistycznych. Sama wspomina, że początkowo jako kobieta na wysokim stanowisku dyplomatycznym i badaczka
nie była traktowana z należytą powagą – z perspektywy czasu jej misja
w Mińsku wygląda na udaną i przypada na czas najlepszych relacji
polsko-białoruskich w historii1191.
Pojedyncze przykłady nie wystarczą jednak do postawienia tezy
o szybkiej zmianie kadrowej w MSZ – nawet jeśli nowe osoby zajęły formalnie znaczące stanowiska. Pojawiają się oczywiście opinie, że
już w połowie 1990 roku pozycja „nowych” w MSZ, jeśli chodzi o liczebność na stanowiskach ambasadorskich, wiceministrów i dyrektorów
w centrali, była znacząca, jednak wiedza o naturze pracy ministerstwa
czy innych problemach utrudniających nowym dyplomatom efektywne
funkcjonowanie, jak powiązania ze służbami specjalnymi itd., nakazują
powściągliwość w ocenach, na ile zmiany te rzeczywiście przekładały
się na faktyczny udział w procesie decyzyjnym i zmianę sposobu pracy. Skubiszewski przyznawał, że nie ma zbyt dużo adeptów do pracy
w MSZ wywodzących się z solidarnościowych elit, szczególnie na niższe stanowiska, zapewne też obawiał się zbyt nagłych zmian personalnych z punktu widzenia wydajności pracy dyplomatycznej1192, szybko
też zżył się z zastaną kadrą dyplomatyczną, nabrał cech „osobowości wewnątrzresortowej”1193. Kwestia ta wymaga jeszcze oddzielnego
studium i refleksji. Stosowana przez otoczenie Skubiszewskiego metoda
miksowania nowych dyplomatów ze starymi dawała starym poczucie
względnego bezpieczeństwa, zaś wśród młodszych osłabiała poczucie, że mają wpływ na zmiany w ministerstwie. Większość dyplomatów z czasów PRL pozostawała więc na stanowiskach – z jednej strony
gwarantowali ciągłość instytucjonalną, z drugiej przechowywali nawyki
związane szczególnie z uznawaniem dominującej pozycji Rosji w polityce wschodniej.

1191

| Rozmowa z Elżbietą Smułkową, 2017, w zbiorach autora.

1192

| A. Dudek, System decyzyjny…, dz. cyt., s. 73–75.

1193

| Tamże, s. 85–86.
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Otulina polityki wschodniej
Ludzie z kręgów szeroko rozumianej opozycji, wysłani w głównej mierze
na placówki na Wschodzie, w mniejszym stopniu wpływali na sytuację
i transformację samego MSZ, nie zdobyli tam nadmiernie silnej pozycji, przegrywali rywalizację o kluczowe stanowiska z doświadczonymi
dyplomatami, niemniej mogli oddziaływać na linię polityczną władzy
(co miało swą wagę zwłaszcza w późniejszych latach, po przegranych
przez obóz solidarnościowy wyborach parlamentarnych w 1993 i prezydenckich w 1995 roku). Liczebnie jednak nie była to duża grupa w porównaniu z licznymi zastanymi pracownikami ministerstwa.
Dużą rolę w przygotowaniu odpowiednich kadr odgrywały urzędy
obsadzone przez ludzi OKP, w których funkcjonowały istotniejsze komórki mające w swoich kompetencjach sprawy zagraniczne. Szczególnie
istotną funkcję z tego punktu widzenia pełniło po wyborze Wałęsy na
prezydenta Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, kierowane początkowo przez Jacka Merkla i Lecha Kaczyńskiego, a zatrudniające między
innymi Antoniego Macierewicza.
Kolejnym rezerwuarem kadr na potrzeby dyplomacji były środowiska
eksperckie skupione w powstających po 1989 roku instytucjach publicznych i niepublicznych zajmujących się polityką wschodnią. W pierwszej
fazie zmian właśnie instytucje w różnym stopniu zależne od rządu, ale
najczęściej zewnętrzne wobec MSZ tworzyły swoistą otulinę społeczną
wspomagającą proces wykluwania się polityki wschodniej wolnej Polski.
Wymieńmy kilka z nich.
Zaczynam od Ośrodka Studiów Międzynarodowych przy Senacie
RP, który był związany ze środowiskiem tworzącym wcześniej Konwersatorium „Polska w Europie”. Nie przetrwał on próby czasu, ale w momencie gdy dostęp do MSZ dla osób z zewnątrz wciąż nie był prosty,
pozwolił kilku ekspertom związanym wcześniej z opozycją, takim jak
Jerzy Marek Nowakowski, Wojciech Lamentowicz, Andrzej Grajewski,
Rafał Wiśniewski, Kazimierz Dziewanowski i Wojciech Zajączkowski,
przygotować się do działalności publicznej, a także wpływać na kierunek polityki nowego rządu poprzez odpowiednie opracowania, teksty
w prasie, konferencje, lobbing u polityków itd. Cotygodniowe spotkania

452

|

odwiedzali politycy OKP: Bugaj, Jurek, Geremek czy Niesiołowski1194.
Nowakowski nawiązał kontakty z kilkoma znaczącymi think tankami
jak RAND czy Instytut Bogomołowa, powstająca w Polsce organizacja
powiązana z polityczną elitą wzbudzała dostatecznie duże zainteresowanie z zewnątrz. Wagę tego ośrodka zwiększało dodatkowo usytuowanie przy tej izbie parlamentu, która została wyłoniona w wolnych
wyborach, a także to, że był pierwszym po 1989 roku przykładem praktycznego uprawiania dyplomacji parlamentarnej z szerszym zapleczem
eksperckim. Po latach ośrodek senacki okazał się prawdziwą kuźnią
kadr: Zajączkowski przeszedł do Fundacji Batorego, a potem do dyplomacji, Dziewanowski został ambasadorem w USA, Wiśniewski również odnalazł się jako dyplomata, początkowo dyrektor Instytutu Kultury
Polskiej w Budapeszcie, a potem ambasador w tym kraju. Ostatecznie
OSM przestał istnieć, gdy w Senacie po wyborach 1993 roku większość uzyskali postkomuniści.
Druga z instytucji, którym trzeba poświęcić stosowne miejsce, to Ośrodek Studiów Wschodnich, z charyzmatycznymi liderami Markiem Karpiem i Bartłomiejem Sienkiewiczem. Zainspirował ich przedwojenny wileński Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej prof. Stanisława
Swianiewicza, autora pionierskich prac sowietologicznych kładących
szczególny nacisk na gospodarkę, a właściwie sama osoba Swianiewicza, którego Karp osobiście poznał1195. Swianiewicz, mocno zaangażowany w rozpowszechnianie na Zachodzie wiedzy o zbrodni katyńskiej,
zeznający w amerykańskim Kongresie w 1951 roku z zasłoniętą twarzą,
stał się ikoną, do której odwoływali się twórcy OSW. Olaf Osica, jeden
z dyrektorów ośrodka, nazwał wręcz swianiewiczowską tradycję jego
„DNA”1196. OSW, powołany uchwałą Rady Ministrów 22 grudnia 1990
roku1197, stał się przez lata czołowym miejscem analiz i prognoz polskiej
1194

| Relacja Jerzego Marka Nowakowskiego dla autora, 2017.

1195

| Notatki Jana Malickiego, w zbiorach autora.

1196

| Między Berlinem a Pekinem. Z analitykami Ośrodka Studiów Wschodnich rozmawia
Łukasz Warzecha, Fronda, Warszawa 2016, s. 12.

1197

| Archiwum OSW, Uchwała nr 210/90 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1990 r.,
kopia w zbiorach autora. Formalnie OSW powstał 1 stycznia 1991 r. na podstawie
Zarządzenia nr 15 Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 grudnia 1990 r. (kopia w zbiorach autora).
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polityki wschodniej, a z czasem także kuźnią kadr dla MSZ i innych instytucji państwowych – szczególnie jeśli chodzi o placówki wschodnie.
Grupę inicjatywną OSW tworzyli oprócz Karpia i Sienkiewicza Jacek
Borkowicz, Magdalena Hen, Jan Jarco, Barbara Polak, Wojciech Zajączkowski, Stanisław Zapaśnik1198. 10 stycznia 1991 roku minister Marcin Święcicki formalnie powołał Karpia na dyrektora OSW1199.
Trochę kokieteryjnie brzmią sporządzone wspólnie uwagi trojga kolejnych dyrektorów OSW o kompetencjach polskich kadr, które u progu
niepodległości zajmowały się polityką wschodnią:
W pewnym sensie wszyscy, którzy w latach 1989–1991 uczestniczyli w podejmowaniu decyzji politycznych ze strony solidarnościowej byli amatorami, w przypadku Wschodu – amatorami do
potęgi1200.
To właśnie z tych kręgów wyszło ówcześnie wiele postaci o kluczowym znaczeniu dla polskiej polityki wschodniej. Przykładem działacza,
który nabył kompetencje do profesjonalnego zajmowania się polityką
wschodnią poza MSZ, może być Wojciech Zajączkowski, pracujący
wcześniej w Ośrodku Studiów Międzynarodowych przy Senacie, Fundacji Batorego i w OSW, można by oczywiście wymienić kolejnych jako
dowód na znaczenie organizacji działającej w otulinie polskiej polityki
wschodniej u jej zarania. Przykładem budowania nie tylko eksperckich
kompetencji, ale też wpływu na obsadę ważnych stanowisk może być
droga do pracy w dyplomacji Elżbiety Smułkowej – to Karp rekomendował Skubiszewskiemu kandydatkę na konsula, a zaraz potem ambasadora Polski na Białorusi1201. OSW nawiązujący do przedwojennych tradycji prometejskich odegrał kluczową rolę w kształtowaniu polityki wobec
Ukrainy, w tym tworzeniu programów pomocy dla tego państwa1202.
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1198

| J. Cichocki, J. Darczewska, B. Sienkiewicz, Okręt Koszykowa, [w:] J. Borkowicz, J.
Cichocki, K. Pełczyńska-Nałęcz (red.), Okręt Koszykowa, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2007, s. 28–30.

1199

| Archiwum OSW, Pismo Marcina Święcickiego do Marka Karpia, Warszawa, 10
stycznia 1991, kopia w archiwum autora.

1200

| J. Cichocki, J. Darczewska, B. Sienkiewicz, Okręt…, dz. cyt., s. 28–30.

1201

| Relacja Elżbiety Smułkowej dla autora, zapis magnetofonowy, 3 sierpnia 2017.

1202

| Por. Archiwum OSW, OSW, Notatka informacyjna: Polityka polska wobec Ukrainy, teczka 062. Współpraca z Radą Ministrów i Komitetami Rady Ministrów oraz

Podobną rolę odegrało założone przez Jana Malickiego również
w 1990 roku Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.
SEW UW podobnie jak OSW zaznaczało chęć kontynuacji przedwojennych tradycji polskich badań wschodnich. To poszukiwanie inspiracji
w tradycji przedwojennej polityki wschodniej stało się charakterystyczną
cechą pierwszych powstających po 1989 roku instytucji, które zakładały, że będą zajmowały się różnymi aspektami polityki wschodniej.
W tym wypadku odwoływano się do działającego w Warszawie w latach 1926–1939 Instytutu Wschodniego oraz istniejącego w latach
1930–1939 w Wilnie Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej. Chodziło o nawiązywanie do takich elementów przedwojennych
doświadczeń jak: działalność stypendialna, kształcenie kadr dla administracji i międzynarodowa formuła pracy1203. Malicki odwoływał się
w budowaniu „intelektualnej genealogii” SEW do londyńskiego emigracyjnego Instytutu Wschodniego „Reduta”, oraz, rzecz jasna, do „Kultury”1204. W sensie personalnych, ideowych i organizacyjnych związków
SEW kontynuowało przede wszystkim tradycję podziemnego „Obozu”,
ideowo nawiązując do prometeizmu. Wśród animatorów Studium znaleźli się dawni działacze i redaktorzy „Obozu”, między innymi Andrzej
Ananicz i Jerzy Targalski. Inicjatorami Studium pod nazwą Studium Problemów Narodowościowych Związku Radzieckiego byli prof. Tadeusz
Majda oraz Ananicz i Malicki. Odpowiednią decyzję Senat UW podjął
5 grudnia 1990 roku1205. Uniwersyteckie uplasowanie oraz koncentracja na dydaktyce pozwoliły studium zachować dużą niezależność od
kolejnych ekip rządowych, a zarazem dawały możliwość wpływania
na ich kurs polityczny, niezależnie od zmian personalnych, przez analizy, publiczną presję na utrzymywanie neoprometejskiej linii polityki
wschodniej oraz dostarczanie odpowiednio przygotowanych kadr.
SEW w sensie nawiązań historycznych wyrastał na legendzie przedwojennych instytucji działających na polu polityki wschodniej – niektórzy
świadkowie tamtych działań jeszcze żyli. Rzuca się w oczy kontynuacja
KPRM 1992–1994, s. 34–38.
1203

| Notatki Jana Malickiego, w zbiorach autora.

1204

| Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego 1990–2015, SEW
UW, Warszawa 2015, s. 6–9.

1205

| Tamże, s. 10.
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personalna i ideowa w nawiązaniach do inicjatyw Malickiego z okresu
po 1981 roku: „Obozu” (którego wydawanie utrzymano) i IEW, wspomnianych w drugim rozdziale. Malickiemu, a potem także jego licznym
współpracownikom, dzięki obranej taktyce i strategii udało się zbudować jedną z kilku kluczowych instytucji działających na polu polityki
wschodniej.
W latach 1989–19911206 funkcjonował Zespół Badań Europy Wschodniej – również wywodził się z ruchu Solidarności, także kładł nacisk na
działania w regionie, zamierzał używać metod akademickich, gromadził
postaci o nieco innym profilu politycznym. Była to grupa kilku młodych
uczonych zainteresowanych sprawami międzynarodowymi. Ich projekt
w sensie form działania w największym stopniu przypominał zachodnie
think tanki – kilka osób z tej grupy miało kontakt z tego rodzaju instytucjami na świecie i wyobrażenie, jak działają, jakie powinny być relacje
między światem akademickim a eksperckim. Prawie wszyscy uczestnicy
tej grupy łączyli zaangażowanie opozycyjne z pracą naukową w instytutach PAN oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Po 1990 roku
liczni uczestnicy Zespołu stali się pracownikami nowo powstałego ISP
PAN1207, kilku z nich z czasem podjęło pracę w dyplomacji. Uczestnicy
zamierzali skupić się na badaniach zjawisk społecznych, ekonomicznych i kulturalnych w regionie, a następnie ich publikowaniu i popularyzacji. Geneza środowiska tkwiła w podziemnym kwartalniku politycznym „Krytyka”, kierowanym przez Jana Kofmana. Do Zespołu należeli:
Jerzy Ciemniewski, Przemysław Grudziński, Krzysztof Jasiewicz, Antoni
Z. Kamiński, Jacek Kochanowicz, Jan Kofman, Joanna Kurczewska, Wojciech Roszkowski, Ryszard Stemplowski, Henryk Szlajfer, formalnie także
Adam Michnik, choć nie był w ramach tej grupy aktywny. Koordynatorem Zespołu był Robert Mroziewicz, a sekretarzem Piotr Ogrodziński1208.
Stemplowski zalicza do tej grupy także Ewę Toczek, która dołączyła
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1206

| Data powstania ZBEW jest orientacyjna.

1207

| Henryk Szlajfer, Notatka dla Pawła Kowala, 27 lutego 2018.

1208

| Dokumenty dot. Zespołu: Circular Letter; R. Mroziewicz, koordynator Zespołu
Badań Europy Wschodniej, List do Bronisława Geremka członka Board of Trustees
Central European University dot. projektu utworzenia Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego, 19 czerwca 1990; J. Kofman, P. Ogrodziński, H. Szlajfer, Instytut Społeczeństwa Otwartego (projekt), Warszawa, 26 października 1990, archiwum domowe
Jana Kofmana, kopie w posiadaniu autora.

nieco później1209. W kręgu ZBEW znaleźli się też jako autorzy Tomasz
Knothe oraz Jerzy Holzer1210. Zespół firmował opracowania dotyczące
aktualnej sytuacji międzynarodowej Polski – w lutym 1990 roku wydał
przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego obszerne opracowanie dotyczące najnowszych trendów światowych w dyskusjach o bezpieczeństwie i nowym ładzie geopolitycznym1211 – właśnie ten element, dobre
kontakty międzynarodowe, orientacja i próby reagowania na nowe sytuacje charakteryzowały ZBEW. W czerwcu 1990 roku Zespół opracował pomysł utworzenia we współpracy z George’em Sorosem Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego pod nazwą The Graduate Shool for
International and Comparative Studies. Była to odpowiedź na ustalenia
konferencji poświęconej sytuacji w regionie, jaka odbyła się 2 czerwca
1990 roku w Bratysławie; wówczas wicepremier Czechosłowacji Josef
Hromádka i Soros zadeklarowali chęć stworzenia tego rodzaju instytucji1212. W październiku 1990 roku Kofman, Ogrodziński i Szlajfer opracowali ideę powołania Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego przy
Fundacji Akcji Demokratycznej – miała ona między innymi koncepcyjnie
wspierać działaczy ROAD, który powstał w lipcu 1990 roku pod przywództwem działaczy Solidarności Zbigniewa Bujaka i Władysława Frasyniuka1213. Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego miał nawiązywać
do tradycji KOR, Towarzystwa Kursów Naukowych i NSZZ Solidarność,
a plany jego finansowania Zbigniew Bugaj i Henryk Szlajfer omawiali
podczas wizyty w Hadze 10 i 11 listopada 1990 roku. Rozmawiali tam
między innymi z przedstawicielami Fundacji Partii Socjaldemokratycz1209

| Na podstawie rozmowy z Ryszardem Stemplowskim z 11 listopada 2016; Henryk
Szlajfer, Notatka dla Pawła Kowala, 27 lutego 2018.

1210

| Por. P. Grudziński, J. Holzer, K. Jasiewicz, T. Knothe, J. Kofman, W. Roszkowski,
Stosunki Wschód–Zachód: Raport H.A. Kissingera, Y. Nakasone i V. Giscarda d’Estaing dla Trillateral Commision. Uwagi krytyczne i komentarze, red. H. Szlajfer, Working Papers Series nr 1, Fundacja im. S. Batorego, Warszawa, luty 1990, s. 3.

1211

| Por. tamże.

1212

| Por. R. Mroziewicz, koordynator Zespołu Badań Europy Wschodniej, List do Bronisława Geremka członka Board of Trustees Central European University dot. projektu
utworzenia Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego, 19 czerwca 1990, archiwum domowe Jana Kofmana, kopie w posiadaniu autora.

1213

| Por. J. Kofman, P. Ogrodziński, H. Szlajfer, Instytut Społeczeństwa Otwartego (projekt), Warszawa, 26 października 1990, archiwum domowe Jana Kofmana, kopie
w posiadaniu autora.
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nej – podczas tych rozmów pojawiła się idea rozszerzenia współpracy w ramach Instytutu na Czechosłowację i Węgry w oparciu o idee
„socjalno-liberalne”1214. W złożonej po latach relacji Szlajfer określił
polityczne spektrum poglądów zespołu jako „połączenie tych z „centrum” i „liberalnej prawicy” z tymi „z demokratycznej, niekomunistycznej
lewicy”1215. Pomysł na Instytut był swego rodzaju planem stworzenia typowego politycznego think tanku ukierunkowanego w dużym stopniu na
sprawy międzynarodowe.
Wejście do szeregów dyplomacji z czasem, szczególnie w czasach
rządów o proweniencji solidarnościowej, okazało się łatwiejsze właśnie
za pośrednictwem instytucji zewnętrznych w stosunku do MSZ. Warto
wymienić w tym gronie niezależną od władz, zarejestrowaną 8 maja
1988 roku1216 Fundację im. Stefana Batorego (prace nad jej powołaniem
zaczęły się w 1987 roku), która jako pierwsza w Polsce dysponowała
w jawnej działalności znacznymi środkami na rozwijanie relacji społecznych w obszarze postsowieckim, pochodzącymi od Sorosa (początkowo minimum 500 tys. dolarów rocznie)1217. Podobna fundacja na Węgrzech istniała już od 1984 roku, w Chinach od 1986 roku, a w ZSRS od
1987 roku1218. Formy działalności, jakie przyjęła Fundacja im. Batorego,
to organizowanie konferencji, zamawianie analiz, wydawnictwa etc.
Program międzynarodowy Fundacji (Forum Europy Środkowo-Wschodniej) powstał w listopadzie 1989 roku i nawiązywał do tradycji Solidar-
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1214

| Informacja dotycząca rozmów odbytych w Holandii, archiwum domowe Jana
Kofmana, kopie w posiadaniu autora.

1215

| Henryk Szlajfer, Notatka dla Pawła Kowala, 27 lutego 2018.

1216

| Fundacja im. Stefana Batorego, Sprawozdanie z działalności 1988–1990, s. 19.

1217

| We władzach Fundacji znaleźli się od 10 maja 1988 r.: prof. Zbigniew Pełczyński,
prof. Roman Ciesielski, Marcin Król, Henryk Woźniakowski, prof. Grzegorz Białkowski, prof. Antonina Kłoskowska, Aleksander Koj, Klemens Szaniawski, Tadeusz
Syryjczyk, Jacek Hołówka i sam fundator. W 1989 r. Soros doprowadził do zmian
we władzach Fundacji. W nowym zarządzie znaleźli się: Zbigniew Bujak, Adam
Michnik, Andrzej Rychard, Ryszard Stemplowski, Krzysztof Michalski, Andrzej
Ziabicki, Zbigniew Pełczyński i Józef Chajn (Por. Fundacja im. Stefana Batorego,
Sprawozdanie z działalności 1988–1990, s. 20–21).

1218

| George Soros, Open Society, FT, (29.10.2009) https://www.ft.com/content/5714b216–bfea–11de–aed2–00144feab49a (dostęp 22 października 2017).

ności Polsko-Czechosłowackiej1219. Pierwszym odpowiedzialnym za zagraniczną aktywność Fundacji został znany i zasłużony w działalności
podziemnej aktywista Solidarności Zbigniew Janas1220.
Wśród grupy nowo powstałych instytucji niezależnych od władz
należy wspomnieć o Fundacji Instytutu na rzecz Demokracji w Europie Wschodniej (IDEE), z którą związane były Małgorzata Naimska
i Urszula Doroszewska.

Fundacja im. Stefana Batorego
Warto poświęcić jeszcze kilka słów Fundacji im. Stefana Batorego. Jej
demokratyzacyjną misję można w kontekście rozpadu ZSRS uznać za
rodzaj współczesnego prometeizmu. Fundacja Batorego w pierwszych
miesiącach działania w ramach programu międzynarodowego skoncentrowała się na realizacji zadań ściśle politycznych. Postać Stefana Batorego jako patrona została wymyślona przez Zbigniewa Pełczyńskiego
i miała podkreślać związki Polski z Węgrami, skąd pochodził George
Soros – fundator organizacji. Początkowo Fundacja miała w większym
stopniu koncentrować się na relacjach Polski z sąsiadami z Południa –
jak już wspomniałem, w oparciu o dorobek czasów podziemnej Solidarności. Dopiero Aleksander Smolar jako jej prezes od 1985 roku
skoncentrował program Fundacji na kwestiach polityki wschodniej1221.
W grudniu 1989 roku zorganizowała spotkanie przedstawicieli OKP
i polskich ekspertów z przedstawicielami nowych władz czechosłowackich w Cieszynie, a w Warszawie w tym samym miesiącu rozmowy z delegacją Sąjūdisu, której przewodniczył Vytautas Landsbergis. W lutym
1990 roku Fundacja zorganizowała wizytę w Polsce delegacji Rady
Najwyższej ZSRS na rozmowy z OKP. Sowiecka delegacja z ważnymi
postaciami: Galiną Starowojtową, działaczem Olegiem Bogomołowem,
Jegorem Jakowlewem, współpracownikiem Gorbaczowa i jednym z ideologów głasnosti, spotkała się między innymi z Mazowieckim i Wałęsą.
1219

| P. Kosiewski, Fundacja im. Stefana Batorego. Działalność na polu międzynarodowym, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej” 2001, s. 343.

1220

| Fundacja im. Stefana Batorego, Sprawozdanie z działalności 1988–1990, s. 50.

1221

| Relacja Aleksandra Smolara dla autora, nagranie 1 grudnia 2017.
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W maju 1990 roku Fundacja współorganizowała polsko-ukraińską konferencję w Jabłonnie, o której jeszcze będzie mowa1222. To tylko przykłady – pokazujące jednak znaczenie polityczne działania Fundacji
w budowaniu relacji w zasadzie z wszystkimi państwami regionu (Estonia, Bułgaria, NRD itd.). Programy wizyt, które organizowała Fundacja,
pokazują, że w dużej mierze wyręczała MSZ w budowaniu relacji w regionie, a szczególnie w polityce wschodniej – promując ideę współpracy, „wspólnoty transformacyjnych losów” i wspólnej drogi do budowy
liberalnej gospodarki i państwa. Soros był zwolennikiem próby wykorzystania okazji, jaką był upadek marksistowskiego modelu politycznego w Europie Środkowej. Sądził, że chociaż komunistyczne zamknięte
społeczeństwa upadają, to nie jest pewne, że na ich miejscu ukształtują
się popperowskie „społeczeństwa otwarte”, dlatego starał się zabezpieczać i moderować ten proces1223. Uważał też, że społeczeństwa regionu albo powrócą do nacjonalizmu, albo też opowiedzą się po stronie
idei „społeczeństwa otwartego” (inspirowanej pracą Karla Poppera)
i w ten sposób staną się częścią „globalnego społeczeństwa otwartego”1224. Pasowało to do toczonych wówczas w USA dyskusji o niebezpieczeństwie powrotu w Europie Środkowej do idei nacjonalistycznych,
pokrywało się z tezami słynnej pracy Poppera dotyczącej podziału na
społeczeństwo zamknięte i otwarte. To pierwsze miało być „magiczne,
plemienne czy kolektywne”, drugie – oparte na prawie ludzi do decydowania, niezdeterminowane „wpół biologicznymi więzami”, nieoparte na
więziach plemiennych czy stadnych zachowaniach1225. Idee, które Soros
był gotów realizować w oparciu o posiadane pieniądze, współgrały
z globalizacyjnym podejściem USA do zmian w Polsce. Były też bliskie
podejścia do polityki wschodniej, jakie dominowało w Polsce w kręgach
opozycji, trafiały więc na podatny grunt i niejako naturalnie się adaptowały. Opublikowane przez Stanisława Gomułkę dokumenty pokazują
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1222

| Fundacja im. Stefana Batorego, Sprawozdanie z działalności 1988–1990,
s. 50–55.

1223

| George Soros, Open Society, FT, (29.10.2009) https://www.ft.com/content/5714b216–bfea–11de–aed2–00144feab49a (dostęp 22 października 2017).

1224

| Fundacja im. Stefana Batorego, Sprawozdanie z działalności 1988–1990, s. 21.

1225

| K.R. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie. Urok Platona, t. 1, przeł. H.
Krahelska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 250.

aktywne zaangażowanie Sorosa w tym okresie w proces lobbowania
na Zachodzie za pomocą gospodarczą dla Polski i projektowania zmian
w polityce społecznej i gospodarczej oraz to, że jego wizja reform znajdowała u przedstawicieli rządu zainteresowanie1226. Nie ma tu miejsca
na szczegółową analizę, na ile ta wersja była realizowana – w każdym
razie w jakimś stopniu poprzedzała późniejszy model reform. Soros proponował bowiem już w marcu 1989 roku oparcie reform gospodarczych
w Polsce na trzech filarach: restrukturyzacji długów międzynarodowych,
stabilizacji monetarnej i wewnętrznych reformach gospodarczych1227.
Być może właśnie możliwość bezpośredniego kontaktowania się z decydentami (po powstaniu rządu Mazowieckiego) powodowała, że samej
fundacji nie poświęcał zbyt wiele czasu. Smolar podkreśla jednak, że
istotniejsze było w programie działania Fundacji polskie doświadczenie
polityki wschodniej niż odniesienia do „popperowskiej idei” lansowanej
przez Sorosa, wspomina, że Fundacji Batorego bliżej było do idei społeczeństwa obywatelskiego niż poppeprowskiej utopii. Podkreśla też, że
spośród założonych przez Sorosa fundacji w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, polska fundacja, czyli Fundacja Batorego, była jedną
z mniejszych i najbardziej niezależną w sensie decydowania o kierunkach prowadzonej polityki1228.
Kiedy szukamy dróg „cyrkulacji idei” prowadzących do ukształtowania się określonej linii politycznej, zwracamy uwagę na sieć nieformalnych kontaktów za kulisami polityki opisywanej w mediach. Otóż po tym,
jak Soros zaangażował się już między innymi na Węgrzech w promowanie swoich idei, został dzięki protekcji Krzysztofa Michalskiego zaproszony do Jana Pawła II na kolokwium w Castel Gandolfo w 1985 roku.
Miał nie tylko możliwość rozmawiać z papieżem w szerszym gronie,
1226

| Por. przykładowo: George’a Sorosa koncepcja pomocy zagranicznej dla Polski, 24
marca 1989, [w:] T. Kowalik (red.), Stanisław Gomułka i transformacja polska. Dokumenty i analizy 1968-1989, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010,
s. 398–399; List Stanisława Gomułki do G. Sorosa o kandydatach na premiera
i prezydenta, 6 lipca 1989, [w:] tamże, s. 441; Poprawiona wersja Planu Sorosa
przesłana Stanisławowi Gomułce, 14 lipca 1989 [w:] tamże, s. 442–444; Plan G.
Sorosa drugiego etapu reform (wraz z listą adresatów) 27 grudnia 1989, [w:] tamże,
s. 622–624.

1227

| George’a Sorosa koncepcja pomocy zagranicznej…, dz. cyt., s. 398.

1228

| Relacja Aleksandra Smolara dla autora, nagranie 1 grudnia 2017.
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ale został też przyjęty na prywatnym śniadaniu. Pierwsze spotkanie nie
wywarło – jak wynika z relacji Michalskiego – szczególnego wrażenia
na Sorosu, jednak współpraca się nie zakończyła1229, a przede wszystkim można uznać, że graniczy z pewnością, iż spotkanie Jana Pawła II
z Sorosem musiało dotyczyć sytuacji politycznej w regionie Europy Środkowej i form walki z komunizmem.
Dorobek Fundacji trzeba widzieć w kilku planach: organizacyjno-finansowym, ideowym oraz działaniu na rzecz budowania wzajemnych
relacji między elitami państw regionu1230. Z dzisiejszej perspektywy jest
to mało zrozumiałe, ale w czasach powszechnych oszczędności budżetowych podczas reform prowadzonych przez Leszka Balcerowicza sam
fakt, że jakieś środowisko dysponowało środkami finansowymi na realizację celów, był szczególnym zjawiskiem. Na Węgrzech analogiczna
fundacja wedle Sorosa dysponowała większymi wpływami niż odpowiednie ministerstwa. Dodatkowo rozbudowana sieć podobnych fundacji
zwielokrotniała możliwości promowania idei społeczeństwa otwartego
w kontekście środkowoeuropejskim, a w Polsce po prostu w kontekście
relacji ze wschodnimi sąsiadami. Samo zaś ograniczenie się do przypomnienia jej finansowego wkładu w żadnym razie nie wyczerpuje zagadnienia1231. Nie ma głębszych analiz pokazujących ideowy wpływ
Fundacji na kształt polskiej polityki zagranicznej w pierwszych latach
III RP. Można jednak zaryzykować hipotezę, że Fundacja w polskich
warunkach szybko wyrosła na promotora konkretnej idei prowadzenia
polityki wschodniej w duchu neoprometeizmu. Bardzo ważne dla rozpoczęcia procesu realizacji polityki wschodniej w regionie były kontakty
elit; chodziło o nowe elity, czyli środowiska wywodzące się z kręgów
opozycyjnych. Generalnie sprzyjał temu sam fakt, że fundacje założone
przez Sorosa prawie w każdym z państw regionu tworzyły pewną sieć
powiązań, jednak w polskim kontekście, o czym pisałem w rozdziałach
2 i 3, ta sieć była gotowa za sprawą kontaktów środowisk niezależnych,
1229
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| Rozmowy w Castel Gandolfo, tom I, opr. K. Michalski, Centrum Myśli Jana Pawła II–Wydawnictwo Znak, Warszawa–Kraków 2010, s. 9.

1230

| Por. Relacja Aleksandra Smolara dla autora, nagranie 1 grudnia 2017.

1231

| Por. G. Soros: In revolutionary times the impossible becomes possible, CNN, 4
listopada 2009, http://edition.cnn.com/2009/WORLD/europe/07/27/aoc.soros.
opensociety/index.html (dostęp 22 października 2017).

kościelnych i solidarnościowych w poprzednich dekadach, często też
za sprawą osobistych relacji takich osób jak Kuroń, Michnik1232, Zofia
i Zbigniew Romaszewscy i wiele innych. Zasadniczą sprawą było tylko
uaktywnienie tych kontaktów, co Fundacja była w stanie zorganizować
w kilkanaście miesięcy.
Środowiska, o których mowa, działały na rzecz polityki wschodniej
uprawianej w duchu programu „Kultury” także dlatego, że w większości
wywodziły się z grup dawnej opozycji. Program ten popierały też główne pisma obozu solidarnościowego: „Gazeta Wyborcza”, „Tygodnik
Solidarność”, „Arcana”. W Paryżu wciąż wychodziła „Kultura” zachowująca wpływ na kształtowanie dyskursu politycznego i programu nowych
elit. Przez kontakty personalne, a także polityczne zaangażowanie konkretnych uczonych częścią zaplecza polityki zagranicznej stawały się
też instytucje naukowe, takie jak powołany do życia w 1990 roku Instytut
Studiów Politycznych PAN kierowany przez Lamentowicza. Można powiedzieć, że mimo powolnych zmian personalnych w MSZ to właśnie
otulina instytucjonalna polskiej polityki wschodniej, która wytworzyła
się niemal natychmiast po odzyskaniu niepodległości, zadecydowała
o ostatecznym ustaleniu programu polityki wschodniej w latach 1989–
1990, a następnie o utrzymaniu tej linii po wyborach 1993 roku. Powstające instytucje, zarówno rządowe, jak i niezależne od władz, poza
ambicją, by być liderem w badaniach nad Wschodem, były wyjątkowo
nasycone ideowością i poczuciem misji.

Zmiany strukturalne w MSZ
Pierwsze po przyjściu Skubiszewskiego zmiany w regulaminie organizacyjnym MSZ wprowadzono w maju 1990 roku. Najważniejsze z nich
dotyczyły dostosowania struktury ministerstwa do nowych kierunków
polskiej polityki zagranicznej. Powstały departamenty: Europy, instytucji europejskich oraz Ameryki Północnej i Południowej. Z nazewnictwa
poszczególnych komórek zniknęły zabarwione ideologicznie określenia
wynikające z komunistycznej nowomowy oraz nazwa państwa ZSRR,
a także rzymskie numery w nazwach departamentów – w odniesieniu
1232

| Por. Relacja Aleksandra Smolara dla autora, nagranie 1 grudnia 2017.
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do nowo powstałych najwyraźniej przyjęto ogólną zasadę nadawania
komórkom terytorialnym nazw geograficznych państw lub regionów, do
których się odnosiły w swojej pracy.
Ze względu na tematykę książki skupię się na pierwszym z wymienionych departamentów. Znalazły się w nim wydziały: Europy Środkowej,
Europy Południowo-Wschodniej, Europy Południowo-Zachodniej, Europy
Północnej i współpracy transgranicznej. Wyodrębniono Wydział Niemiecki, a także pięć samodzielnych referatów: (1) ds. Rosji, (2) ds. Białorusi, (3) ds. Ukrainy i Mołdawii, (4) ds. Litwy, Łotwy i Estonii oraz (5) ds.
Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu,
Uzbekistanu i Turkmenii1233. Wbrew temu, co konstatuje Krzysztof Szczepanik, dzięki którego badaniom możemy zrekonstruować ówczesne
zmiany organizacyjne1234, wydaje się, że właśnie w zakresie organizacji
służby dyplomatycznej zmiana zaszła najszybciej. Związek Sowiecki
jako jeden wielki twór państwowy w sensie symbolicznym zniknął z pola
widzenia polskiej polityki zagranicznej nie dzięki zmianom personalnym
w MSZ (takich nie było) ani nie w wyniku zmiany obyczajów dyplomatycznych, lecz w rezultacie usunięcia go z regulaminu MSZ.
Zamiast imperium polska dyplomacja dostrzegała konkretne kraje –
dawne republiki sowieckie. Pierwsza korekta regulaminu ministerstwa
nastąpiła co prawda dopiero po dziewięciu miesiącach od przyjścia
Skubiszewskiego i była tylko częściowa, niemniej przystosowywała
strukturę MSZ do realizacji trzech najważniejszych politycznie kwestii:
polityki wschodniej w nowym wydaniu, spraw niemieckich i kwestii relacji
ze wspólnotami europejskimi (odpowiedni wydział utworzono w nowo
powstałym Departamencie Instytucji Europejskich). Na marginesie dodam, że Wydział Integracji Europejskiej pojawi się w regulaminie MSZ
dopiero w 1995 roku1235. Zmiana statutu MSZ nastąpiła 16 listopada 1990 roku, a nowy regulamin ministerstwo otrzymało 4 listopada
1991 roku, w rzeczywistości jednak to zmiana regulaminowa z połowy 1990 roku była najistotniejsza, w jakimś sensie wyprzedzała rozpad
ZSRS o półtora roku.
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| K. Szczepanik, Organizacja polskiej służby zagranicznej…, dz. cyt., s. 292–293.
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| Tamże, s. 291.
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| Tamże, s. 298–299.

Nowa kultura dyplomatyczna i rozrost sieci
placówek dyplomatycznych
Jednym z ważnych niewerbalnych sygnałów zmiany polskiej polityki
zagranicznej po 1989 roku, a szczególnie krystalizowania się polityki wschodniej, były szybkie przeobrażenia tego, co Jerzy Stempowski
określa jako kulturę dyplomatyczną1236. W związku z wydarzeniami
1989 roku Polska nawiązała lub wznowiła stosunki dyplomatyczne ze
Stolicą Apostolską (17 lipca 1989), Izraelem (27 lutego 1990) i Zakonem Maltańskim (9 lipca 1990). Wszystkie te trzy przypadki, a także
kilka innych pokazywały, że polska dyplomacja nie działa już w cieniu
ZSRS i podejmuje relacje z państwami, z którymi ich nie utrzymywała
lub je zerwała po 1944 roku z powodów ściśle politycznych czy ideologicznych. Nawiązywane w 1989 roku nowe kontakty dyplomatyczne stanowiły sygnał, że Polska nie honoruje już sowieckich ograniczeń
w polityce zagranicznej. Odrębną sprawą jest proces szybkiej rozbudowy relacji dyplomatycznych z państwami wychodzącymi z ZSRS, państwami Bałkanów Zachodnich powstałymi po rozpadzie Jugosławii oraz
Czechami i Słowacją – tworzenia nowych ambasad i konsulatów; do
tego tematu będę jeszcze wracać. Wszystko to świadczyło wymownie
o postępującym rozpadzie imperium.
Interesujące z punktu widzenia zmian w kulturze dyplomatycznej polskiego MSZ są dwa clarisy (otwarte depesze) Rapackiego z początku
1990 roku. W okólniku szefa gabinetu Skubiszewskiego z 16 stycznia
przekazano dyplomatom na placówkach, że powinni zaniechać stosowania liczby mnogiej, na przykład „powiadomcie”, w odniesieniu do
pojedynczych osób, przestać używać formy „wy”, nie stosować formy
„radzieccy”, precyzować, kto i co powiedział w rozmowie z polskim dyplomatą1237 – wcześniej stosowano w tym kontekście nieosobowe formy
gramatyczne lub liczbę mnogą. Szczególnie ta ostatnia uwaga odnosiła
1236

| Por. R. Stemplowski, Wstęp do pierwszego zbioru szkiców o współczesnej kulturze
dyplomatycznej, [w:] Współczesna kultura dyplomatyczna. Przybliżenie pierwsze, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017, s. 11–12.

1237

| IZ, Archiwum osobiste Krzysztofa Skubiszewskiego, Organizacja MSZ 1974–
1990, teczka 164, Zdzisław Rapacki, „wg rozdzielnika”: Gabinet Ministra GM–
023–10–90, 16 I 1990, b.p.
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się do pracowników na Wschodzie. Następnego dnia Rapacki wysłał
informację o zakazie tworzenia i działania w MSZ i placówkach dyplomatycznych partii politycznych1238.
Ponieważ oba dokumenty zachowały się w archiwum osobistym Skubiszewskiego, można domniemywać, że sam minister nalegał, by formy
korespondencji dyplomatycznej dopasować do zmienionej rzeczywistości. Co jednak charakterystyczne, wykonawcą odsowietyzowania form
i zwyczajów dyplomatycznych w MSZ był urzędnik, który karierę szefa
Gabinetu Ministra zaczął jeszcze pod koniec urzędowania Mariana
Orzechowskiego, miał odpowiednie doświadczenie, pozycję, a zapewne i posłuch wśród polskich dyplomatów – nie było możliwe, by nowe,
w dużym stopniu symboliczne, ale ważne regulacje złożyć na karb braku doświadczenia nowej ekipy. Depesze w służbie dyplomatycznej to
nie tylko formy, lecz także świadectwo tego, na jakie zagadnienia dyplomaci zwracają uwagę. Wraz ze zmianą władzy w stosunkach ze
wschodnim sąsiadem wyraźnie wzrósł poziom zainteresowania takimi
kwestiami, jak problemy religii w ZSRS, w tym sytuacja Kościoła katolickiego, coraz więcej dokumentów dotyczyło też spraw Polaków na
Wschodzie, zwłaszcza w Kazachstanie. Coraz więcej uwagi poświęcano również sprawom narodowościowym. Można to uznać za swoisty
powrót do zasadniczej tezy sowietologicznej, że ZSRS rozpadnie się
w wyniku ambicji poszczególnych narodów1239.
Świeżo powoływane placówki dawały szersze możliwości zatrudniania w dyplomacji osób spoza dotychczasowych kadr, szczególnie
w sytuacjach gdy nie było dla nich zbyt wielu możliwości zatrudnienia
w centrali. O ile proces uznawania nowych państw i zawierania z nimi
stosunków dyplomatycznych przebiegał szybko, o tyle nowe placówki
w przestrzeni postsowieckiej przez lata traktowane były przez starych
pracowników jako mniej atrakcyjne, a w konsekwencji były słabiej uposażone, najczęściej nie dysponowały własnymi reprezentacyjnymi nieruchomościami, tylko wynajmowanymi, powstawały z opóźnieniami itd.,
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| Przykłady: AMSZ, ZR–24121–4–89, R. [pełne imię?] Paciorkowski, Moskwa,
14 czerwca 1989, Notatka na temat nowych zjawisk w polityce narodowościowej KPZR i państwa radzieckiego; tamże, R. Paciorkowski, Moskwa, 11 września
1989, Notatka na temat sytuacji i polityki narodowościowej w ZSRR.

tak było praktycznie z wszystkimi nowymi placówkami na Wschodzie.
Powstawało wrażenie, że centrala traktuje nowe państwa jako byty tymczasowe. Problemy z odpowiednim zaopatrzeniem nowych placówek
mogły wynikać też z kłopotów budżetowych. Z tego względu, wzmocnionego większą otwartością polityczną, polska służba zagraniczna po
1989 roku w większym stopniu gotowa była tworzyć konsulaty honorowe. W pierwszych dwóch latach urzędowania Skubiszewskiego ich
liczba wzrosła z 9 do 261240.

Kriuczkow w Warszawie
Moskwa zakładała trwałość zmiany w Warszawie i szykowała się na
odpływanie Polski ku Zachodowi. Kazimierz Morawski, przewodniczący Centralnej Komisji Rewizyjnej KC PZPR, 17 września 1989 roku opowiedział Rakowskiemu swoją wcześniejszą o kilka dni rozmowę z Władimirem Fiodorowem, zastępcą kierownika Wydziału Zagranicznego
KC KPZS. Również on miał podkreślać małą aktywność PZPR i wyrażać
pretensje, że stery rządu oddano Mazowieckiemu. Zdaniem Fiodorowa
Polska, zamiast poprawiać socjalizm, weszła na drogę „budowy kapitalizmu” i zaczęła „się przemieszczać ze Wschodu na Zachód”. Znamienny
był kuluarowy komentarz Fiodorowa, zanotowany przez Rakowskiego:
Polska wraca do polityki Becka. Podrzynacie gardło własnemu
państwu. Opozycja dąży do zjednoczenia Niemiec. Jest to przejaw szaleństwa z punktu widzenia interesów narodowych. Tam, na
Zachodzie, nic nie uzyskacie, a stracicie nas, co będzie miało określone konsekwencje gospodarcze. A w ogóle – dodał – spójrzcie
na mapę i przypomnijcie sobie Królestwo Kongresowe1241.
Najpoważniejszym wyzwaniem, przed jakim stanął nowy rząd w polityce zagranicznej, było ustalenie jej kierunków w okresie przejściowym, strategiczne cele były w większym stopniu przedmiotem analiz
w czasach podziemnej Solidarności, kwestia strategii była oczywista.
Powstawało pytanie, jak osiągać wyznaczone, a przynajmniej przedyskutowane już w podziemiu, strategiczne cele. W konkretnych wa1240

| K. Szczepanik, Organizacja polskiej służby zagranicznej…, dz. cyt., s. 346.

1241

| M.F. Rakowski, Dzienniki polityczne…, dz. cyt., s. 523.
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runkach politycznych jesieni 1989 roku, wyzwanie stanowiła taktyka.
Mazowiecki w pierwszych tygodniach urzędowania najwyraźniej przyjął linię utwierdzania Sowietów, jak również spragnionego stabilizacji
Zachodu w przekonaniu, że jego celem nie jest wyprowadzenie Polski
z sowieckich imperialnych struktur wojskowych i gospodarczych. Zmiana
w strategicznym położeniu Polski następowała ewolucyjnie, programem
Mazowieckiego było podobne reagowanie na zmianę. W wystąpieniu przed Sejmem 24 sierpnia 1989 roku Mazowiecki zapowiedział
pozostanie w Układzie Warszawskim i respektowanie wynikających
z tego zobowiązań. Antoni Dudek jest przekonany, że w ówczesnych
warunkach takie postawienie sprawy było „całkowicie zrozumiałe”1242.
Zapewne z tego właśnie względu pierwszym zagranicznym gościem
w gabinecie nowego premiera był – co po latach wydaje się wręcz
absurdalne – Władimir Kriuczkow, szef KGB, a rola jego przewodnika po nowej politycznej Warszawie przypadła Kiszczakowi. Spotkanie
z Kriuczkowem przez wiele tygodni utrzymywano w tajemnicy przed
opinią publiczną1243. Rakowski, który miał informacje ze spotkania, zapisał w dzienniku, że przekaz Kriuczkowa nie dotyczył wyłącznie tego,
iż liczy na podtrzymanie przez nową ekipę dotychczasowych zobowiązań. Kriuczkow jasno zagrał kartą niemiecką, sugerując polskim rozmówcom, że może dojść do niemiecko-rosyjskiego sojuszu ponad głowami
Polaków1244.
Sprawa niemiecka istotnie determinowała powściągliwe wypowiedzi
nowego rządu wobec losów Układu Warszawskiego, a zatem – jak się
należało spodziewać – bezpośrednio rzutowała na politykę wschodnią nowego gabinetu. Dość szybko jednak Mazowiecki, Skubiszewski,
a prawdopodobnie także Rakowski mogli się przekonać, że deklaracje lojalności w ramach Układu Warszawskiego nie chronią przed problemami związanymi z prawnym uznaniem zachodniej granicy Polski.
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| A. Dudek, Reglamentowana rewolucja…, dz. cyt., s. 398–399.
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| M.F. Rakowski, Dzienniki polityczne…, dz. cyt., s. 509.

W słynnych 10 punktach Helmuta Kohla, ogłoszonych po upadku muru
berlińskiego, nie było na ten temat mowy1245.
Kriuczkow po powrocie do Moskwy przygotował raport z wizyty nad
Wisłą. Miał on postać dokumentu sformułowanego wspólnie z Eduardem Szewardnadzem, Aleksandrem Jakowlewem i Dmitrijem Jazowem.
Zarówno z treści dokumentu, jak i dyskusji, która się odbyła wokół niego w sowieckim kierownictwie, wynikało, że władze sowieckie liczą się
z możliwością ignorowania Układu Warszawskiego przez nowy polski
rząd oraz zażądania, by wojska sowieckie wycofano z terytorium Polski1246. Raport pokazuje, jak zaraz po zmianie rządu w Warszawie zarysowała się zasadnicza różnica w percepcji zachodzących wydarzeń
między rządem polskim a sowieckim. Oczywiście polski rząd nie znał
tych tez. Polskie władze nie brały pod uwagę, że Sowieci tak łatwo
oswoją się z nową sytuacją polityczną, a sowiecki okazał się bardziej
realistyczny, niż można było oczekiwać. Kluczowy problem polegał na
tym, że ani Jaruzelski, ani tym bardziej nowa ekipa w Warszawie nie
zdawali sobie sprawy ze stanu rozmów amerykańsko-sowieckich już od
jesieni 1988 roku. Kwestie, które były politycznie przesądzone na strategicznym szczeblu USA–ZSRS, na poziomie rozmów polsko-sowieckich
wyglądały na nie do końca rozwiązane. Sowieci do pewnego stopnia
korzystali z tej niewiedzy i niepewności sytuacji po polskiej stronie.

Nowy minister na forum międzynarodowym
Niemal natychmiast po złożeniu ślubowania w Sejmie Skubiszewski poleciał do Nowego Jorku na doroczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego ONZ. 25 września 1989 roku wygłosił swoje pierwsze programowe wystąpienie od momentu objęcia funkcji. Nowy minister skorzystał
z okazji, by wobec dyplomatów i polityków z całego świata zarysować
główne elementy swojego podejścia do polityki zagranicznej prowadzonej przez odzyskującą niepodległość Polskę. Podobnie jak Mazowiecki w sejmowym exposé zapewnił, że stosunki z ZSRS pozostaną
kluczowe. Skubiszewski podkreślał, jak bardzo zależy mu na stabilizacji
1245

| A. Dudek, Ewolucja stanowiska rządu Tadeusza Mazowieckiego…, dz. cyt., s. 162.
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| Tamże, s. 162–163.
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ładu międzynarodowego, zwłaszcza wzajemnego strategicznego bezpieczeństwa obejmującego wielkie mocarstwa, z zastrzeżeniem, że
„obszary bezpieczeństwa nie mogą jednak być utożsamiane ze sferami
wpływów”. Stałe zapewnienia o „kontynuacji” polityki zagranicznej po
części były wyrazem swoistego pragmatyzmu, a po części przekonania,
że w istocie nikt na Zachodzie nie oczekuje od Polski gwałtownego zrywania z ZSRS. Także reakcja opinii publicznej na tego rodzaju oświadczenia mogłaby się okazać negatywna. Trudno jednak wskazać, jakich
kwestii, których elementów polityki owa kontynuacja miała – w wizji Skubiszewskiego – dotyczyć. Jasne było tylko to, że podobne deklaracje
służą uspokojeniu sytuacji, tak potrzebnego w czasie wielkiej transformacji politycznej w regionie.
Pomimo „kontynuacyjnej” retoryki już w Nowym Jorku okazało się, że
Skubiszewski nie postrzega swojej misji jedynie jako ministra kontynuacji.
Rozumiał zapewne, że w polityce zagranicznej nie jest możliwe proste
zastosowanie zasady grubej kreski, niemniej szukał pola, w odniesieniu
do którego mógłby zademonstrować, że zaczyna się nowe. Wydarzenia
jesieni 1989 roku polski szef dyplomacji przedstawił międzynarodowej
opinii publicznej jako swoiste domknięcie nieszczęśliwej historii Polski po
II wojnie światowej, kiedy kraj mimo udziału w koalicji antyhitlerowskiej,
wielkich ofiar i zwycięstwa nad Niemcami znalazł się za żelazną kurtyną. Mówił w siedzibie ONZ:
Polityka nie może być sprowadzona jedynie do stosowania rzekomych praw historii. Osobiście nie wierzę w istnienie takich praw.
Przeznaczenie nie spieszy się, lecz teraz nadeszło, i Polska musi
kształtować swój los1247.
Wraz z niepodległością, suwerennym decydowaniem o swoim losie
Polska jak w 1918 roku odzyskiwała możliwość prowadzenia niezależnej polityki wobec wschodnich sąsiadów.
Podczas sesji w Nowym Jorku zwyczajowo istnieje wiele sposobności do rozmów z zagranicznymi partnerami. To w USA nowy minister spraw zagranicznych po raz pierwszy spotkał się w nowej roli
1247
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z Szewardnadzem, ministrem spraw zagranicznych ZSRS. Właśnie relacjom ze Związkiem Sowieckim w tym momencie historii warto poświęcić
nieco uwagi. W archiwum Skubiszewskiego znajduje się broszura autorstwa Stemplowskiego. Opublikował ją jako pracownik Instytutu Historii PAN, a także współzałożyciel niezależnego Zespołu Badań Europy
Wschodniej koordynowanego przez Mroziewicza.
Stemplowski został w 1990 roku szefem Kancelarii Sejmu. Należał
do osób miarodajnych, jeśli chodzi o kształtowanie linii politycznej nowej ekipy w 1989 roku, choć zapewne nie znajdował się w wąskim
kręgu decyzyjnym. Broszurę zamówił w lipcu 1989 roku Geremek, a na
przełomie października i listopada została ona zaprezentowana na
posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych OKP, którą kierował Janusz
Onyszkiewicz. Broszura była firmowana przez zespół, ale jej autorem
faktycznie był przede wszystkim Stemplowski. Analizował on w swoim
tekście elementy zależności Polski od ZSRS w momencie zmiany władzy:
traktowanie przez ZSRS Europy Środkowej jako sowieckiej strefy wpływów, istnienie Układu Warszawskiego, uzależnienie Polski od surowców
z ZSRS oraz popyt w ZSRS na niekonkurencyjne polskie produkty. Jego
teza brzmiała następująco: nawet jeśli rozpadnie się Układ Warszawski,
to NATO się nie rozwiąże. Zdawał sobie jednak sprawę, że zanim do
tego dojdzie, nastąpi okres przejściowy w polskiej polityce zagranicznej, i właśnie temu poświęcał uwagę.
Interesujące, że wśród głównych elementów uzależnienia od ZSRS
Stemplowski nie wymienił wprost obecności wojska sowieckiego w Polsce. Proponował dwie prognozy rozwoju polityki („dwa niezadowalające scenariusze”). Pierwsza zakładała szybki rozpad imperialnej struktury ZSRS „przy nieograniczonym otwarciu Polski na bodźce z centrum
światowego”. Autor przewidywał, że taki scenariusz doprowadziłby do
wielkiej destabilizacji i przerwy w procesie zmian ustrojowych. Druga
prognoza zakładała reformę RWPG i Układu Warszawskiego, uznanie
przez te organizacje polskiego prawa do suwerenności, a jednocześnie gwarancje dla granic Polski i wolności w określeniu ustroju państwa. Stemplowski dostrzegał i w tym scenariuszu zagrożenia, przede
wszystkim niemożność zreformowania Układu Warszawskiego w taki
sposób, by przestał on wpływać na całość relacji polityczno-militarnych

| 471

w regionie1248. Kluczowe są uwagi Stemplowskiego rekomendujące
szukanie rozwiązań politycznych w przestrzeni między dwoma zaproponowanymi scenariuszami i odzwierciedlające strach przed realizacją
pierwszego. Jak rzadko bowiem w wypadku prognoz kolejne lata miały
pokazać, że w gruncie rzeczy sprawdził się pierwszy, z punktu widzenia autora niejako skrajny scenariusz. Także spory polityczne w obozie
solidarnościowym na tle strategii międzynarodowej, do których doszło
na początku 1992 roku, czyli mniej więcej dwa lata potem, w gruncie
rzeczy dotyczyły realizacji pierwszego scenariusza. Warto też dodać,
że Stemplowski jako partnera Polski widział ZSRS, dopiero w dalszej
części jego broszury pojawiła się kwestia relacji z Ukrainą, Białorusią
i Litwą, lecz ta sprawa została potraktowana zdawkowo1249.
Myślenie Stemplowskiego zapewne pokazuje, w jaki sposób część
elit solidarnościowych postrzegała relacje z ZSRS – z tego punktu widzenia neoprometejski paradygmat, choć dominujący, nie był jedyny.
Zaproponowane przezeń podejście w zasadzie bliższe było poglądom
Skubiszewskiego niż OKP. Według autora skutkiem pieriestrojki mogła
być w ostatecznym rozrachunku reintegracja Polski „z systemem światowym”, lecz właśnie w możliwym szybkim tempie tego zbliżenia Stemplowski dostrzegał zagrożenie. Podkreślał, że w zachodzących przemianach nie chodzi o proste skopiowanie w Europie Środkowej „modelu
określanego tradycyjnie jako kapitalistyczny”, gdyż wiązałoby się z tym
ryzyko skopiowania „struktury kraju peryferyjnego”1250. Nie mamy możliwości szerszego omawiania tez Stemplowskiego, bez wątpienia jednak
jego broszura należy do najciekawszych dokumentów epoki pokazujących dylematy polskiej elity związane z ewentualnym rozpadem ZSRS,
jakie pojawiły się zaraz po powstaniu rządu Mazowieckiego ze Skubiszewskim jako ministrem spraw zagranicznych. Szczególna wartość
tych rozważań polega też na tym, że autor problemy polityki zagranicznej potrafił kojarzyć z ich możliwymi skutkami dla polityki wewnętrznej,
a kwestię procesu destrukcji ZSRS postrzegał nie tylko jako wydarzenie
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| R. Stemplowski, Przemiany ustrojowe w Polsce a jej polityka zagraniczna (Tezy do
dyskusji w Komisji Spraw Zagranicznych OKP), Zespół Badań Europy Wschodniej,
Warszawa, 30 października 1989, s. 5–6.

1249

| Tamże, s. 19.

1250

| Tamże, s. 11–12.

zewnętrzne, lecz także jako wywierające w owym czasie poważny
wpływ na stosunki wewnętrzne w Polsce.

Sprawa niemiecka
Podobnie jak w polityce wobec ZSRS, również w stosunku do Niemiec
zmiany następowały stopniowo, chociaż w tym wypadku szybciej można było dostrzec odmienne rozłożenie akcentów po polskiej stronie. Jaruzelski i jego ekipa byli przeciwni zjednoczeniu, rząd Mazowieckiego
starał się określić warunki, na jakich można by tego dokonać. Zmianie
doktryny w polityce niemieckiej sprzyjały dwie okoliczności: poglądy
znacznych kręgów opozycji oraz polityka USA. Właśnie te dwa czynniki polityczne – polityka solidarnościowej ekipy oraz koherencja z polityką amerykańską na kontynencie – stawały się głównymi filarami procesu
transformacji w Polsce. Tym bardziej musiały rzutować na strategiczne
kwestie polityki zagranicznej.
Do końca 1989 roku Polska pozostawała praktycznie jedynym krajem
bloku (imperium zewnętrznego), w którym władza znalazła się w tak dużym stopniu w rękach ludzi, którzy jeszcze kilka miesięcy wcześniej albo
byli w otwartej opozycji, albo ich pozycja polityczna nie pozwalała na
zajmowanie kluczowych stanowisk w kraju. Niemniej wydarzenia w poszczególnych państwach Europy Środkowo-Wschodniej wskazywały, że
niebawem i tam będzie podobna sytuacja jak w Polsce. Również sygnały płynące z ZSRS zapowiadały, że koniunktura polityczna gabinetu
Mazowieckiego będzie się szybko zmieniała i powstaną możliwości odważniejszych posunięć politycznych. Ważną przesłankę do założenia,
że rozpad sowieckiej struktury imperialnej w regionie może przebiegać
lawinowo, dało otwarcie przez Węgry granicy z Austrią dla uchodźców
z NRD.
Jednym ze znaczących polityków zachodnich, który unikał przyjazdu do Polski rządzonej przez ekipę Jaruzelskiego pod koniec lat 80.,
był kanclerz RFN. Kohl zdecydował się na wizytę dopiero, gdy premierem został Mazowiecki. Złożył ją jako pierwszy szef rządu z Zachodu,
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a wizycie nadano nadzwyczajną oprawę protokolarną1251. Musiał ją
jednak przerwać 9 listopada 1989 roku, by wrócić na krótko do Bonn
na posiedzenie rządu w związku z obaleniem muru berlińskiego. Klęska
polityczna komunistów w NRD postawiła na porządku dziennym kwestię
zjednoczenia Niemiec szybciej, niż się spodziewali niektórzy politycy
w Warszawie. Co prawda już podczas listopadowej wizyty Kohla w Polsce została podpisana deklaracja polsko-niemiecka, jednak stanowisko
gabinetu Mazowieckiego było następujące: najpierw prawnomiędzynarodowe uznanie granicy polsko-niemieckiej, a dopiero potem zgoda na
zjednoczenie. Inaczej sprawę widział gabinet kierowany przez Kohla.
Z niemieckiego punktu widzenia kolejność miała być odwrotna: najpierw
zjednoczenie i ogólnoniemieckie wybory, następnie odpowiedni traktat
graniczny z Polską1252.
Sprawa niemiecka była de facto istotnym komponentem polityki
wschodniej, gdyż wobec braku traktatu regulującego granicę na Odrze
i Nysie Łużyckiej dotyczyła w jakimś stopniu relacji z Sowietami, i to
w kilku wymiarach. ZSRS pozostawał w oczach wielu polskich polityków
w Polsce gwarantem granicy, a stacjonowanie na terytorium Polski wojsk
sowieckich zyskiwało dodatkowy kontekst – dla części sceny politycznej
wciąż były one przynajmniej kartą przetargową w rozmowach.

Mazowiecki w Moskwie
W październiku 1989 roku Jaruzelski jako prezydent PRL (towarzyszył
mu Rakowski jako pierwszy sekretarz KC PZPR) rozmawiał z Gorbaczowem w Berlinie podczas obchodów czterdziestolecia NRD. Także
Rakowski miał okazję do rozmów z Gorbaczowem, brakowało jednak
ciągle bezpośredniego kontaktu sowieckiego establishmentu z Mazowieckim. Nowy premier z kolei nie chciał z pierwszą wizytą zagraniczną udać się do Moskwy. Zerwanie z tego rodzaju zwyczajem miało
świadczyć o determinacji Mazowieckiego, by przewartościować relacje z wielkim sąsiadem. Było to podobnie jak nowojorskie wystąpienie
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1251

| F. Burgdörfer, Polityk z instynktem na obcym terenie, „Nowa Europa Wschodnia”
2016, nr 6, s. 177.

1252

| W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski…, dz. cyt., s. 17–19.

Skubiszewskiego sygnałem, że nowy rząd chce wyraźnie zaznaczać
choćby na poziomie symbolicznym, iż w polityce zagranicznej tak jak
w wewnętrznej idzie nowe.
Stolica ZSRS stała się ostatecznie celem drugiej, po Watykanie, zagranicznej wizyty Mazowieckiego. Kilka dni przed wyjazdem nowego
premiera do Moskwy przybył nowy polski ambasador. Nie był on jednak do końca „nowy”. Stanisław Ciosek udawał się na tę jedną z najważniejszych placówek dyplomatycznych i kluczową z punktu widzenia
moich rozważań jako zaufany człowiek Jaruzelskiego, który po stanie
wojennym zajmował wysokie stanowiska państwowe i partyjne, a zarazem cieszył się pewną sympatią kręgów opozycyjnych. Ważną rolę
w budowaniu pozycji byłego sekretarza KC w nowym kontekście odgrywał jowialny styl bycia Cioska, czego strona solidarnościowa mogła
doświadczyć między innymi podczas obrad Okrągłego Stołu, gdy był
jednym z głównych negocjatorów obozu władzy. Ciosek po klęsce wyborczej PZPR w czerwcu 1989 roku, podobnie jak wszyscy niemal czołowi oficjele partii komunistycznej, znalazł się jako pięćdziesięciolatek
poza codzienną polityką. Praca w dyplomacji miała być pomysłem na
utrzymanie się w życiu publicznym, czyli kontynuację o mało co nie przerwanej kariery. Według jego relacji to on sam zabiegał o możliwość
wyjazdu na wakującą po Natorfie placówkę w Moskwie, ale działo
się to w czasie, gdy nie było jeszcze oczywiste, że PZPR straci władzę. Tymczasem gdy powstał nowy rząd Mazowieckiego, wydawało
się, że plany wyjazdowe Cioska nie zostaną przez nowego premiera
potwierdzone1253, choć poza poparciem Jaruzelskiego miał zyskać również, wedle jego relacji, pozytywną opinię Geremka1254. To, że Mazowiecki i Skubiszewski zgodzili się ostatecznie na kandydaturę Cioska,
najwyraźniej zaskoczyło jego samego, a zapewne także Kreml1255. Decyzja o wysłaniu Cioska należała do mocnych akcentów kontynuacji
w polityce Skubiszewskiego.

1253

| M.F. Rakowski, Dzienniki polityczne…, dz. cyt., s. 515.

1254

| S. Ciosek, Wspomnienia (niekoniecznie) dyplomatyczne: opowiastki z Polski i Rosji,
współpraca J. Osiecki i E. Charitonow, Prószyński Media, Warszawa 2014, s. 55.

1255

| A. Dudek, Ewolucja stanowiska rządu Tadeusza Mazowieckiego…, dz. cyt.,
s. 162–164.
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W listopadzie Mazowiecki pojechał wreszcie do ZSRS. Konkluzje
Darii Nałęcz pokazują, jak Rakowski wykorzystywał swoje moskiewskie
kontakty, by utrudnić planowane rozmowy premiera. Ostrzegał przed
swoim następcą, używając starych, dobrze znanych kalek: odwoływał
się do rzekomego nacjonalizmu ekipy Mazowieckiego oraz podkreślał, że deklaracje o konieczności kontynuacji relacji ZSRS są niepewne
wobec planów ostrego politycznego zwrotu ekipy solidarnościowej na
Zachód1256. Jeśli zestawimy przestrogi byłego premiera przed nowym
z uwagami Jaruzelskiego z lipca 1989 roku z cytowanego już powyżej
spotkania przewodniczących partii komunistycznych Układu Warszawskiego, to możemy wyciągnąć wnioski, że obaj używali podobnych
argumentów w celu dezawuowania nowego rządu w oczach władz
na Kremlu. Warto na marginesie rozważań o wizycie Mazowieckiego w ZSRS i podejściu do niej Rakowskiego zaznaczyć jeszcze jedno:
w październiku 1989 roku toczyły się w Moskwie z udziałem Rakowskiego pierwsze rozmowy na temat moskiewskiej pożyczki dla PZPR1257.
Premier nie zdecydował się na wyjazd do którejkolwiek z republik
sowieckich. Program wizyty był skoncentrowany na Rosji: „Moskwa, Zagorsk jako symbol prawosławnej tożsamości Rosji, Leningrad-Petersburg
jako symbol nowoczesnej imperialnej państwowości rosyjskiej i nowoczesnego patriotyzmu rosyjskiego sprzed komunizmu, oraz Katyń”1258. Przyjęty plan podróży był sygnałem, że Mazowiecki i jego ekipa odżegnują
się choćby od stwarzania pozorów, że nowa Polska dąży do popierania
w Rosji ruchów odśrodkowych. Z drugiej strony można go było oczywiście odczytywać tak, że najwyżsi przedstawiciele władz Polski nie
jeżdżą już, powiedzmy, do Kijowa przez Moskwę – tymczasem jednak
Mazowiecki nie wybierał się do innych republik. Po latach trudno zrekonstruować różne często wykluczające się intencje. Tymczasem przed
wizytą głos zabrała rzeczniczka rządu Małgorzata Niezabitowska:
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| D. Nałęcz, Relacje prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego z ZSRR jako element wschodniej polityki Polski w latach 1989–1990, s. 20, maszynopis w zbiorach autora (przygotowany do druku w kwartalniku „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”).

1257

| Notatka z 13 listopada 1991, s. 1/16, Akta główne Prokuratury Wojewódzkiej
w Warszawie – tom I, http://bi.gazeta.pl/im/7/3358/m3358617.pdf (dostęp 28
lutego 2018).

1258

| Relacja Grzegorza Kostrzewy-Zorbasa udzielona autorowi via e-mail.

Nasz rząd przywiązuje niezwykle dużą wagę do stosunków ze
Związkiem Radzieckim. Punktem wyjścia do nich jest nasza suwerenność zewnętrzna i niezależność w sprawach wewnętrznych. […]
Nasza postawa wobec Związku Radzieckiego nie wynika z doraźnej taktyki, lecz ma charakter strategiczny, ponieważ opiera się
na najlepiej pojętym wspólnym interesie. Nieprawdą jest bowiem,
że tylko jedna siła polityczna w naszym kraju jest w stanie gwarantować sojusz i harmonijną współpracę ze Związkiem Radzieckim.
Nie ma dzisiaj monopolu na dobre, partnerskie, sąsiedzkie stosunki, ponieważ ich podstawą jest polska racja stanu1259.
Szczególnie interesujący był passus skierowany wprost do PZPR odnośnie do tego, że nowa ekipa bez pośrednictwa komunistów potrafi sobie ułożyć relacje z ZSRS. Późniejsze wydarzenia pokazały, jak bardzo
płonne były to nadzieje. „Wiadomości” 22 listopada 1989 roku poinformowały też, że tuż przed wylotem do Moskwy Mazowiecki odwiedził
prezydenta Jaruzelskiego. Już samo podanie tej informacji jako jednej
z głównych w „Wiadomościach” świadczyło o tym, że komuś mogło
zależeć na pokazaniu, że w polityce zagranicznej obowiązuje w znacznym stopniu dotychczasowy kurs, a w sprawach sowieckich Mazowiecki
liczy się w jakimś stopniu ze zdaniem byłego dyktatora lub po prostu
dąży do unikania zadrażnień wokół tak delikatnej sprawy jak stosunki
z ZSRS. Mazowiecki nie zdecydował się pomimo namów ze strony Rosjan na odwiedzenie którejkolwiek innej republiki. Nie był to przypadek,
jak wspomina Hall, Mazowiecki nie chciał wobec kierownictwa ZSRS
demonstrować poparcia dla emancypacji ujarzmionych przez imperium
narodów1260.
24 listopada 1989 roku „Wiadomości” zaczęły się od długiego materiału poświęconego wizycie nowego premiera w Moskwie. Po złożeniu
kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza u ściany Kremla1261 udał się
na najważniejsze spotkanie. Opinia publiczna w Polsce nie dowiedziała
się, że pierwotnie rozważano, by delegacja Mazowieckiego odwiedziła Mauzoleum Lenina, a polski premier skasował ten punkt wizyty
1259

| „Wiadomości”, 22 XI 1989, https://www.youtube.com/watch?v=JgxeygMqioc
(dostęp 4 listopada 2016).

1260

| A. Hall, Osobista historia…, dz. cyt., s. 102.

1261

| „Wiadomości”, 24 XI 1989, https://www.youtube.com/watch?v=imCjd–ZJxFM
(dostęp 18 marca 2016).
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wieczorem poprzedzającego dnia1262. Mazowiecki rozmawiał z Gorbaczowem oraz premierem ZSRS Nikołajem Ryżkowem, pojechał także
do Katynia. Moskwa i PZPR musiały przyjąć do wiadomości, że ich monopol na kontakty w polskich sprawach wraz z wizytą Mazowieckiego
w stolicy ZSRS został przełamany1263. Charakterystyczne i szczególnie
widoczne w rozmowie z Ryżkowem było to, że Rosjanie starali się osłaniać przed nowymi władzami w Polsce swoich starych politycznych
towarzyszy w Polsce. Ryżkow dopytywał Mazowieckiego o sytuację
Jaruzelskiego i przestrzegał nową ekipę przed uderzeniem w PZPR1264.
Współpracownik Mazowieckiego – Waldemar Kuczyński – zapisał takie słowa premiera ZSRS:
Jesteśmy – towarzysz Gorbaczow i ja – bardzo zadowoleni z Waszych słów o towarzyszu Jaruzelskim, ale dochodzą nas informacje,
że w ósmą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego określone siły
chcą podgrzać sprawę, głównie przeciwko Jaruzelskiemu i PZPR.
To Wasza sprawa wewnętrzna, ale wiem, że PZPR poszła na pluralizm i porozumienie; teraz cios w PZPR i personalnie w generała
Jaruzelskiego nie byłby dobry dla pracy rządu koalicyjnego w Polsce, choć jest to Wasza wewnętrzna sprawa polska1265.
W moskiewskich rozmowach Mazowiecki skoncentrował się na
dwóch grupach zagadnień. Pierwsza to sprawy gospodarcze wynikające z zastanych powiązań Polski ze Związkiem Sowieckim (zadłużenie
Polski w ZSRS w rublach i dolarach, dostawy gazu, ropy naftowej, sprawy rybołówstwa). Drugą grupę poruszanych spraw stanowiły kwestie
historyczne, przede wszystkim zwrot zbiorów Ossolineum, dóbr kultury
polskiej z Litwy; wracała też stale sprawa Katynia – chodziło o oficjalne
przyznanie, kto dokonał zbrodni, oraz wydanie dokumentacji dotyczącej zamordowanych. Szef kancelarii premiera tak przedstawiał zagadnienie restytucji:
Chcemy repatriacji dóbr polskich, a dobra litewskie jesteśmy gotowi
oddać Litwie itp. Nie chcemy nawet całego Ossolineum, ale żeby
była możliwość jego publicznego udostępniania. Wydawało nam
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| A. Hall, Osobista historia…, dz. cyt., s. 103–104.

1263

| A. Dudek, Reglamentowana rewolucja…, dz. cyt., s. 82.

1264

| P. Kowal, M. Cieślik, Jaruzelski. Życie paradoksalne, Znak, Kraków 2015, s. 324.

1265

| W. Kuczyński, Solidarność u władzy…, dz. cyt., s. 26.

się, że będzie to możliwe do załatwienia na szczeblu ZSRR lub republik. Wśród dóbr kultury są jeszcze pochodzące z czasów carskich,
a niezwrócone Polsce na podstawie umów przedwojennych1266.
W istocie nie zostały przecież wykonane przez ZSRS liczne postanowienia traktatu ryskiego dotyczące podnoszonych przez premiera
spraw dóbr kultury1267. Interesujące, że kwestia niewywiązania się Rosji
z postanowień traktatu z 1921 roku była obecna w dokumentach MSZ
(„strona rosyjska nie wypełniła postanowień Traktatu Ryskiego dotyczących zwrotu Polsce dóbr kultury”)1268. Może to być intepretowane jako
poczucie kontynuacji tradycji relacji z Rosją, postrzegania ich jako pewnej całości od odzyskania niepodległości w 1918 roku – szczególnie że
przykładowo w relacjach z Litwą rząd początkowo niechętnie wracał
do przedwojennego stanu prawnego.
W odniesieniu do Katynia Gorbaczow i Ryżkow najwyraźniej postanowili zaczekać na planowaną w kolejnych miesiącach wizytę Jaruzelskiego, dla którego zamierzali zarezerwować satysfakcję z „zamknięcia”
sprawy katyńskiej. W każdym razie można uznać, że już podczas pierwszego oficjalnego kontaktu nowego polskiego premiera z władzami
sowieckimi potwierdziły się zręby historycznych problemów w polityce
wschodniej, głównie odnoszących się do Rosji, które stały się już kanonem nierozwiązanych kwestii w polityce wschodniej III Rzeczypospolitej. Tym niemniej właśnie w rozmowie Mazowieckiego z Gorbaczowem
Jacek Cichocki postrzega symboliczny początek drogi nowej polityki
wschodniej, której treść stanowiła doktryna Giedroycia w postaci uznania Ukrainy w grudniu 1991 roku. W odpowiedzi na ankietę pisze tak:
Myślę, że (początek polskiej polityki wschodniej – PK) to powinien
być listopad 1989 roku i wizyta pierwszego niekomunistycznego
premiera Polski Tadeusza Mazowieckiego w Moskwie, jeszcze
wtedy stolicy istniejącego ZSRR. W czasie rozmowy z Gorba1266

| Tamże, s. 26.

1267

| M. Wołos, Traktat ryski w praktyce dyplomacji sowieckiej (wybrane przykłady), [w:]
S. Dębski (red.), Zapomniany pokój. Traktat ryski. Interpretacje i kontrowersje 90 lat
później, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Warszawa 2013,
s. 238–240.

1268

| AMSZ FR–22–3–92 (prawdopodobnie styczeń) 1992 r. Warszawa, Problemy
w stosunkach polsko–rosyjskich zgłoszone przez resorty, s. 7.
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czowem polski premier po raz pierwszy na najwyższym szczeblu
poruszył kwestię katyńską1269.
Tymczasem po oficjalnych rozmowach Mazowiecki wraz z delegacją poszedł na spacer po Moskwie – oprowadzał ich Andrzej Drawicz.
Delegacja trafiła do restauracji Praha, w której odbywało się jednocześnie kilka przyjęć weselnych. Wedle wspomnień Halla sowiecka ochrona zdecydowała, że polska delegacja mogła zająć miejsce w jednej
z sal z orkiestrą, a do historii weszła historia, jak Mazowiecki pierwszy
raz od lat zatańczył – partnerką w tańcu była rzeczniczka Małgorzata
Niezabitowska1270. Co ciekawe, wciąż funkcjonował nieformalny kanał
komunikacji między partiami komunistycznymi sowiecką i polską. Kierownictwo PZPR z zaciśniętymi zębami śledziło wieści o rozmowach nowego premiera na Kremlu. Mazowiecki zapewne nie wiedział, że to, co
mówi w Moskwie, jest szybko znane innym graczom w Polsce. Otóż Rakowski streszcza w swoim dzienniku notatkę sporządzoną przez stronę
sowiecką po powrocie szefa gabinetu do Polski. Odpowiedź na pytanie,
skąd wzięła się ona w archiwum Rakowskiego, jest równie pasjonująca
jak treści przekazane przez byłego premiera, a wówczas wciąż szefa
partii komunistycznej, mającej w kraju duże wpływy i możliwości działania. Wynika z nich, że Sowieci planowali wprawdzie dalsze wsparcie
dla PZPR, ale brali pod uwagę możliwość jej poważnego osłabienia na
wewnętrznej scenie politycznej. W coraz większym stopniu zakładali,
że efektywnym sposobem na zachowanie wpływów w Polsce jest podtrzymywanie gospodarczej zależności kraju od ZSRS, a nie dotacje czy
parasol polityczny nad PZPR.
Rosyjscy autorzy notatki, która trafiła do rąk Rakowskiego, postrzegali
ekipę Mazowieckiego jako „antyradziecką”. Dziwiło ich podtrzymywanie antysowieckiego kursu, skoro – jak podkreślali – po dekadach rząd
przestał przeszkadzać rozwojowi Kościoła katolickiego na Wschodzie
czy sieci polskich szkół za Bugiem. Mieli też zamiar zgodzić się na rzetelne wyjaśnianie kwestii historycznych. Strona sowiecka oceniła, że Mazowiecki nie był dobrze przygotowany do wizyty w Moskwie. Po wysłuchaniu polskiego premiera zamierzano przygotować „listę radzieckich
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| J. Cichocki, Ankieta PPW.

1270

| A. Hall, Osobista historia…, dz. cyt., s. 106.

pretensji” do jego gabinetu. Zresztą niektóre z nich gospodarze zdążyli sformułować wcześniej, stwierdzając, że „Mazowiecki absolutyzuje sprawy polskie, bez uwzględniania innych okoliczności”. Zauważyli
również, że spotkał się w Moskwie z dysydentami, w tym z Andriejem
Sacharowem. Na marginesie pojawiały się też podobno pretensje do
PZPR, że niewystarczająco klarownie określa swoje stanowisko wobec
współpracy z KPZS. Sowieci nie wiązali przy tym zbyt wielkich nadziei
z prasowymi deklaracjami Mazowieckiego, że Jaruzelski jest „gwarantem procesów zachodzących w PRL”1271. Sowiecka relacja z wizyty,
znana zapewne nie tylko Rakowskiemu, lecz także Jaruzelskiemu, pokazywała kilka istotnych elementów, które być może wpłynęłyby na nieco
inny kurs polityczny Mazowieckiego, gdyby dane było i jemu poznać
jej treść.

„Rosyjska fatamorgana”
Wizyta Mazowieckiego w Moskwie i przedstawiane wówczas poglądy mogły być interpretowane jako posunięcia taktyczne – sporo jednak
świadczy o tym, że Mazowiecki zakładał przetrwanie ZSRS i wiele elementów kontynuacji1272. Druga połowa grudnia przyniosła kilka istotnych
wydarzeń w relacjach polsko-rosyjskich, wszystkie do pewnego stopnia pozwalały na optymistyczne oceny. 18 grudnia 1989 roku Wałęsa
uczestniczył w Moskwie w pogrzebie Sacharowa. Przewodniczącemu
Solidarności towarzyszył Michnik – jak pamiętamy, była to już kolejna
w tym roku wizyta naczelnego „Gazety Wyborczej” w tzw. Kraju Rad.
Kulisy pobytu delegacji Wałęsy znamy z szyfrogramu szefa Grupy Operacyjnej „Wisła”. Prawdopodobnie tylko spóźnienie samolotu z Wałęsą
do Moskwy uniemożliwiło jego spotkanie z Michaiłem Gorbaczowem,
na którym tak zależało Michnikowi. Udało się jednak zaaranżować
1271

| M.F. Rakowski, Dzienniki polityczne…, dz. cyt., s. 588.

1272

| Por. K.B. Janowski, Polityka wschodnia RP. Uwarunkowania i efekty. Próba analizy historyczno-politologicznej, http://karol–b–janowski.waw.pl/POLITYKA%20
WSCHODNIA%20RP.pdf (dostęp 29 listopada 2017), s. 2–3. Charakterystyczne, że w przywołanym artykule Janowski późniejsze korekty polityki wschodniej
już w III RP interpretuje jako „porzucanie Wschodu”.
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spotkanie Michniaka z Fiodorowem i Swietłowem, „przypadkiem” do
części tych rozmów dołączył Wałęsa. Cel był następujący: doprowadzić do bezpośredniego spotkania szefa Solidarności z wysokimi przedstawicielami władz sowieckich przynajmniej po to, by do Gorbaczowa
dotarły odpowiednie sygnały ukazujące Wałęsę jako pragmatyka. Zdaniem autora relacji ze spotkania mimo ostrych sygnałów niezadowolenia
przedstawicieli władz sowieckich dotyczących między innymi stosunku
elit solidarnościowych do PZPR i „akcji antyradzieckich” w Polsce Wałęsa
reagował spokojniej od Michnika, „przyjmował postawę koncyliacyjną
i często mitygował M[ichnika]”1273. Tym razem jednak rozmowy Wałęsy
z Gorbaczowem nie doszły do skutku mimo zabiegów polskiej strony,
plan samodzielnego – bez pośrednictwa PZPR – porozumienia z ekipą
Gorbaczowa w ZSRS wciąż nie był zrealizowany. Wyraźnie jednak na
przełomie lat 1989/1990 wśród solidarnościowych elit popularna była
idea zbliżenia z Rosją pod warunkiem jej demokratyzacji z wszystkimi
strategicznymi konsekwencjami tego rodzaju poglądu. Jego podstawą
było przekonanie o trwałości pieriestrojki. Jednym zaś z gwarantów niejako legitymizujących tego rodzaju pogląd był właśnie Sacharow1274.
24 grudnia 1989 roku przed południem Zjazd Deputowanych Ludowych ZSRS przyjął postanowienie „O politycznej i prawnej ocenie radziecko-niemieckiego układu o nieagresji z 1939 roku”. Główne tezy
dokumentu brzmiały następująco: deputowani usprawiedliwiali podpisanie układu sowiecko-niemieckiego okolicznościami politycznymi lat 30.,
a porozumienie niemiecko-sowieckie traktowali jako wygasłe w momencie ataku Niemiec na ZSRS w czerwcu 1941 roku. Nieco inne było
podejście do tajnych protokołów podpisanych wraz z porozumieniem.
Uznano je za niezgodne z sowieckim prawem, podpisane bez wiedzy
partii komunistycznej i władz sowieckich, w konsekwencji więc nieważne od samego początku, a wyjaśnianie trudnych elementów historii miało
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1273

| 1989 grudzień 22, Moskwa – Szyfrogram Grupy Operacyjnej „Wisła” dotyczący
wizyty Lecha Wałęsy w Moskwie , sygnowany przez Żarskiego, tajne specjalnego
znaczenia, [w:] Zmierzch dyktatury…, dz. cyt., s. 519.

1274

| Por. A. Michnik, Myśli wschodnioeuropejskie, [w:] tenże, Diabeł naszego czasu, Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa 2009, s. 182; A. Michnik, Decydujące starcie,
[w:] tenże, Diabeł…, dz. cyt., s. 225.

stanowić „część procesu pieriestrojki”1275. Po pięćdziesięciu latach i kilku
miesiącach podpisanie tajnego protokołu dzielącego suwerenne państwa sąsiedzkie na strefy wpływów zostało potępione.
Jako winnych polityki ZSRS w 1939 roku wskazano Stalina i Mołotowa1276. Wedle przyjętej interpretacji działali oni bez odpowiednich pełnomocnictw, wykluczona była więc jakakolwiek forma odpowiedzialności państwowej ZSRS. Za uchwałą głosowało 1432 deputowanych,
przeciwko 252, wstrzymało się 264. Podpisany przez Gorbaczowa dokument miał w oczywisty sposób poważne walory polityczne, nie rodził
jednak prawnych skutków. Zjazd Deputowanych Ludowych w bezprecedensowym postanowieniu dokonywał oceny wydarzeń historycznych,
ale w żadnym razie nie należało traktować wypracowanego na Kremlu
dokumentu jako zwiastuna wypłacania przez ZSRS odszkodowań czy
przesunięć granic do stanu sprzed zawarcia paktu, te bowiem były już
usankcjonowane w innym trybie – podczas konferencji pokojowych z lat
1943–1945. Relacjonowana przez Cioska dyskusja zjazdowa na temat
paktu Ribbentrop–Mołotow rozpoczęła się już 23 grudnia wieczorem
od referatu Jakowlewa. Z przysyłanych przez Cioska informacji wynikało, że wśród sowieckich postaci życia publicznego tli się zasadnicze nieporozumienie co do oceny polityki Stalina wobec Polski. Dyskusje, które
poprzedziły głosowanie, pokazały, iż elity sowieckie nadal są przekonane, że Związek Sowiecki był niejako zmuszony do szukania wsparcia
w Niemczech ze względu na politykę Zachodu i Polski. Okazało się także, że część deputowanych nie popiera uchwały, bojąc się, iż zostanie
wykorzystana jako argument na rzecz opuszczenia ZSRS przez Litwę,
Łotwę i Estonię1277. Warto zaznaczyć, że na Zjeździe Deputowanych
swoisty rachunek historycznych krzywd dokonanych przez ZSRS oprócz
kwestii paktu Ribbentrop–Mołotow obejmował jeszcze jedną sprawę:
1275

| Postanowlienie Sjezda Narodnych Deputatow SSSR ot 24 dekabria 1989 goda O politiczeskoj i prawowoj ocenkie sowietsko-germanskogo dogowora o nienapadienii ot
1939 goda, [w:] Raspad SSSR…, t. 1, dz. cyt., s. 821–822.

1276

| IZ, Archiwum osobiste Krzysztofa Skubiszewskiego, teczka 257, Postanowienie
Zjazdu Deputowanych Ludowych Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o politycznej i prawnej ocenie radziecko-niemieckiego układu o nieagresji
z 1939 r., Granica Polska–ZSRR.

1277

| AMSZ, Szyfrogram nr 0–3930/IV z Moskwy, nadany 23 XII 1989; tamże, Szyfrogram nr 0–3932/IV z Moskwy, nadany 24 XII 1989.
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interwencję w Afganistanie w 1979 roku. W tej sprawie stanowisko
zjazdu było zwięzłe: potępienie i żądanie wprowadzenia takich zmian
w sowieckiej konstytucji, by w przyszłości uniemożliwić interwencję wojskową w podobnym trybie oraz by władze sowieckie zaopiekowały się
weteranami i rodzinami poległych1278.
Kilka dni później, 29 grudnia 1989 roku, polski parlament przyjął
zmiany w Konstytucji PRL, tzw. nowelę grudniową, której najgłośniejszy
zapis dotyczył powrotu do tradycyjnej nazwy państwa – Rzeczpospolita Polska. Z nowelą wiązało się kilka innych istotnych decyzji, między
innymi zerwano z przewodnią rolą PZPR. Parlament wybrany w czerwcu
1989 roku wycofał też z konstytucji zapisy artykułu 6 paragraf 2 o sojuszu z ZSRR i krajami bloku wschodniego. Tym samym w sensie konstytucyjnym powstały warunki do prowadzenia przez rząd polityki wschodniej w oparciu o suwerenne rozeznanie interesów państwa. Była to nowa
sytuacja prawna, sytuacja polityczna zmieniała się znacznie wolniej.
Oczywiście w składzie Rady Ministrów w Warszawie wciąż znajdowali
się Kiszczak, Siwicki i inni przedstawiciele komunistycznych władz.
Wiele wskazuje na to, że w rozumieniu kierownictwa rządu relacje
z ZSRS były przede wszystkim relacjami z Rosją. Nie chodziło jednak
raczej o podejście Kisielewskiego – oparte na porozumieniu z Sowietami. Bliższe gabinetowi Mazowieckiego było założenie oparte na tezach
Halla z „Polityki Polskiej”, że powstanie nowa Rosja i na nowych zasadach ułoży sobie relacje z dawnymi republikami związkowymi, wystarczy jej nie drażnić popieraniem tendencji odśrodkowych i na tej podstawie zbudować z nią nowe relacje. Niepodległej Polsce miało być już
znaczenie wygodniej ułożyć sobie relacje z taką Rosją. Wspominając
po latach tamte czasy, Hall napisze:
Tak. Na przełomie 1989 i 1990 roku uważałem, że dla stosunków
polsko-radzieckich pojawiła się po raz pierwszy po wojnie korzystna koniunktura, ale zdawałem sobie sprawę, że może się ona załamać, gdyż jest związana z sukcesem polityki głasnosti1279.
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| Postanowlienie Sjezda Narodnych Deputatow SSSR ot 24 dekabria 1989 goda O politiczeskoj ocenkie rieszenija sowieckich wojsk w Afganistan w dekabrie 1979 goda [w:]
Raspad SSSR…, t. 1, dz. cyt., s. 822.

1279

| Relacja Aleksandra Halla dla autora, e-mail z 24 września 2017.

Gdy 18 stycznia 1990 roku Mazowiecki wygłaszał przemówienie
sejmowe1280, w dużym stopniu poświęcone polityce zagranicznej rządu, w takim duchu – jak wspomina to Hall – zrelacjonował krótko jesienną wizytę w ZSRS: rutynowo chwalił Gorbaczowa i w zasadzie
nie poświęcił uwagi problemowi rozpadających się Sowietów. Stawka
polityczna wciąż była związana z powodzeniem Gorbaczowa. Do
tego rodzaju konstrukcji politycznej słabo pasowało przykładowo popieranie niepodległości Litwy czy tym bardziej Ukrainy. Stąd wiosenne
wydarzenia w Wilnie tak bardzo zaskoczyły i zdezorientowały rząd
w Warszawie. „Rosyjska fatamorgana” – tak można określić pojawiające się co jakiś wśród polskich decydentów politycznych przekonanie,
że wystarczy zademonstrować chęć nawiązania dobrych relacji z Rosją, by one nastąpiły. W podejściu tym – opartym na swego rodzaju
zmęczeniu konfliktem z Rosją – była spora doza naiwności. Jeśli jest coś
takiego w polskiej polityce jak „rosyjska fatamorgana”, to sądzę, że na
przełomie lat 1989/1990 można mówić o pierwszym takim zjawisku po
1989 roku. Lansowana przez Halla interpretacja, że jest szansa na porozumienie z Rosją, oparta była na swoistym rozumieniu realistycznego podejścia do polityki wschodniej, zaufaniu do autorytetów Kisielewskiego
czy Stommy. Konstrukt intelektualny stworzony na potrzeby potencjalnej
realizacji konkretnej idei „ugody z Rosją” (a raczej nowego historycznego kontraktu) mocniej determinował chwilami myślenie polityków niż
ich własne życiowe doświadczenie i aktualne wydarzenia polityczne,
z których wciąż płynęły wnioski wynikające z imperialnych tradycji Rosji.
Tym bardziej na podatny grunt trafiać musiały wówczas meldunki MSW
skierowane do wąskiego grona odbiorców w Warszawie, że przykładowo Pentagon popiera głęboką reformę Układu Warszawskiego, powstanie w jego ramach czegoś na wzór Parlamentu Europejskiego itd.1281,
słowem – utrzymanie Układu Warszawskiego. Pytanie, na jak poważnych postawach oparte były tego rodzaju prognozy i na ile poważnie
1280

| Wystąpienie Prezesa Rady Ministrów Tadeusza Mazowieckiego w Sejmie, 18 stycznia 1990, [w:] R. Stemplowski, Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej, wyd.
II, tom II, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2007, s. 174.

1281

| IPN BU 01438/10, Informacje dot. sytuacji i wydarzeń społeczno-politycznych za
granicą, Informacja, dotyczy możliwości zmian w Układzie Warszawskim, 3 stycznia 1990, s. 8.
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traktowali je Mazowiecki czy Skubiszewski. Faktem jest jednak, że tego
rodzaju analizy otrzymywali oraz że w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego w pierwszych miesiącach 1990 roku trwały prace studyjne zmierzające w kierunku utrzymania i rozwoju Układu Warszawskiego1282.
Podobnie w MSZ trwały w pierwszej połowie 1990 roku prace nad
zreformowaniem, ale utrzymaniem Układu Warszawskiego. Wynikało to
zarówno z posiedzenia przedstawicieli ministerstw spraw zagranicznych
i obrony UW w lutym 1990 roku w Budapeszcie1283, jak i opracowań
firmowanych przez znaczących dyplomatów, takich jak np. Grela1284,
w kontekście rozmów z przedstawicielami Czechosłowacji – w nieco
innym tonie przebiegały już lipcowe rozmowy Nowaka z delegacją
węgierską1285. Także na płaszczyźnie ekonomicznej ujawniły się w administracji rządu Mazowieckiego siły dążące nie tyle do zmiany systemu, ile – najwyżej – do jego poważnej przebudowy. Argumenty, które
musiały być odczytywane jako poparcie dla postulatu utrzymywania
status quo z Rosją, dostarczali urzędnicy Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. Na początku sierpnia 1990 roku opracowali
dokument, który podkreślał znaczenie wymiany handlowej z ZSRS przy
użyciu następujących argumentów: także prywatne firmy polskie mają
dostęp do sowieckiego rynku, dzięki eksportowi do ZSRS budżet Polski
w czasie transformacji jest zasilany w podatki i dywidendy, wymiana
handlowa z ZSRS na dotychczasowych uprzywilejowanych zasadach
dzięki systemowi rozliczeń pozwala Polsce uzyskiwać nadwyżkę budżetową, a także stwarza szansę restrukturyzacji1286. W sierpniu 1991 roku
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1282

| CAW 1862/98/ 116, Zarząd I Sztabu Generalnego WP, Notatka w sprawie opracowanej przez Sztab ZSZ „Koncepcji doskonalenia ZSZ Państw–Stron UW do
2000 roku z uwzględnieniem zabezpieczenia niezbędnej wystarczalności do obrony”, s. 144–147.

1283

| CAW 1862/98/ 116, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, J. Mąkosa, Notatka
informacyjna o wynikach prac grupy ekspertów w sprawie doskonalenia mechanizmów współpracy w ramach Układu Warszawskiego, 6 marca 1990, s. 47–49.

1284

| CAW 1862/98/ 116, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, M. Grela, Pismo do
J. Makarczyka, 7 lipca 1990, s. 72–78.

1285

| CAW 1862/98/ 116, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, J.M. Nowak, Notatka
Informacyjna z rozmów z Węgrami na temat Układu Warszawskiego (Warszawa, 5
lipca 1990) 12 lipca 1990, s. 50–52.

1286

| Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, Departament Współpracy Gospodarczej I, Tezy w sprawie rozliczeń w rublach transferowych z ZSRR

Urzędnicy w Centralnym Urzędzie Planowania w związku z planem
przejścia Polski od 1991 roku na rozliczenia w handlu międzynarodowym w walutach wymienialnych planowali przebudowę RWPG, ale nie
likwidację tej instytucji1287.
Oczywiście był chociażby w rozmowach dyplomatycznych element
negocjacyjnej gry i przedstawienia partnerom wizji, jakiej oczekują, jednak po pierwsze poważne próby uratowania choćby politycznej struktury Układu Warszawskiego trwały wiele miesięcy po powstaniu gabinetu
Mazowieckiego i trudno przyjąć, że działo się to tylko na zasadzie
inercji bez woli decydentów. Kluczowe postaci życia politycznego zapewne zdawały sobie sprawę z prowadzonych konsultacji. Po drugie
ogólne wrażenie Mazowieckiego czy Skubiszewskiego prawdopodobnie było takie, ze Układ Warszawski przetrwa w jakiejś formie i trzeba
się z tym liczyć, a fakt ten musiał z kolei determinować szereg istotnych
politycznych decyzji i opinii najważniejszych osób w państwie. Dopiero
w połowie roku stało się jednoznaczne, że Polska nie obstawia już żadnej opcji reformowania Układu Warszawskiego.
Nie było na przełomie lat 1989/1990 realnych przesłanek, by liczyć,
że niejako specjalnie utytułowane nowe polskie elity (bo niezwiązane
w przeszłości z systemem totalitarnym w Polsce) tylko dlatego, że mają
szlachetne intencje, znajdą w ZSRS i ówczesnej Rosji na trwałe solidnych partnerów. Przekonanie takie mogło się opierać na dobrych wrażeniach Mazowieckiego i jego ekipy z wizyty w Rosji czy decyzjach
władz sowieckich z grudnia 1989 roku, szczególnie wigilijnego Zjazdu Deputowanych Ludowych ZSRS. Nie były to jednak wystarczające
przesłanki, by na nich opierać polityczną linię. Pozostawał znak zapytania: jak będzie wyglądało zaangażowanie Zachodu w kształtowanie
sytuacji politycznej w Europie Środkowo-Wschodniej, szczególnie, że
dopiero rok 1991 miał przecież przynieść najważniejsze wydarzenia
zmieniające sytuację geopolityczną w skali globalnej i podważające
w 1990 roku, 6 sierpnia 1990, [w:] Transformacja polska. Dokumenty i analizy
1990, wyb. S. Gomułka i T. Kowalik, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
2011, s. 474–475.
1287

| Centralny Urząd Planowania Departament Gospodarki, CUP do J. Sawickiego
(Ministerstwo Finansów), Trzy opracowania o skutkach przejścia na rozliczenia
w walutach wymienialnych z RWPG oraz przebudowy RWPG, 31 sierpnia 1990,
[w:] Transformacja polska…, dz. cyt., s. 474–475.
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światową rolę ZSRS (rozpad UW i RWPG). Dopiero te wydarzenia pozwoliły gabinetowi Mazowieckiego na ostateczne porzucenie mrzonek
wynikających z „rosyjskiej fatamorgany” i zakładanego przez urzędników jako najbardziej prawdopodobny scenariusza przetrwania Układu
Warszawskiego.

„Rozmowa o jarmużu”
Rząd Mazowieckiego stanął bez wątpienia pierwszy raz wobec na
tyle wyraźnej słabości Rosji, że zyskał pierwszą możliwość postawienia
kwestii wyprowadzenia wojsk sowieckich z Polski. Kwestię tę szczegółowo przeanalizował Antoni Dudek1288. W styczniu 1990 roku podano do
wiadomości, że analogiczne rozmowy prowadzą już Czechosłowacja
i Węgry. Był jeszcze jeden czynnik – wewnętrzny – który powinien był
determinować gabinet Mazowieckiego do działania. Sprawa obecności wojsk sowieckich w Polsce stawała się przedmiotem polemik w Polsce
i nacisku ze strony Wałęsy. Wałęsa publicznie apelował o wycofywanie
wojska, a oświadczenia Mazowieckiego i Skubiszewskiego w tej samej
sprawie były nieostre. 12 lutego „Prawda” opublikowała Oświadczenie
Rządu ZSRR w sprawie gotowości przeprowadzenia rozmów dotyczących wojska radzieckich w Polsce. Tymczasem Mazowiecki i Skubiszewski deklarowali w odpowiedzi na to oświadczenie, że oczywiście są
za opuszczeniem Polski przez te wojska w dłuższej perspektywie, są za
zmniejszeniem liczby wojsk sowieckich w kraju, tymczasem jednak – taki
był oczywisty wniosek – chcą pozostania wojsk na miejscu do rozwiązania „problemu niemieckiego”. Najwyraźniej stanowisko Warszawy było
na tyle zaskakujące, że w rozmowie z Cioskiem wiceminister spraw zagranicznych Iwan Aboimow wręcz zaczął szantażować, że rząd ZSRS
„zastanowi się” nad tym, czy chce utrzymać wojska w Polsce. Strona
sowiecka zorientowała się, jak mocno kwestia stacjonowania wojsk sowieckich w Polsce jest powiązana w świadomości kierownictwa polskiego rządu z kwestią niemiecką (a w tym kontekście także, na ile gra rolę
niechęć Kohla do przyjmowania propozycji Mazowieckiego), i zaczęła
1288
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| A. Dudek, Ewolucja stanowiska rządu Tadeusza Mazowieckiego…, dz. cyt.,
s. 161–175.

się nią posługiwać, a przynajmniej wykonywała takie próby1289. Rozumiejąc cały kontekst polityczny ówczesnych wydarzeń, trzeba podkreślić, że zaniechanie gabinetu w tej sprawie było zaniechaniem w kwestii podstawowej dla suwerenności Polski i tym samym polskiej polityki
wschodniej. Zastanawiający jest w tym kontekście przebieg rozmów
Mazowieckiego w Waszyngtonie 21 i 22 marca 1990 roku. Jest on
ciekawy na dwóch poziomach. Po pierwsze praktycznym, dotyczącym
samego wyprowadzenia wojsk. Mazowiecki starał się wyjaśnić swoje
stanowisko w sprawie wojsk sowieckich („My chcemy, żeby one wyszły
z Polski. Ale bez ostentacji, pragmatycznie” – przekonywał Busha)1290.
Zapowiedział negocjacje, których celem miało być to, by w Polsce zostało 195 tysięcy wojska sowieckiego. Problem „rozumienia” sytuacji
wojska sowieckiego w Europie Środkowej przez liderów Solidarności
powracał też w innych kontekstach1291.
Wracam jednakowoż do rozmów Mazowieckiego z Bushem w marcu 1990 roku. Prezydent USA perswadował premierowi z Solidarności:
Uważam, że wszystkie wojska radzieckie powinny wyjść. […] Nie
naciskam Pana na zmianę stanowiska, ale chcę żeby pan zrozumiał, że jeśli wojska radzieckie się wycofają, a nasze zostaną
(a zostaną), to nie będzie to zagrożeniem dla nikogo.
Po odpowiedzi Mazowieckiego, że chce zacząć rozmowy, ale nie
chce z kwestii wyprowadzenia wojsk „robić nacisku na Gorbaczowa”,
Bush, jakby w przekonaniu, że nie rozumie się z partnerem i nie ma szansy na szybkie ustalenie wspólnego podejścia, dodał: „Rozumiem. Nie
1289

| Tamże, s. 165–167; A. Dudek, Problem zachodniej granicy Polski oraz zjednoczenia
Niemiec w polityce zagranicznej rządu Tadeusza Mazowieckiego (1989–1990), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, Prace historyczne 145, z. 1/2018,
s. 154.

1290

| Zapis z rozmowy Prezesa Rady Ministrów Tadeusza Mazowieckiego z prezydentem USA George’em Bushem, [w:] W. Borodziej (red.), Polska wobec zjednoczenia
Niemiec 1989–1991. Dokumenty dyplomatyczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar,
Warszawa 2006, s. 243.

1291

| Kwestia empatii dla wojska sowieckiego pojawia się także u Adama Michnika
(„Przecież zjednoczenie Niemiec było upokorzeniem dla armii, a wojska, które się
dzisiaj z Niemiec mają ewakuować , poddane są procedurom dla nich upokarzającym”), chociażby w numerze „Gazety Wyborczej” z 13–14 kwietnia 1991. Por. A.
Michnik, Scenariusze moskiewskie, [w:] tenże, Diabeł…, dz. cyt., s. 230.
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będę o tym mówił, aby prasa nie doszukiwała się między nami sprzeczności”. Zapisujący rozmowę przywódców polski dyplomata nie szczędzi szczegółów o reakcji Busha na argumenty Mazowieckiego:
W tym momencie prezydent poświęcił kilka minut na dygresje związane z jarmużem. Sprawa tej jarzyny ekscytowała bowiem tego
dnia prasę daleko więcej niż tematy polityczne1292.
Zapis rozmowy Mazowieckiego z Bushem stanowi świadectwo, że
obaj przywódcy nie rozumieli się w sprawie taktyki wobec wojsk sowieckich w Polsce. Mazowiecki – co na tym poziomie jest najbardziej zaskakujące – zdawał się nie rozumieć lub nie akceptować amerykańskiej taktyki całościowego podejścia do spraw związanych ze zjednoczeniem
Niemiec, ich przynależności do NATO i polityki wobec Gorbaczowa1293.
Z rozmowy wynika, że dogmatem politycznym w Warszawie było chronienie Gorbaczowa przed kłopotami w Rosji w większym stopniu lub
przynajmniej porównywalnym co korzystanie z możliwości przyspieszenia w procesie przecinania więzów z Sowietami. Mazowiecki zdawał
się nie rozumieć geopolitycznego aspektu zmian, który z punktu widzenia Busha odgrywał rolę znaczniejszą niż taktyczne problemy Gorbaczowa w ZSRS. Kluczowe były twarde słowa Busha do Mazowieckiego
wypowiedziane już podczas pierwszej z dwu rozmów 21 marca: „chcę,
by jego [Gorbaczowa – PK] wojska się wycofały, a nasze pozostały tak
długo, jak będzie ich chciała Europa”1294. Bardziej zrozumiałe byłoby,
gdyby to Amerykanie próbowali „chronić” Gorbaczowa, taka postawa
gabinetu Mazowieckiego musiała budzić zdziwienie po drugiej stronie
oceanu. Dla Amerykanów byłoby taktycznie korzystne mieć mniej kłopotów w ZSRS, jednak kalkulacje Busha nie dotyczyły już tych kwestii, one
wyraźnie miały na celu nowe ułożenie kart na Zachodzie bez pytania
ZSRS o zgodę. Chodziło o odwrócenie logiki Jałty na poziomie geopolitycznym – odebranie Sowietom prawa współdecydowania o wszystkim
w Europie Środkowej.

1292
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| Zapis z rozmowy Prezesa Rady Ministrów Tadeusza Mazowieckiego…, dz. cyt.,
s. 243.

1293

| Tamże, s. 241–242.

1294

| Tamże, s. 242.

Kwestia ta miała znaczenie kluczowe dla przyszłości polskiej polityki wschodniej. Czytając wypowiedzi Jaruzelskiego z tamtego okresu,
przykładowo zapis dłuższej rozmowy z prezydentem Niemiec z 2 maja
1990 roku, można odnieść wrażenie, że to Jaruzelski nadawał polskiej
polityce zagranicznej przełomu 1989/1990 roku ten gorbaczowocentryczny charakter. Zacytujmy jedną z wypowiedzi:
Chodzi więc o to, żeby zjednoczenie Niemiec nie stwarzało mu
[Gorbaczowowi – PK] nowych problemów. W szczególności chodzi o zapewnienie równowagi bezpieczeństwa1295.
Nawiasem mówiąc, zanotowane wypowiedzi Weitzsäckera z tej
samej rozmowy pokazywały, że on także – zdecydowanie inaczej
niż amerykański przywódca – troszczył się o powodzenie polityczne
Gorbaczowa1296.
Analiza rozmowy Busha z Mazowieckim pokazuje, że linia polityczna tandemu Mazowiecki – Skubiszewski na waszyngtońskie rozmowy
była już dobrze przygotowana. Sam Skubiszewski nie brał w udziału
w rozmowie. Bushowi towarzyszył doradca ds. bezpieczeństwa narodowego, wówczas już 65-letni Brent Scowcroft, Mazowieckiemu o ponad trzydzieści lat młodszy od Scowcrofta szef gabinetu premiera Ryszard Wojtkowski, który wcześniej pełnił tę samą funkcję w gabinetach
Messnera i Rakowskiego. Przebieg spotkania pokazuje, że Mazowiecki nie był optymalnie przygotowany do być może kluczowej rozmowy
w sprawach bezpieczeństwa w czasie swojej kadencji. Można powiedzieć, że w Waszyngtonie spotkały się dwa podejścia. Stanowisko
polskiego rządu, formalnoprawne, wręcz formalistyczne, oparte było
na szczegółowych kalkulacjach i przede wszystkim politycznie tkwiło mentalnie w warunkach pojałtańskich. W podejściu amerykańskim
kluczowe były polityczne gwarancje Waszyngtonu i nowa koncepcja
europejskiego ładu.
1295

| Zapis rozmowy prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego z prezydentem federalnym
RFN Richardem von Weizsäckerem, 2 maja 1990, [w:] Konferencja Dwa plus
cztery. Aspekty polskie, opr. M. Jabłonowski, W. Janowski, G. Sołtysiak, Wydział
Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Archiwum
Akt nowych w Warszawie, Fundacja Archiwum Dokumentacji Historycznej PRL,
Warszawa 2016, s. 204.

1296

| Tamże, s. 204.
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Jaruzelski w ZSRS
Oceny sytuacji w Związku Sowieckim przysyłane przez Cioska do Warszawy stały się na początku 1990 roku dość dramatyczne. Ambasador
wymieniał: 15 procent deficytu w budżecie, spadek produkcji przemysłowej, spadek produkcji rolnej itd. Jego zdaniem prowadziło to do napięcia politycznego, niepokojów społecznych i nasilenia separatyzmów,
a także wywoływało niechęć do KPZS. Za najważniejszy problem polityczny, z jakim ZSRS wchodził w nowy rok, Ciosek uznawał starania
Litwy o niepodległość:
Po usamodzielnieniu się KPL kolejnym krokiem do proklamowania
niepodległości tej republiki może być zwycięstwo Sajudisu w marcowych wyborach do Litewskiej Rady Najwyższej i rad terenowych.
Akceptacja pełnej samodzielności Litwy miałaby brzemienne skutki
dla całości i jedności ZSRR. Można przewidzieć, że w jej ślady
poszłyby Łotwa i Estonia, a być może i Gruzja. Następuje również
wzrost tendencji separatystycznych w Azerbejdżanie1297.
Ciosek prognozował, że władze sowieckie za wszelką cenę, aczkolwiek przede wszystkim metodami politycznymi, będą się starały zapobiec secesji Litwy. W związku z sytuacją w ZSRS rekomendował, by unikać wspierania dążeń narodowościowych, szczególnie w republikach
sąsiadujących z Polską, skoncentrować się na kwestii pomagania Polakom na wschodzie ZSRS i sugerować im, by porozumiewali się z miejscowymi nowymi elitami w konkretnych republikach.
Rada Cioska stała w sprzeczności z całą neoprometejską tradycją
myślenia polskiej opozycji w kategoriach wspólnoty losów narodów
uciemiężonych przez ZSRS i Rosję, wspólnoty, która miała zobowiązywać do wspierania w prometejskim duchu wszelkich tamtejszych ruchów
narodowych. Można powiedzieć, że rekomendacje ambasadora odpowiadały linii politycznej jego dawnej ekipy z lat pieriestrojki, a przy
tym współbrzmiały z ówczesnym podejściem amerykańskim. Były, jak
się później okazało, zgodne z podejściem samego Skubiszewskiego,
lecz – jak wspomniałem – szły kompletnie w poprzek tradycji solidarnościowej opozycji.
1297
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| AMSZ, ZR–0–242–1–89, Ambasada RP w Moskwie, Roczny raport polityczny
za 1989 rok, 22 I 1990, s. 3.

Ciosek doradzał ponadto:
unikanie w miarę możliwości w Polsce działań i wypowiedzi, które
są w ZSRR odbierane jako roszczenia terytorialne wobec sąsiadujących z nami republik oraz jako akty antyradzieckie, ponieważ
jest to wykorzystywane przez przeciwników Gorbaczowa jako potwierdzenie tezy, że jego polityka prowadzi do osłabiania, a nawet rozpadu ZSRR1298.
Zapewne podejście Cioska było bliskie Jaruzelskiemu. 23 listopada
1989 roku spotkał się on w Belwederze z przedstawicielami organizacji
polskich z terenu ZSRS, w swoim wystąpieniu prezydent PRL zakreślił
swój program. Był on bardzo prosty, odrzucał pomysły „przyłączania
Wilna i Lwowa”, ale też odżegnywał się od popierania, chociażby hipotetycznego, powstania niepodległych państw na Wschodzie. Jaruzelski
obstawiał tylko jeden wariant – sukces reform Gorbaczowa i trwanie
ZSRS. Do polskich działaczy mówił tak:
Co by dla nas oznaczała samodzielna Litwa czy Ukraina? Czy
byłoby to lepsze dla Polski niż zaprzyjaźniony Związek Radziecki
idący drogą przemian, stwarzający równe szanse dla wszystkich
narodów?1299
Pisząca na ten temat Agnieszka Sawicz zastanawia się, na ile wypowiedzi Jaruzelskiego były reakcją na rewizjonistyczne nastroje wśród
Polaków na Wschodzie – w tym wypadku na Ukrainie1300. Oczywiście
nie można wykluczyć, że Jaruzelski cytujący w listopadzie 1989 roku
powojenną przyśpiewkę „jedna bomba atomowa i wrócimy wnet do
Lwowa” odnosił się także do własnych wspomnień i przemyśleń, szczególnie z okresu powojennego.
W takich warunkach, oceniając sytuację na Wschodzie zapewne w znacznej mierze na podstawie raportów Cioska, w kwietniu
1990 roku – już po ogłoszeniu przez Litwę suwerenności – do ZSRS poleciał Jaruzelski. Zaczął wizytę od Lwowa, gdzie odwiedził cmentarze
Łyczakowski i Orląt Lwowskich, a także dawne Ossolineum, następnie
1298

| Tamże, s. 5.

1299

| Cyt. za: A. Sawicz, Konsulat bez precedensu…, dz. cyt., s. 150–151; maszynopis
opracowania w zbiorach autora.

1300

| Por. tamże, s. 151; maszynopis opracowania w zbiorach autora.
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poleciał do Kijowa, dopiero potem pojechał do Moskwy na rozmowy
z Gorbaczowem, po czym udał się do Smoleńska, Katynia i pod Lenino. Jeśli zestawić program wizyty Jaruzelskiego z jesiennym programem
pobytu Mazowieckiego w ZSRS, można odnieść także wrażenie, że
właśnie takie podejście do trasy wizyty (Lwów, Kijów, Moskwa itd.) było
elementem utrzymywania taktyki podkreślania „jedności ZSRS”. Kilkudniowa wyprawa Jaruzelskiego formalnie mogła być interpretowana jak
odpowiedź na wizytę Gorbaczowa w Warszawie w 1988 roku. Atmosfera okazała się już jednak całkowicie inna; jeśli coś te wizyty łączyło, to
motyw pożegnania. Jaruzelski, który miał pozostać prezydentem Polski
jeszcze przez kilka miesięcy, realizował program wizyty w ZSRS parę lat
wcześniej niemożliwy do wyobrażenia1301, podobnie jak nie do wyobrażenia przed kilkoma laty byłby skład delegacji Jaruzelskiego. Znaleźli
się w niej oprócz Czyrka i Cioska również Aleksander Gieysztor, Władysław Findeisen, Janusz Onyszkiewicz i Andrzej Drawicz.
Wizytę Jaruzelskiego w ZSRS Gorbaczow wybrał na próbę zamknięcia sprawy Katynia. Wraz z pewnymi gestami w tej kwestii i werbalnym
otwarciem sowieckich władz na rozwiązywanie problemów historycznych z Polską podjęto prace nad polityką historycznego odwetu. Polegało to na próbie równoważenia wymowy tej zbrodni przez poszukiwanie ekwiwalentu historycznego dla Katynia. Miała nim być opowieść
o tym, że w okresie wojny polsko-bolszewickiej Polacy wymordowali
kilkadziesiąt tysięcy sowieckich jeńców1302. Z punktu widzenia oceny roli
Jaruzelskiego w polskiej polityce zagranicznej, a szczególnie polityce
wschodniej warto podkreślić dwa elementy. Jaruzelski podczas wizyty
w ZSRS sprawiał wrażenie, że w pełni zaakceptował nowe polityczne
status quo w Polsce, po drugie Gorbaczow uważał sytuację w Polsce
jako stan na tyle stały, by go akceptować, po trzecie wreszcie – wizyta
Jaruzelskiego w Moskwie była w rzeczywistości już ostatnim akordem
jego aktywności jako prezydenta w polityce wschodniej1303.
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| Program wizyty oficjalnej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej J.E. Pana Wojciecha Jaruzelskiego w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, 11–14 kwietnia 1990 roku, kopia w zbiorach autora.

1302

| W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski…, dz. cyt., s. 21.

1303

| D. Nałęcz, Relacje prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego z ZSRR…, dz. cyt., s. 21–22,
36, maszynopis w zbiorach autora (przygotowany do druku w kwartalniku „Myśl

Rada Współpracy Europejskiej
26 kwietnia 1990 roku Skubiszewski po raz pierwszy stanął przed Sejmem, by przedstawić doroczną informację o stanie polityki zagranicznej.
Exposé1304 szefa dyplomacji zawierało pierwsze pełne omówienie priorytetów polskiej polityki zagranicznej prowadzonej przez nowy rząd.
Trzeba je odczytywać w kontekście stanu wiedzy polskiego rządu na
temat procesów rozpadu sowieckiego imperium. Skubiszewski podobnie
jak w Nowym Jorku we wrześniu 1989 roku i memoriale dla Rady Prymasowskiej sprzed ponad pięciu lat podkreślał znaczenie suwerenności w prowadzeniu polityki zagranicznej. Jako podstawową gwarancję
bezpieczeństwa europejskiego postrzegał Konferencję Bezpieczeństwa
i Współpracy w Europie. Była to „linia Skubiszewskiego” już ugruntowana w jego myśleniu jako ministra. W rzeczywistości oficjalne deklaracje
takiego podejścia do bezpieczeństwa w Europie – poprzez powstanie
Rady Wspólnoty Europejskiej – Skubiszewski lansował od miesięcy, podobnie jak konieczność powstania „struktur wszecheuropejskich”1305.
Zapewne w związku z tym w początkowej fazie gabinet Mazowieckiego był dość aktywny przy rozwijaniu tej inicjatywy. Zgodnie z propozycją Mazowieckiego – do której odwoływał się minister spraw zagranicznych – miała powstać Rada Współpracy Europejskiej jako organ
polityczny KBWE. Jej kompetencje miały dotyczyć kwestii współpracy
politycznej, wojskowej, humanitarnej i ochrony środowiska, a tryb jej
działania został szczegółowo przedstawiony1306. Warto zaznaczyć, że
w tym samym czasie podobną koncepcję przekształcenia KBWE w staEkonomiczna i Polityczna”).
1304

| Doroczne wystąpienie ministra spraw zagranicznych w Sejmie (formalnie „Informacja o polityce zagranicznej”) zwyczajowo nazywane jest w polskiej tradycji
„exposé”. Będę je stosował na określenie wystąpień K. Skubiszewskiego w duchu tej
tradycji. Mam jednak świadomość, że nie jest to określenie formalne.

1305

| Por. Przemówienie Ministra Spraw Zagranicznych RP prof. dr. hab. Krzysztofa
Skubiszewskiego – wygłoszone podczas VI Forum Rzeczpospolita Polska – Republika Federalna Niemiec podczas przyjęcia w Hotelu Polonez, 22 lutego 1990, [w:]
Polityka i dyplomacja polska wobec Niemiec, tom II, 1971–1990, opr. Mieczysław
Tomala, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2006, s. 661.

1306

| Informacja o polityce zagranicznej rządu przedstawiona w Sejmie X Kadencji –
26 kwietnia 1990 r. [w:] P. Ceranka, Exposé ministrów spraw zagranicznych 1990–
2011, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2011, s. 7.
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łe ciało politycznej instytucjonalizacji procesu helsińskiego zgłosiła Czechosłowacja, która proponowała powstanie Komisji Bezpieczeństwa
Europejskiego. Skubiszewski widział to nowe ciało jako najważniejszy
element gwarantowania bezpieczeństwa na kontynencie. Rada miała
zastąpić „system sojuszy w Europie”, czyli zarówno Układ Warszawski,
jak i NATO. W wizji przedstawionej przez Skubiszewskiego na bazie
Rady Bezpieczeństwa Europejskiego miała dopiero powstać jakaś niedookreślona konfederacja europejska – tu nawiązywał do pomysłów
zgłaszanych przez François Mitterranda.
Skubiszewski przedstawił wizję Polski między Niemcami a ZSRS
(„Najpierw zatrzymam się na dylemacie Polski między ZSRR a Niemcami”1307), kilkakrotnie powrócił do takiego właśnie określenia położenia geopolitycznego państwa. Oczywiście w sensie formalnoprawnym
wciąż tak było, zastanawiające jednak, że nadal nie dostrzegał, iż procesy rozpadu ZSRS zachodzą tak szybko, że należałoby coraz bardziej
myśleć o Polsce w Europie Środkowej, której sąsiadami lada chwila mogą
być Rosja, Litwa, Białoruś i Ukraina. Mapa Skubiszewskiego ciągle nie
uwzględniała pełnej podmiotowości wyłaniających się państw.
Patrząc z innej strony sporo spraw pozostawało do załatwienia także
w relacjach z Sowietami. Tworzyły one niejako cztery grupy problemów.
Po pierwsze, sprawy gospodarcze: dostawy surowców, kwestia zadłużenia; po drugie, kwestie polityczne, w tym szczególnie potwierdzenie
polskiej granicy zachodniej – sprawa ta w optyce Warszawy stanowiła jeden z centralnych problemów w relacjach z ZSRS; po trzecie;
kwestie historyczne; po czwarte, kwestia Polaków na Wschodzie i ich
praw – Skubiszewski podkreślał w swoim wystąpieniu sejmowym postęp
w tej dziedzinie.
Jeśli chodzi o republiki sowieckie, to relacje z nimi Skubiszewski postrzegał jako sprawę oddzielną od kontaktów z centralą ZSRS. Tak to
ujmował:
Osobną kwestią jest rozwój odrębnych stosunków z republikami,
tj. odrębnych od stosunków z ZSRR jako całością, zwłaszcza,
choć nie tylko, z republikami sąsiednimi. Mam na myśli republiki, które dobrowolnie pozostają w ZSRR. Przypadek wyjścia ze
Związku Radzieckiego jest inną kategorią. Otóż koncepcja tych
1307
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stosunków, szczególnie wobec uzyskiwania przez republiki samodzielności w pewnych sprawach, wymaga wypracowania. Trudnością jest płynność całego procesu, niemniej nad koncepcją taką
pracujemy1308.
Trzeba podkreślić, że Skubiszewski rozumiał, iż wola wyjścia z ZSRS
zgłaszana przez którąś z republik tworzy już nową politycznie sytuację.
Omawiając polską politykę wschodnią, politykę wobec zmian w ZSRS,
szef dyplomacji musiał podnieść sprawę wycofania wojsk sowieckich
z Polski. Mówił następująco:
Rząd rozpocznie rokowania dotyczące wycofania wojsk radzieckich z naszego terytorium. Kwestią hipotetyczną pozostaje pytanie,
o ile tymczasowe stacjonowanie tych wojsk powiązane jest lub będzie z ewolucją problemu niemieckiego, budową europejskiego
systemu bezpieczeństwa oraz postępami w rozbrojeniu. W każdym razie, w perspektywie czasu, wycofanie wojsk Rząd uważa
za przesądzone1309.
Skubiszewski z jednej strony deklarował, że decyzja o wyjściu wojska
sowieckiego z Polski zapadła, z drugiej jednak wiązał ją nie tylko z kwestią granicy zachodniej państwa, lecz także – co może zaskakiwać –
z kilkoma trudnymi do jednoznacznej weryfikacji czynnikami, takimi jak
„postępy w rozbrojeniu”.
Podsumujmy: relacje z ZSRS Skubiszewski postrzegał w następujący
sposób: (1) stosunki z państwem sowieckim w czterech głównych dziedzinach; (2) relacje z republikami ogłaszającymi suwerenność, ale niedążącymi do wyjścia ze Związku Sowieckiego – tu należy widzieć zaczątek
myślenia o polityce dwutorowości; (3) relacje z republikami, które dążą
do opuszczenia ZSRS – wiosną 1990 roku należało pod tym hasłem rozumieć przede wszystkim republiki położone nad Bałtykiem; to one były
dla polskiego ministra spraw zagranicznych „inną kategorią” i stanowiły coraz poważniejsze wyzwanie dla polskiej polityki zagranicznej; (4)
wycofanie wojsk sowieckich. Kwietniowe wystąpienie Skubiszewskiego
w Sejmie pokazywało, że po kilku miesiącach ma on uporządkowaną
i całościową wizję relacji z ZSRS i rozumie, że rozwój wypadków postępuje w tak szybki sposób, iż kluczowe jest odpowiednie reagowanie
1308

| Tamże, s. 11.

1309

| Tamże, s. 12.
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na niespodziewane wydarzenia. Stanowisko w sprawie wyjścia wojsk
sowieckich stało się dla Moskwy sygnałem, że może ten proces wiązać
z rozmaitymi dodatkowymi problemami. Było jasne, że Polska wypracowała taktykę w polityce wschodniej, zabrakło natomiast strategii. Właśnie kwestia warunków, na jakich wojska sowieckie powinny opuścić
Polskę, oraz stosunek do republik opuszczających ZSRS okazały się najsłabszymi punktami wizji Skubiszewskiego, w momencie gdy wygłaszał
w Sejmie swoje exposé.

Sprawa litewska
W grudniu 1989 roku do Warszawy przyjechała delegacja Sąjūdisu,
której przewodniczył Landsbergis1310. Z polskiej strony głównym rozmówcą był Geremek. Trzeba podkreślić, że inicjatywę politycznie, a także
finansowo nie wspierali ani rząd, ani parlament – organizatorem była
Fundacja Batorego. Nie zachowało się zbyt wiele źródeł, które pozwoliłyby dokładnie zrekonstruować przebieg rozmów. Trzy rzeczy jednak są
oczywiste: wobec zmieniającej się sytuacji na Litwie organizacja spotkania w Warszawie była jak najbardziej trafna z punktu widzenia polskich
interesów, atmosfera spotkania była dobra, zaskoczenie dla delegacji
polskiej stanowiła waga kwestii historycznych w podejściu litewskim.
Agenda spotkania była długa, jednak po latach w pamięci Geremka
pozostało głównie wrażenie, że Litwini tak żywo podchodzą do spraw
historii. Tak relacjonował ówczesne wydarzenia piętnaście lat później:
Spotkanie z Sajudisem pozostawało w cieniu eskapady generała
Żeligowskiego na Litwę. Formułowano dla strony polskiej zaskakujące oczekiwanie potępienia akcji generała. Myśmy zaś uważali,
ze już co nieco lat minęło, i że tak jak nie zajmujemy stanowiska
w sporze między księciem Witoldem a Władysławem Jagiełłą, tak
nie ma konieczności, żeby teraz zajmować się Żeligowskim. Ale to
potem ciążyło. Mimo to spotkania z Litwinami były bardzo serdeczne, a potem obecność polska w najtrudniejszych dla Litwy momentach także przyczyniła się do zdobycia wzajemnego zaufania1311.
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| Fundacja im. Stefana Batorego. Sprawozdanie z działalności 1988–1990, s. 50–55.
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| B. Geremek, Początki polityki wschodniej III Rzeczypospolitej, [w:] Materiały z seminarium z dnia 15 maja 2004 r. w Warszawie o stosunkach niemiecko-ukraińskich,

Historyczne resentymenty Litwinów powinny były dać do myślenia
i spowodować szczególną ostrożność polskich elit solidarnościowych,
by kolejny raz nie popełnić jakiegoś błędu, który znowu zaważy na postrzeganiu Polaków i polityki Polski wobec Litwy przez długi czas. Długa
historyczna pamięć litewskich elit miała stać się w kilku wymiarach najpoważniejszym, obok kwestii praw Polaków na Litwie, zagadnieniem relacji
polsko-litewskich. Pytanie, czy pierwsze reakcje ministra Skubiszewskiego na aspiracje niepodległościowe Litwy, które będę omawiał, nie dołożyły do tego historycznego kompleksu kolejnego elementu?
Tymczasem już wiosną 1990 roku sytuacja za wschodnią granicą była
zupełnie inna niż w momencie powstawania gabinetu Mazowieckiego.
We wrześniu poprzedniego roku ZSRS ciągle wyglądał na trwały byt.
W styczniu 1990 roku w obronie spoistości tego państwa na ulice Wilna
zostały wyprowadzone czołgi. 11 marca nowo wybrana Rada Najwyższa Republiki Litewskiej ogłosiła Akt Przywrócenia Państwa Litewskiego.
Stany Zjednoczone odmówiły nawiązania stosunków dyplomatycznych
z Litwą pod pretekstem, że rząd litewski nie kontroluje tego terytorium.
Gorbaczow, ośmielony biernością Waszyngtonu w sprawie litewskiej,
postawił Wilnu ultimatum, a następnie wysłał na Litwę dodatkowe wojsko. Jedną z podjętych przezeń decyzji było wcielanie młodych Litwinów do armii sowieckiej1312. Ważnym elementem wpływającym na całe
późniejsze relacje polsko-litewskie był fakt, że tylko trzech Polaków w Radzie Najwyższej Litwy poparło jej deklarację (Zbigniew Balcewicz, Medard Czobot, Czesław Okińczyc), a sześciu się wstrzymało1313. Rzecz
jasna wstrzymujący się posłowie mogli odwołać się do niedostatków
sytuacji Polaków na Litwie. Tym niemniej w sensie strategicznym sprawa
zaciążyła na ówczesnym stosunku litewskich elit do Polaków na Litwie,
a w rezultacie – na zasadzie reakcji – polskich elit do niepodległości

zorganizowane przez Collegium Invisibile, autoryzowane wypowiedzi Bronisława
Geremka, publikowane po raz pierwszy, archiwum prywatne Łukasza Adamskiego,
tłum. Ł. Adamski, s. 2.
1312

| J. Darski [Jerzy Targalski], Kronika litewska, białoruska i ukraińska, „Kultura”
1990, nr 5 (512), s. 84–86.

1313

| K. Sidorkiewicz, Stosunki polsko–litewskie w latach 1990–1995 – początki współpracy, „Przegląd Naukowy Disputatio”, Rocznik 2010, tom X, s. 57–58.
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Litwy w najbardziej dramatycznych momentach jej kształtowania się:
w momencie rozpadu Związku Sowieckiego.
Litwa należała do grupy państw, które Skubiszewski w kwietniowym
wystąpieniu określił jako „inną kategorię”. Jasne ambicje niepodległościowe Wilna okazały się poważnym wyzwaniem dla rodzącej się polskiej polityki wschodniej. W tym wypadku nie sprawdziło się naturalne
z punktu widzenia szefa polskiej dyplomacji podejście oparte na pewnej
powściągliwości w deklaracjach, gdyż nie odpowiadało rewolucyjnej
naturze wydarzeń epoki. W 1990 roku stosunek nowej Polski do wybijającej się na pełną niepodległość Litwy był pierwszym konkretnym
sprawdzianem kilkakrotnie deklarowanego przez Skubiszewskiego „moralnego” podejścia do polityki międzynarodowej1314, a przede wszystkim neoprometejskiego podejścia większości elit solidarnościowych do
polityki wschodniej. Antoni Dudek krytykuje polskiego ministra spraw zagranicznych za politykę wobec Litwy, pisze wręcz o lekceważeniu przez
Skubiszewskiego państw bałtyckich i ich ambicji1315.
Faktycznie Skubiszewski znalazł się w tej sprawie między oczekiwaniami części Polaków na Litwie i ich zwolenników w Polsce, by udzielić
im politycznego wsparcia w walce o autonomię, a oczekiwaniem solidarnościowych elit w Sejmie, by jak najmocniej popierać młodą litewską
państwowość odradzającą się po ponad czterdziestu latach. Trudno
powiedzieć też, na ile opinia publiczna w Polsce popierała jedno lub
drugie stanowisko – na nastroje wśród społeczeństwa mogłaby oczywiście wpłynąć jasna i jednolita strategia nowych elit politycznych, tej
jednak zabrakło. Pozostało wspomnienie politycznych błędów u zarania niepodległości bałtyckich sąsiadów, szczególnie wyraźne w odniesieniu do Litwy, także w kontekście polityki II Rzeczypospolitej wobec
tego państwa.
Po ogłoszeniu deklaracji niepodległości Litwy władze sowieckie starały się ograniczać dyplomatyczne kontakty Polski z Wilnem, przykładowo odrzucały prośby Cioska, by wyjechał tam przedstawiciel polskiej
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| Informacja o polityce zagranicznej rządu przedstawiona w Sejmie X Kadencji….,
dz. cyt., s. 12.

1315

| Por.: Antoni Dudek 1989-2012, Historia polityczna Polski, Znak, Kraków 2013,
s. 165

ambasady1316. Wydarzenia na sąsiedniej Litwie poważnie wpływały na
nastroje w Polsce wywołane widocznymi procesami rozpadu Związku
Sowieckiego, warto jednak podkreślić raz jeszcze: jedną rzeczą był stosunek do republik, które deklarowały suwerenność w stosunku do Moskwy i jednocześnie chęć pozostania w ZSRS, inną zaś układanie sobie
relacji z republikami, w rzeczywistości już prawie oddzielnymi państwami, które szykowały się do ogłoszenia niepodległości. W odniesieniu
do pierwszych wszystko wskazywało na to, że Moskwa przedstawi
propozycję jakiegoś nowego układu związkowego i zostanie ona zaakceptowana. W odniesieniu do drugich było jasne, że Kreml nie jest
gotów popierać powstawania na gruzach ZSRS nowych państw. Gdyby zaś takie się wyłaniały, dla Polski musiałoby oznaczać to poważny
dylemat, jak udzielać im wsparcia i nie nadwerężać relacji z Moskwą,
w sytuacji gdy tak wiele interesów i zależności łączyło wybijające się
na niepodległość państwo polskie z dawną metropolią. Skubiszewski
wiedział z depesz od Cioska, że Moskwa bardzo poważnie traktuje
potencjalną secesję Litwy.
13 marca 1990 roku rząd Polski wydał oświadczenie, w którym
wsparł prawo do samostanowienia i dążenie do uzyskania odrębnej
państwowości. Było ono ostrożne – trzeba jednak pamiętać, że Mazowiecki i jego otoczenie byli wciąż jeszcze pod wrażeniem relatywnie udanej i ich zdaniem dającej nadzieje na przyszłość wizyty w Moskwie jesienią 1989 roku. Trudno to dzisiaj zrekonstruować, ówczesne
wydarzenia biegły bardzo szybko, zapewne jednak Skubiszewski, Mazowiecki i Hall starali się unikać nadmiernych zadrażnień w relacjach
z ZSRS i raczej zakładali, że Związek pokona problemy. W tej sytuacji
dobrym rozwiązaniem było osobiste zaangażowanie Geremka na Litwie, szczególnie że także za granicą było wiadome, iż jest on wpływowym politykiem solidarnościowego establishmentu, nie tylko w sprawach
międzynarodowych. Była jeszcze jedna okoliczność – od kilku tygodni,
po grudniowym spotkaniu w Warszawie OKP – miał już bardziej formalne relacje z Sąjūdisem. Tak więc jeszcze w marcu do Wilna pojechała
delegacja OKP z Geremkiem na czele. Geremek prowadził rozmowy
między innymi z Landsbergisem i premier Kazimierą Prunskienë. Efektem
1316

| AMSZ, Szyfrogram nr 0–179/II na temat odmowy zgody na wyjazd do Wilna
Paciorkowskiego, 5 IV 1990.
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wizyty było wydanie 27 marca wspólnego komunikatu, którego bodaj
najważniejszym elementem było wzajemne potwierdzenie przebiegu
granicy polsko-litewskiej1317. W wystąpieniu w litewskiej Radzie Najwyższej Geremek apelował też o szanowanie praw Polaków na Litwie1318.
Generalnie jego misja miała na celu demonstrowanie otwartości nowej
Polski na litewskie aspiracje, a jej politycznym sensem było uzupełnianie
stanowiska rządu o pewne pozytywne elementy.
30 kwietnia 1990 roku dzięki wsparciu Andrzeja Wielowieyskiego
i Bogdana Lisa nieoczekiwanie przyjechali do Polski przedstawiciele Litwy. Doszło do rozmowy z ministrem spraw zagranicznych Polski, sam
jednak Skubiszewski daje do zrozumienia, że spotkał się z Algirdasem
Saudargasem, ulegając namowom Wielowieyskiego. Notatka z rozmowy ze Skubiszewskim pokazuje powściągliwość w podejściu do postulatów przedstawionych przez ministra spraw zagranicznych Saudargasa.
Szczególnie odpowiedź na jego prośbę, by ustanowić bezpośrednie
relacje polskiego i litewskiego ministerstw spraw zagranicznych, musiała
budzić pewne zdziwienie. Skubiszewski oznajmił:
Biorąc pod uwagę fakt, że rozmowy Litwy z ZSRR faktycznie jeszcze się nie rozpoczęły i zapewne będą trwać długo […], również
ten problem stanie się aktualny w zależności od postępu rozmów
ze stroną radziecką1319.
Litwini próbowali odwoływać się, szczególnie w sprawach transportowych i konsularnych, do porozumień polsko-litewskich sprzed wojny –
ten argument nie znalazł w 1990 roku uznania. Warto jednak nadmienić,
że kiedy prawie półtora roku potem Polska uznawała państwa bałtyckie,
to właśnie jednym z głównych był argument (zarówno w oświadczeniu
premiera Bieleckiego, jak i Senatu RP), że rząd w Londynie nigdy nie
uznał aneksji tych państw1320, do czego jeszcze powrócę. W marcu
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| Por. B. Geremek, Początki polityki wschodniej…, dz. cyt., s. 2.
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| AMSZ, ZR–pf–240–1–90/5, Notatka z rozmowy ministra spraw zagranicznych
Krzysztofa Skubiszewskiego z ministrem spraw zagranicznych Litwy, 2 IV 1990,
s. 1–3.
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| Por. A. Kastory, Polska wobec emancypacji politycznej Łotwy i Estonii w latach
1989–1991, „Politeja”, nr 4/2016, s. 230–231.

1990 roku Skubiszewski tak zareagował na propozycję litewską odwołania się do swego rodzaju kruczka prawnego:
W sprawie uznawania przez Polskę przedwojennych umów zawartych z Litwą powiedziałem, że sprawę tę należy przestudiować.
W tej chwili trudno udzielić odpowiedzi, gdyż są pewne umowy
z ZSRR, których nawet nowe państwo litewskie będzie musiało przestrzegać. Zwróciłem również uwagę, że w sprawie tej będzie musiało merytorycznie wypowiedzieć się nie tylko Ministerstwo Spraw
Zagranicznych R.P., ale także inne resorty, np. komunikacji1321.
Delegacja litewska szukała wsparcia politycznego, a otrzymywała
odpowiedź, że polski rząd uzależnia je od postępu rozmów litewskosowieckich, chociaż oczywiste było, że dążąca do niepodległości Litwa jest w tej rozgrywce znacznie słabsza od Sowietów. Z perspektywy
czasu, gdy znamy już doświadczenia polityki wschodniej kolejnych lat,
widać, że na ówczesnym etapie tylko impuls polityczny ze strony USA
mógł zmienić stanowisko Polski.
Tymczasem przechodzę do kolejnego spotkania Skubiszewskiego
z Saudargasem, które odbyło się w maju. O tym, jak przebiegało, wiemy
z notatki zaakceptowanej przez Skubiszewskiego 23 maja 1990 roku.
Delegacja litewska poinformowała Skubiszewskiego o kontaktach w Parlamencie Europejskim, szczególnie ze środowiskiem chadeków, oraz
o wizycie w Belgii. Cele Litwinów zamykały się w dwóch obszarach:
zmobilizować na rzecz uznania Litwy opinię publiczną na Zachodzie
oraz poszukiwać możliwości wsparcia humanitarnego Litwy. Skubiszewski zaznaczył, że „rozmiarów spodziewanej pomocy ani jej charakteru
nie sprecyzowali”1322. Z notatki przebija sceptycyzm ministra w stosunku do możliwości otrzymania przez Litwinów mocniejszego wsparcia
z Zachodu. Saudargas poinformował szczegółowo o sytuacji na Litwie:
podkreślił, jak dramatyczna jest blokada, ale szeroko poinformował też
o możliwych polach kompromisu z Moskwą (częściowe przywrócenie
obowiązywania sowieckiej konstytucji na Litwie). Zauważył jednak, że
1321

| AMSZ, ZR–pf–240–1–90/5, Notatka z rozmowy ministra spraw zagranicznych
Krzysztofa Skubiszewskiego z ministrem spraw zagranicznych Litwy, 2 IV 1990,
s. 2.

1322

| AMSZ, AMSZ ZR–pf–240–1–90/5, Krzysztof Skubiszewski, Warszawa, 23 maja
1990 r., Notatka informacyjna ze spotkania z ministrem spraw zagranicznych Litwy, s. 1.
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„rezygnacja z proklamacji niepodległości oznaczałaby utratę zaufania
i poparcia społecznego. Spowodowałoby to destabilizację sytuacji ze
wszystkimi negatywnymi skutkami nie tylko dla Litwy i ZSRR, lecz również
dla państw Europy Środkowej”1323. Zwraca uwagę, że jeśli chodzi o linię
argumentacji Saudargasa wobec zapewne wyczuwalnego sceptycyzmu
Skubiszewskiego, była ona dobrze przemyślana: podawał argumenty,
które wykluczały uznanie, że nie jest gotowy do kompromisu, jednak
określał plan minimum i wiązał kwestię litewską z interesami Polski. Jednocześnie była to argumentacja, która mogła być poręczna dla polskich
władz w kontaktach z przedstawicielami Zachodu w argumentowaniu
na rzecz interesów Litwy. Podczas drugiego spotkania ze Skubiszewskim
Saudargas zrezygnował z nastawania na uznanie przez Polskę niepodległości Litwy, skoncentrował się na kilku konkretnych sprawach: otwarcie
specjalnego punktu logistycznego dla przeładunku spodziewanej pomocy humanitarnej dla Litwy, otwarcie przejścia kolejowego Kalwaria–
Sipliszki, ustalenie stałego kanału komunikacji dyplomatycznej, dopuszczenie Litwy do łączności światłowodowej, jaka miała być realizowana
Warszawą w Helsinkami, oraz wsparcie pozycji Litwy w ramach KBWE.
Warto przytoczyć w oryginale ten fragment notatki Skubiszewskiego:
strona litewska zwróciła się o „poparcie obecności Litwy w jakiejś formie
i na odpowiednim szczeblu na konferencji Helsinki II; w ich ocenie byłoby to naprawienie uszczerbku, jaki wyrządziła Litwie pierwsza KBWE
w Helsinkach, »akceptując okupację Litwy przez ZSRR«; nie zgodziłem
się z taką interpretacją dokumentów KBWE”1324. Skubiszewski przyjął
następującą taktykę: powtarzał polityczne deklaracje wsparcia dla Litwy, także w kręgach politycznych na Zachodzie, jednak w konkretnych
sprawach, jak przejście kolejowe, odwoływał się do konieczności uregulowań litewsko-sowieckich lub nawet, co uważał za podejście możliwe,
ale nadzwyczajne: litewsko-sowiecko-polskich.
Linia MSZ w relacjach z Litwą współbrzmiała z postawą Jaruzelskiego, który jako prezydent także miał okazję wypowiadać się w tych sprawach. Praktycznie podobne do tego, co mówił Skubiszewski Saudargasowi, były myśli, które generał Jaruzelski wypowiedział na początku
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maja 1990 roku w rozmowie z Jamesem Bakerem, sekretarzem stanu
USA. Mówił tak:
Dlatego doceniamy to, co robią Stany Zjednoczone wobec aspiracji niepodległościowych Litwy i innych republik. My je zresztą także
popieramy, ale uważamy, że trzeba znaleźć takie rozwiązania, które byłyby do przyjęcia i dla Litwy, i dla Związku Radzieckiego1325.
Sama koncepcja, że w ówczesnych warunkach możliwe są równoprawne rozmowy Litwy z Sowietami na temat niepodległości, musi
budzić zdziwienie.
O ile więc Litwini mogli liczyć na wsparcie senatorów OKP, o tyle polska dyplomacja nie była jeszcze w stanie odpowiedzieć na polityczne
zapotrzebowanie, by stosownie reagować na zmiany zachodzące w secesji Litwy. Warto poczynić w tym miejscu pewną uwagę na marginesie.
Kryzys litewski ujawnił jeszcze jedno zjawisko: jak wielkie ambicje kreowania polityki zagranicznej, a szczególnie wschodniej, drzemią wśród
parlamentarzystów OKP1326 – kwestia ta wymaga oddzielnych badań,
jednak ów trend stał się stałym elementem polskiej polityki zagranicznej
do 1991 roku. W istocie suche dyplomatyczne zapisy z pierwszej rozmowy można odczytywać na dwa sposoby. Po pierwsze jako dowód
normalnej w wielu systemach politycznych rywalizacji między dyplomacją a politykami w parlamencie gotowymi składać dalej idące deklaracje. Razem daje to zwykle efekt synergii, szczególnie że wiele wskazuje
na to, że widoczna dzisiaj, a zwłaszcza wówczas dla jego rozmówców
rezerwa Skubiszewskiego była jednak pewną grą wynikającą z sytuacji
Polski – niekoniecznie tak samo musiała wyglądać jego postawa w kontekście rozmów z partnerami z Zachodu. Oczywiście sytuacja wewnętrzna Polski wiosną 1990 roku nie była „normalną” sytuacją „współdziałania poprzez licytację postulatów” parlamentu i rządu. Za ówczesnymi
sporami czaiły się przecież różnice w wizji co do przyszłej roli ZSRS
(szczególnie między OKP a Jaruzelskim), a także różne podejścia do
polityki wschodniej Polski w przyszłości (prometeizm i linia neojagiellońska vs. postawa hiperasekuracyjna/endekoidalna), w tym dramatyczne
1325

| Zapis rozmowy prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego z sekretarzem stanu USA
Jamesem Bakerem, 6 maja 1990, [w:] Konferencja Dwa plus cztery…, dz. cyt.,
s. 231.

1326

| A. Dudek, System decyzyjny…, dz. cyt., s. 263–266.
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dyskusje o roli Polaków na Litwie. Można też widzieć ówczesne spory
w jeszcze innym świetle: oschłości polskiej oficjalnej reakcji na rzeczywiście dramatyczną (szczególnie w percepcji litewskiej) sytuację Litwy
i oczekiwania od Polski, która była pierwszym państwem na zewnątrz
ZSRS, do którego w sytuacji kryzysu pojechał Saudargas, zdecydowanej reakcji; w tym czasie część elity politycznej w Warszawie również
sytuację Polski postrzegała jako nad wyraz niepewną, a na terytorium
Polski wciąż stacjonowały wojska sowieckie.

Krytyka z Maisons -Laffitte
Sprawa litewska stała się przyczyną pierwszego dużego sporu w łonie
dawnej opozycji. Po jednej stronie był rząd, a właściwie Skubiszewski,
wspierany zapewne przez część ministrów i dyplomatów (trudno ocenić, jak wielu), po drugiej politycy OKP, ale zapewne też te grupy opozycji, które w parlamencie się nie znalazły. Trudno powiedzieć, kiedy
dokładnie w oczach zaplecza politycznego Skubiszewskiego pojawiły
się pierwsze rysy na jego polityce wschodniej. Interesująca jest w tym
kontekście dyskusja, jaka toczyła się w Fundacji im. Stefana Batorego
15 października 1989 roku. Domagał się on, by Fundacja „stworzyła
pod swymi auspicjami swoistą grupę nacisku, która próbowałaby współtworzyć nowe zasady polityki naszego kraju w kształtującym się nowym
ładzie europejskim”1327. Proponował organizację spotkań „okrągłych
stołów” z przedstawicielami regionu. Nie ma śladu, by Michnik krytykował rząd. Postulaty tego rodzaju, zresztą w kolejnych miesiącach zrealizowane w dużym zakresie, oznaczały jednak, że szybko dostrzegł, iż
rząd nie wykonuje pewnych zadań, które uważał za ważne1328. Szybko
do dyskusji o polityce wschodniej, a nawet sporu, niespodziewanie włączyła się też „Kultura”. W kwietniu 1990 roku Jerzy Giedroyc odmówił
przyjęcia dyplomu za zasługi w upowszechnianiu kultury polskiej za
granicą przyznanego przez ministra spraw zagranicznych w 1989 roku.
Krytykował jako naiwne podejście nowej elity politycznej do pieriestrojki, a także Okrągły Stół i politykę Wałęsy. Wydaje się, że widział te

506

|

1327

| Fundacja im. Stefana Batorego, Sprawozdanie z działalności 1988–1990, s. 22.
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| Por. tamże, s. 22.

kwestie jako w pewnym stopniu połączone, uważał za błąd pokładanie
ufności w powodzenie zmian w ZSRS i niewykorzystywanie nadarzających się okazji do rozhermetyzowywania tego państwa. 11 kwietnia
1990 roku Giedroyc stwierdził:
Nie mam żadnych złudzeń co do odwagi i myślenia politycznego naszego nowego establishmentu. Zarówno niezrozumiałym dla
mnie skandalem jest stosunek do Niemiec, jak również jasne i wyraźne nieuznanie niepodległości Litwy, a tylko okrągłe frazesy. To
było naprawdę zmarnowanie momentu historycznego1329.
W zamieszczonym w majowym numerze „Kultury” artykule programowym Pułapka geopolityki znalazła się krytyka pozycji politycznej zajętej
przez Warszawę wobec widocznej destrukcji „więzienia narodów”. Janusz Pawłowski pisał:
Tymczasem nie sposób oprzeć się wrażeniu, iż kształtujący się aktualnie nowy establishment nie tylko nie posiada gotowej koncepcji
twórczego zareagowania na powstające wydarzenia, ale, co gorsze, nie stara się nawet takiej koncepcji wypracować. Wystarczyło
kilka nieprzyjaznych pomruków ze strony ukraińskich i litewskich
nacjonalistów oraz uświadomienie sobie możliwości pojawienia
się w przyszłości niemieckich pretensji terytorialnych, aby polska
polityka znów weszła na dopiero co opuszczony szlak szukania
opieki i protekcji we wschodnim imperium. Działa tu magia od lat
lansowanego geopolitycznego dogmatu głoszącego, iż jedyną
skuteczną reakcją na obecność u granic Polski jakichkolwiek silnych
Niemiec jest ścisły związek z każdą imperialną Rosją1330.
Wydrukowane przez Giedroycia gorzkie uwagi na temat polityki
zagranicznej Skubiszewskiego pokazują, że brak należytej reakcji na
rozpad Sowietów był wyraźny dla obserwatorów i nie dotyczył tylko
Litwy. Z perspektywy piętrzących się problemów przed polską polityką
zagraniczną sprawa litewska była ważna, ale był to tylko pretekst, punkt
zwrotny pierwszych sporów o politykę wschodnią. Giedroyc odnosił się
do sprawy zasadniczej, że pod wpływem szantażu potencjalnym nacjonalizmem narodów ujarzmionych przez Rosję nowe władze w Warszawie będą przejawiały skłonność do szukania gwarancji stabilizacji
1329

| K. Kopczyński, Kultura i kraj, „Tygodnik Solidarność” 1990, nr 42, s. 16.

1330

| J. Pawłowski, Pułapka geopolityki, „Kultura” 1990, nr 5 (512), s. 11.
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w istnieniu ZSRS i – jak proponował Ciosek – powodzeniu pieriestrojki
oraz utrzymaniu władzy przez Gorbaczowa.
23 maja Skubiszewski znów rozmawiał z Saudargasem – było to ich
drugie spotkanie. Saudargas informował o konsekwencjach blokady
Litwy: z jednej strony były to potencjalne niedobory energii, braki na
rynku itd., z drugiej zaś możliwy wybuch antyrosyjskich zamieszek. Skubiszewski zdawał sobie sprawę z międzynarodowej aktywności Litwy,
nie docenił jednak, jak wiele mogłoby w takich okolicznościach znaczyć
mocniejsze wsparcie ze strony Polski. Saudargas zabiegał o zorganizowanie w Puńsku punktu przeładunkowego pomocy humanitarnej z Zachodu, wsparcie ze strony Polski na arenie międzynarodowej itp. Dość
powściągliwe odpowiedzi Skubiszewskiego szły raczej w kierunku poszukiwania możliwości, by Polska pośredniczyła w rozwiązaniu konfliktu
litewsko-sowieckiego1331.
Na początku 1990 roku uznanie Litwy za partnera Polski zmieniałoby dotychczasowe uwarunkowanie położenia geopolitycznego Polski
zarówno w rozumieniu elit, jak i podejściu zwykłych ludzi. Polacy musieli
w szybkim tempie przyswajać sobie nowe reguły życia w kraju, a także odzwyczajać się od przekonania, że Polska graniczy na wschodzie
z wielką Rosją traktowaną jako inne wcielenie Związku Sowieckiego.
Doskonale ilustruje te dylematy Polska Kronika Filmowa z 23 czerwca
1990 roku. „Z kim Rzeczpospolita graniczy w tym miejscu? Ze Związkiem Radzieckim czy z Litwą?” – pytał lektor, oddając kluczową kwestię
polskiej polityki wschodniej w pierwszym roku rządu Mazowieckiego.
Kronika pokazywała podstawowy problem, funkcjonujący też na poziomie społecznym: pomoc dla objętej sowiecką blokadą Litwy – wedle
informacji Kroniki – nie była duża: „cieniutkim strumieniem napływają
dary dla Litwy. Więcej jest w Puńsku półek niż paczek. Osłabły porywy
serca. Zapadła i zwyciężyła jeszcze raz cisza”1332. Charakterystyczne,
że nawet w regionie, który zamieszkuje mniejszość litewska, wsparcie
dla Litwy odpowiadało zaangażowaniu Skubiszewskiego w dyplomatyczne popieranie litewskich aspiracji. Gdyby nie ambicje solidarnościo-
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| „Polska Kronika Filmowa”, Na granicy, 23 VI 1990, https://www.youtube.com/
watch?v=g8_BBBtY0L4 (dostęp 16 września 2016).

wych elit, osobiste przekonanie takich osób jak Wielowieyski i Bogdan
Lis (odpowiedzialny wówczas za kontakty zagraniczne NSZZ Solidarność), że inwestycja w relacje z Litwą ma tak wielkie znaczenie, bilans
pierwszej wielkiej próby w polityce wschodniej, przed jaką stanęła III
Rzeczpospolita, okazałby się znacznie gorszy.
Sprawa litewska nie była wyłącznie sprawą litewską – to bazowe
założenie do jej analizy. Polskie MSZ powinno było ją rozpatrywać jako
poligon kolejnych podobnych sytuacji, ponieważ rzutowała na kształtowanie się nowego sąsiedztwa Polski. W wakacyjnym numerze „Kultury”
Taras Kuzio omawiał kwestie, które najwyraźniej z pewnym opóźnieniem
docierały do Warszawy:
Konflikt litewsko-sowiecki pozbawia Gorbaczowa resztek popularności na Ukrainie. […] Jeszcze sześć miesięcy temu delegaci
na Kongres Frontu Narodowego1333 myśleli o przyszłości Ukrainy
w kategoriach części składowej proponowanej przez Gorbaczowa federacji republik. Dziś wielu reformistycznie nastawionych
komunistów z «Ruchu» dąży już wyłącznie do niepodległości,
bowiem wiedzą, że pojęcie tak zwanej suwerenności w ramach
Związku Sowieckiego jest nic niewarte. Tylko niepodległość jest
gwarantem suwerenności. Tego nauczył Ukraińców przykład Litwy
czy Azerbejdżanu1334.
Właściwe odczytanie szerszego znaczenia kryzysu litewskiego stanowiło na wiosnę i latem 1990 roku warunek trafnych politycznych diagnoz i skuteczności w polityce wobec ZSRS.
Kryzys litewski należał do ważnych tematów dyskutowanych w mediach. Badania Adriany Dudek pokazują, że opinia publiczna przyjmowała ze zrozumieniem czy akceptacją politykę wschodnią pierwszych
miesięcy rządu Mazowieckiego w tym sensie, że społeczeństwo nie
było gotowe na bardziej prometejską politykę, która na poziomie elit solidarnościowych była już przemyślana. Ludzie przyjmowali do wiadomości geopolityczne uwarunkowania zmian w Polsce, a także ostrożność
wobec ZSRS, to samo dotyczyło utrwalanego przez lata w świadomości publicznej związku kwestii niemieckiej i relacji z ZSRS. Polacy jako
1333

| Chodzi o Ludowy Ruch Ukrainy.

1334

| M. Agopsowicz, Początek końca pieriestrojki? (Rozmowa z Tarasem Kuzio), „Kultura” 1990, nr 7/8 (514/515), s. 128.
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społeczeństwo nie byli dobrze przygotowani na zmianę podejścia do
polityki wschodniej, rozpad ZSRS itd.1335. Postulaty zmiany kursu, zwrócenia uwagi na los wschodnich sąsiadów: Litwinów, Ukraińców, Białorusinów i innych, wychodziły z elit intelektualnych, miały poparcie Kościoła
itd., dopiero z czasem znajdowały szerszy oddźwięk, często już w kontekście polityki wewnętrznej. Sprawa litewska może służyć jako dobre
laboratorium badania problemu, jak przedstawiciele elit politycznych
stawali się twórcami nowego trendu, a nie ulegali nastrojowi opinii publicznej. Z okazji rocznicy bitwy pod Grunwaldem w 1990 roku odbyło
się spotkanie polsko-litewskie w szerokim gronie. Z Polski byli: Wojciech
Jaruzelski, marszałkowie Mikołaj Kozakiewicz i Andrzej Stelmachowski,
wicepremier Jan Janowski, szefowie Kancelarii Prezydenta gen. Michał
Janiszewski i Kancelarii Sejmu Ryszard Stemplowski, wiceminister obrony
Bronisław Komorowski, a także prezes PAN Aleksander Gieysztor i biskup warmiński Edmund Piszcz. Adekwatna delegacja reprezentowała
Litwę, a na jej czele stał Vytautas Landsbergis. Stemplowski zanotował:
Jaruzelski mówi o nadziei na przyszłość, Landsbergis mówi po litewsku, bez tłumaczenia na język polski, o litewskim zwycięstwie1336.
Lapidarna uwaga Stemplowskiego wskazuje i na to, jak polskie elity, już te nowe, były coraz bardziej zniecierpliwione postawą litewskiego kierownictwa, oraz w jakim stopniu strona litewska dawała do tego
zniecierpliwienia powody.
Tym niemniej wciąż trwało poszukiwanie sposobu zażegnania napięcia między państwami – choćby na społecznym poziomie. Latem
1990 roku Bogdan Szlachta w artykule Impresje litewskie starał się eksponować pozytywne elementy relacji z Litwą. Podkreślał, że Związek
Polaków na Litwie oficjalnie poparł deklarację niepodległości, a jedynie
rady rejonów solecznickiego i wileńskiego podjęły uchwały o obowiązywaniu na ich terenie ustawodawstwa sowieckiego. Dowodził nawet, że
blokada handlowa wzmacnia transformację Litwy1337. Jest jasne, co miał
na myśli – poszukiwanie innych niż rosyjski rynków zbytu czy budowanie
poczucia tożsamości narodowej na Litwie. Obok relacji Szlachty znajdo1335
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| B. Szlachta, Impresje litewskie, „Tygodnik Solidarność” 1990, nr 28, s. 6.

wał się wywiad Antoniego Zambrowskiego z Romualdasem Ozolasem,
wicepremierem Litwy. Także przy tej okazji analizowano kwestię polskiej
polityki wobec Litwy. Zambrowski pytał:
Czy czynimy słusznie, krytykując nasz rząd, że zbyt mało
pomaga Litwie?
Wicepremier Litwy starał się odpowiadać bez nadmiernej krytyki
Skubiszewskiego:
Tak, pod warunkiem że krytyka dotyczy konkretów, konkretnych
błędów i uchybień, których można było uniknąć. To jest możliwe
nawet wtedy, kiedy rząd prowadzi słuszną politykę.
Następnie Ozolas łagodził:
Gdy potrzebowaliśmy od was pomocy w dostawach benzyny,
pomogliście1338.
Krytyka postawy Skubiszewskiego wobec blokady Litwy oznaczała
jego pierwszą porażkę, skala krytyki zapewne go zaskoczyła.

Korekta kursu i konferencja w Jabłonnie
„ULB zaczyna się realizować” – takim nagłówkiem „Kultura” powitała
organizację konferencji w Jabłonnie. Kryzys litewski, konferencja w Jabłonnie jako ważny etap szukania porozumienia z Ukraińcami, początek
prac w MSZ nad koncepcją polityki dwutorowości oznaczały pierwszą
korektę neoendeckiego kursu polityki wschodniej gabinetu Mazowieckiego. Nie bez znaczenia były jednak zmiany w rządzie – z gabinetu
Mazowieckiego 6 lipca 1990 roku odeszli Kiszczak i Siwicki, jednak
rozmowy o tym, że zrezygnują, toczyły się już kilka tygodni wcześniej1339. Odejście politycznych filarów ekipy stanu wojennego otwierało
dla polskiej polityki wschodniej nową perspektywę1340. Rozpoczynał się
spór polityczny wewnątrz obozu Solidarności – który w części dotykał
1338

| A. Zambrowski, Pomogliście… Rozmowa z Romualdasem Ozolasem – wicepremierem niepodległej Litwy, „Tygodnik Solidarność” 1990, nr 28, s. 7.
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| P. Kowal, M. Cieślik, Jaruzelski…, dz. cyt., s. 326–327.
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| R. Podgórzańska, Główne problemy polskiej polityki zagranicznej na forum sejmowej
Komisji Spraw Zagranicznych w latach 1989–2001, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006, s. 135–136.
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kwestii polityki wschodniej, od 7 kwietnia było jasne, że Jarosław Kaczyński będzie lansował kandydaturę Wałęsy na prezydenta. Nie tylko
więc doświadczenia krytyki polityki zagranicznej we własnym obozie,
ale także zmiany w sytuacji politycznej w kraju wpłynęły na korekty kursu w polityce wschodniej1341.
Z punktu widzenia kształtowania się relacji polsko-ukraińskich w okresie przełomu kluczowe znaczenie miały trzy spotkania. Wszystkie trzy
trzeba zaliczyć do kategorii relacji społecznych – żadne z nich nie było
formalnym dyplomatycznym wydarzeniem. Pierwszym była wizyta Horynia w Polsce latem 1989 roku, drugim udział delegacji OKP w pierwszym
kongresie Ruchu w Kijowie we wrześniu 1989 roku, trzecim zaś konferencja w Jabłonnie, która dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego
odbyła się 4 i 5 maja 1990 roku1342, niemal dokładnie w 70. rocznicę
podpisania w Warszawie porozumienia Piłsudskiego z Petlurą1343.
Na konferencji w Jabłonnie po jednej stronie, polskiej, znaleźli się już
nie tyle opozycjoniści, ile niemal zawodowi politycy, dawni dysydenci,
którzy stanowili zaplecze polityczne rządu, po drugiej wciąż dysydenci,
jednak reprezentujący znaczącą na Ukrainie siłę społeczną. Mówcami
ze strony polskiej byli: Bronisław Geremek, Aleksander Małachowski,
Adam Michnik, Andrzej Wielowieyski, Janusz Onyszkiewicz, Zbigniew
Janas, Jerzy Turowicz, Henryk Wujec, Jan Musiał, Ryszard Ganowicz,
Bogumiła Berdychowska, Franciszek Sak, Zofia Kuratowska, Jerzy Wuttke, Jacek Kuroń, Włodzimierz Mokry, Jerzy Jastrzębowski. Z ukraińskiej
zaś strony głos zabierali: Serhij Łyłyk, Mychajło i Bohdan Horyniowie,
Dmytro Pawłyczko, Bohdan Osadczuk, Orest Włoch, Wiaczesław
Czornowił, Myrosław Popowycz oraz Iwan Dracz.
W większości wypowiedzi dominowały kwestie historyczne. Pierwszym mówcą był Serhij Łyłyk. W swoim wystąpieniu skoncentrował się
na budowaniu analogii historycznych odnośnie do historii Polski i Ukrainy. Przemowa Łyłyka nie stroniła od przesadzonych i nieprawdziwych
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| Por. relacja Grzegorza Kostrzewy-Zorbasa udzielona autorowi via e-mail.

1342

| Konferencja była jednym z serii podobnych wydarzeń współorganizowanych przez
Fundację im. Stefana Batorego, kosztowała Fundację prawie 24 mln zł (Fundacja
im. Stefana Batorego, Sprawozdanie z działalności 1988–1990, s. 51).

1343

| B. Osadczuk, Zbliżenie polsko-ukraińskie, „Kultura”, nr 6/513, s. 37–38.

ocen w odniesieniu do historii relacji polsko-ukraińskich. Mówił między
innymi:
Mamy nadzieję, że nasi polscy rozmówcy zrozumieją jak bardzo
bolesną raną w sercu każdego Ukraińca jest klęska ZURL-u i URL-u,
jak bolesna jest tragedia blisko stu tysięcy galicyjskich Ukraińców,
których zamknięto w stworzonych przez ówczesny rząd Polski obozach koncentracyjnych. […] Nie była szczęśliwa dla Polski okupacja
ziem zachodnio-ukraińskich, które zostały siłą włączone w skład
państwa polskiego1344.
Zapewne nie tylko ze względu na zaskakujące wystąpienie gościa
z Ukrainy podczas spotkania w Jabłonnie kwestie historyczne odegrały
szczególną rolę – najważniejszym bodaj z postulatów gości z Ukrainy
była sprawa potępienia przez polski parlament akcji Wisła.
Po Łyłyku głos zabrał Geremek – który odgrywał po polskiej stronie
główną rolę. W zasadzie nie odnosił się do relacji polsko-ukraińskich,
szczególnie do drażliwych kwestii historycznych. Przedstawił w swoim
wystąpieniu doświadczenie Solidarności, jej ludzi w walce o wolność.
Wskazywał na słabość propagandy komunistycznej opartej na zniechęcaniu Polaków do integracji europejskiej czy wzniecaniu poczucia zagrożenia ze strony Niemiec czy Rosji1345, wyraźnie czekał, jak rozwinie
się dalsza dyskusja, ograniczając się do spraw niebudzących kontrowersji. Onyszkiewicz podkreślał, że zadaniem zebranych jest zbudowanie
bezpośrednich sieci powiązań polsko-ukraińskich, a nie jak dotychczas
przez Moskwę1346. Musiał w swoim wystąpieniu stawiał na rolę samorządów i gospodarki w budowaniu relacji z Ukrainą. Mówił:
Poszukajmy jakiegoś wspólnego interesu, dosłownie – interesu polsko-ukraińskiego i popuśćmy wodze fantazji i na przykład ożeńmy
rafinerie Borysławskie z polskim przemysłem chemicznym1347.
Spotkanie w Jabłonnie nie miało w żadnym razie oficjalnego charakteru, sytuacja polityczna w ZSRS limitowała możliwość nadawania mu zbyt
1344

| Zapis rozmowy parlamentarzystów Polski i Ukrainy, Jabłonna, „Zustriczi”,
3–4/1990, s. 33.

1345

| Tamże, s. 36–37.

1346

| Tamże, s. 45.

1347

| Tamże, s. 51.
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wysokiej rangi, jednak Mazowiecki zdecydował się wziąć nieformalny
udział w kolacji z zaproszonymi gośćmi, bardzo reprezentatywnymi dla
niezależnych kręgów politycznych na Ukrainie. Dwudniową konferencję
5 maja podsumowywał Geremek. Tym razem nie unikał kwestii relacji
polsko-ukraińskich. Obiecał podjęcie przez parlament kwestii akcji Wisła1348, w części ściśle politycznej jednak pewne sprawy przedstawione
przez Geremka nie wyglądały już tak prosto.
Zdaniem szefa OKP rezultaty konferencji po polskiej stronie dałyby
się zamknąć w trzech pytaniach. Pierwszym było pytanie o poparcie
Polski dla społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie i reprezentujących
go organizacji. Tu odpowiedź była jednoznaczna: tak. Drugie pytanie
dotyczyło granicy polsko-ukraińskiej – tu oczywiście odpowiedź była
taka sama: tak. Następnie Geremek przechodził do kolejnej kwestii: „I
powstaje trzecie pytanie, czy udzielamy poparcia niepodległości Ukrainy?”. Tym razem odpowiedź nie była tak jednoznaczna jak na dwie poprzednie kwestie: „To trzecie pytanie, pytanie o niepodległość Ukrainy,
każe postawić problem generalnej strategii politycznej i myśli politycznej
o przyszłości”. Geremek zapewniała co prawda, że Polska nigdy nie
będzie budować porozumień z Rosjanami nad głowami Ukraińców1349,
unikał jednak jasnej deklaracji, że Polska popiera pełną niepodległość
Ukrainy. „Nas wszystkich obowiązuje poczucie odpowiedzialności”1350 – przekonywał Geremek, dając do zrozumienia, że sytuacja
w ZSRS nie pozwala mu zająć jednoznacznego stanowiska. „To samoograniczanie się dotyczy, raz jeszcze powtórzę, akceptacji czynnika
czasu i ewolucji”1351 – to zdanie zawierało obietnicę zmiany stanowiska
wraz ze zmianą sytuacji politycznej w ZSRS. Warto jeszcze przytoczyć
wspomnienie Geremka o konferencji z 2004 roku:
Spotkanie z opozycją ukraińską odbywało się w momencie, kiedy
niezależność Ukrainy wydawała się niemożliwa. I wyznam, że kiedy na zaproszenie OKP, obywatelskiego klubu parlamentarnego,
delegacja ta przyjechała, to mówiłem im: Zastanówcie się, a może
jakieś federacyjne rozwiązanie, które nie wytworzy wojny między
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| Tamże, s. 81.
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| Tamże, s. 82.
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| Tamże, s. 82.

Moskwą a Kijowem. Na to jeden z przywódców ukraińskich odpowiedział mi tak. To jak to, to Polska może być wolna, a Ukraina
nie? Jeżeli nawet trzeba by żeby ze względu na pokój, żebyśmy
szukali jakiegoś federacyjnego rozwiązania, to najpierw my chcemy być jedną noc, a najlepiej jeden dzień i jedną noc, niepodlegli.
Dyskusje potem były dramatyczne, widać to było zwłaszcza po
obecnych tam przedstawicielach młodego pokolenia polityków
ukraińskich Przewodniczący delegacji ukraińskich, ówczesny mer
Lwowa, Czornowił (19 lat łagrów), był bowiem raczej spokojny,
a w stosunku do Polaków życzliwy… Było jednak wiele napięć.
Można było niekiedy sądzić, że niektórzy uczestnicy, dla afirmacji własnej tożsamości narodowej szukali również w niechęci do
Polski. Potrafiliśmy się jednak porozumieć i stworzyć podstawy do
dalszej coraz bliższej współpracy1352.
Podobnie jak w przypadku spotkania z Sąjūdisem w końcu grudnia
1989 roku, także i w tym przypadku Geremek, zdecydowanie opowiadający się za bliską współpracą z Ukraińcami, był zaskoczony tym, jak
ważne i żywe są dla nich kwestie historyczne.
Wróćmy jednak do współczesnych omawianemu wydarzeniu ocen
konferencji w Jabłonnie. Co ciekawe, także Giedroyc, który napisał list
do uczestników konferencji, nie stawiał uznania pełnej niepodległości
Ukrainy na ostrzu noża. Spotkanie to uznał za milowy krok w realizacji
wizji polityki wschodniej Juliusza Mieroszewskiego. Zwracał uwagę na
trzy sprawy. Oprócz znaczenia kwestii nienaruszalności granic radził
„odłożyć na dalszą przyszłość […] wszelkie kwestie federacyjne”. Jako
trzecią kwestię proponował szereg działań, których sensem byłoby dążenie do upodmiotowienia Ukrainy w ramach ONZ oraz innych organizacji międzynarodowych, ale także usytuowanie programów ukraińskich zamiast w Radio Liberty w Radio Wolna Europa. Giedroyc zwracał
uwagę na rolę, jaką Polska może odegrać w odrodzeniu Ukrainy jako
swego rodzaju ukraiński Piemont. Podnosił też sprawę niepodległości
Litwy. O stosunku Zachodu do aspiracji niepodległościowych Litwy pisał:
„Jest to nowe Monachium i kontynuacja polityki Roosevelta”. Apelował
do „Lwowa” i władz Polski, by pozyskać niezależne koła rosyjskie w celu

1352

| B. Geremek, Początki polityki wschodniej…, dz. cyt., s. 2.

| 515

wsparcia niepodległości Litwy1353. Zestawienie sprawy litewskiej i ukraińskiej w liście Giedroycia pokazuje jeszcze lepiej specyfikę polskiego podejścia do sprawy ukraińskiej wiosną 1990 roku. W Warszawie dominowało przekonanie, że ZSRS w jakiejś formie przetrwa. Pozycja Litwy i jej
prawo do niepodległości były nieporównanie bardziej oczywiste dla
nowych polskich elit państwowych w stosunku do Litwy niż do Ukrainy.
Można powiedzieć, że pierwsze w historii tego rodzaju spotkanie
polsko-ukraińskie skończyło się nie tylko publicznym sformułowaniem
przez Geremka polskiego podejścia do polityki wschodniej w pierwszej połowie 1990 roku, stanowisko wobec Ukrainy można odczytywać
szerzej jako obraz ówczesnego stosunku kierownictwa OKP do sytuacji
w ZSRS. Druga kwestia: jeśli ktoś miał złudzenia co do roli tragicznych
kart historii polsko-ukraińskich w przyszłych relacjach między oboma
krajami, po spotkaniu w Jabłonnie musiał zmienić zdanie: było jasne, że
historia staje się jedną z głównych determinant relacji Polski i Ukrainy.
Spotkanie w Jabłonnie skończyło się też sformułowaniem swego rodzaju
katalogu spraw do załatwienia z Ukrainą. Pojawił się pomysł powołania wspólnej komisji historycznej. Chociaż w sprawozdaniu z konferencji Berdychowska zaznaczyła, że jej zdaniem „strona ukraińska nie jest
jeszcze gotowa do tego typu spotkań”1354, to kwestia wspólnego badania historii pozostała już na stałe w kanonie relacji polsko-ukraińskich
jako jeden z najważniejszych punktów. Podczas spotkania padały także
postulaty organizacji spotkań środowiskowych: młodzieży, ludzi kultury,
organizacji wakacji w Polsce przez Związek Ukraińców w Polsce dla
dzieci poszkodowanych w Czarnobylu.
Omawiano kwestie kościelne1355: sytuacja religii na Ukrainie, relacje
między Kościołami katolickimi na Ukrainie itd. Podejmowano – rzecz
jasna – kwestie praw mniejszości ukraińskiej w Polsce, w tym tworzenia nowych szkół dla Ukraińców. Była mowa też o prawach polskiej
mniejszości na Ukrainie, Berdychowska wspomina w tym kontekście
o negatywnym społecznym nastawieniu do mniejszości polskiej na Ukrainie i braku postępu w tej kwestii. Zwracała uwagę, że na zachodzie
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| B. Berdychowska, Ukraina – Polska…, dz. cyt. s. 32.
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| Zapis rozmowy parlamentarzystów…, dz. cyt., s. 43–44.

Ukrainy, gdzie władza znalazła się w rękach Bloku Demokratycznego,
nie nastąpiła poprawa w stosunku do mniejszości polskiej. Zwraca też
uwagę na słaby oddźwięk spotkania w Jabłonnie w mediach w Polsce
i na Ukrainie1356. Tekst Osadczuka w „Kulturze” prezentował konferencję
jako historyczne zwieńczenie procesu rozpoczętego przez Piłsudskiego
i Petlurę:
Polityka rozpoczęta przez Marszałka Piłsudskiego i atamana Petlurę i niecnie porzucona przez ich potomk6w znalazła po spustoszeniach drugiej wojny światowej i okresu powojennego zwolenników
konieczności podjęcia nowej próby zbliżenia na wychodźstwie,
głównie dzięki wysiłkom niezapomnianej trójki Łobodowskiego,
Mieroszewskiego, Stempowskiego pod egidą redaktora Kultury
Jerzego Giedroycia. Do tego grona doszlusowało kilku publicystów i pisarzy ukraińskich, oczywiście też na emigracji. Oficjalna
przyjaźń krzewiona przez komunistów w naszych krajach była tak
nieuczciwa i zakłamana, że wciąż jeszcze straszy swoim nierzeczywistym widmem. Z czasem ta zrazu paryska orka na ugorze
znalazła wielu naśladowców w Ameryce, Kanadzie, Anglii i Niemczech. Stała się tematem specjalnych konferencji naukowych, ankiet
i wywiadów. Stąd przeniosła się w okresie powstawania opozycji
i prasy podziemnej w Polsce na wschód, a z czasem przekroczyła
wbrew sowieckim ukazom i restrykcjom kordony na Bugu i Sanie,
znajdując zwolenników we Lwowie i Kijowie. Ale dopóki istniała
asymetria między Polską i Ukrainą w sensie ogromnej rozpiętości
w nasileniu i zasięgu ruchów opozycyjnych, podjęcie wspólnych
kroków w kierunku ustalenia nowych dróg ku porozumieniu natrafiało na trudności. Dopiero teraz, po całkowitym obaleniu rządów
komunistycznych w Polsce i częściowym w zachodnich regionach
Ukrainy, nadeszła pierwsza szansa podjęcia autentycznych wysiłków organizacyjnych1357.
Tekst Osadczuka, w swym tonie przypominający jasnogórskie rozmowy kardynałów Lubacziwskiego i Glempa z 1988 roku (powrócę do
nich, omawiając obchody milenium chrztu Rusi), oddaje poziom ówczesnego optymizmu, który stał się udziałem przynajmniej niektórych uczestników spotkania. Optymizmu tym bardziej interesującego, że przebieg
obrad pookazywał, że właśnie historyczne zaszłości będą odgrywały
1356

| B. Berdychowska, Polska – Ukraina…, dz. cyt., s. 32–33.

1357

| B. Osadczuk, Zbliżenie…, dz. cyt., s. 37.
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w relacjach polsko-ukraińskich znacznie poważniejszą i negatywną rolę,
że te relacje zostaną zdeterminowane nie przez wspomnienia o sojuszu
z 1920 roku, ale bolesne wydarzenia z późniejszych lat.

Poszukiwanie strategii
W tej atmosferze rozpoczęły się prace nad strategiczną koncepcją
polityki wobec dezintegracji ZSRS. Skubiszewski nie potrafił znaleźć
właściwego sposobu postępowania wobec wschodnich sąsiadów, coraz bardziej rolę tę przejmował parlament, w którym OKP miał dużo
do powiedzenia, a poglądy Geremka czy Onyszkiewicza na politykę
wschodnią były w oczywisty sposób inne niż Skubiszewskiego. Na początku roku oprócz kwestii niemieckiej właśnie ta sprawa stanowiła nie
mniej ważne wyzwanie.
W rozważaniach nad „doktryną Skubiszewskiego”, które w rzeczywistości były próbą krótkiego podsumowania jego urzędowania pod
kątem głównych osiągnięć dyplomatycznych, w 2014 roku Jan Barcz
wskazał na trzy najmocniejsze punkty ministra: dążenie do włączenia
Polski do struktur politycznych Zachodu, UE1358 i NATO, zagwarantowanie „stabilności terytorialnej” Polsce i praw mieszkających w Polsce
mniejszości narodowych oraz „wspieranie rozszerzania europejskiej strefy demokracji i gospodarki rynkowej o łańcuch państw powstałych po
rozpadzie Związku Radzieckiego”. W kontekście ostatniego elementu
Barcz podkreśla kwestie nienaruszalności granic i ostrożność Skubiszewskiego. Jego obawa przed niekontrolowanym rozpadem ZSRS, o czym
także wspomina Barcz1359, była w polityce wschodniej złym doradcą
ministra spraw zagranicznych i jedną z przyczyn wczesnego sporu o politykę wobec Litwy w odzyskującej niepodległość Polsce. Była zrozumiała z punktu widzenia prawnika, ale błędna w perspektywie polityka, którym już wtedy był Skubiszewski. Słabym punktem ministra spraw
zagranicznych Polski w polityce wschodniej było wówczas dokładnie
to, co stanowiło jego walor w polityce wobec Niemiec. Skubiszewski
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przywiązywał wielką wagę do kwestii prawnych, tymczasem ZSRS rozpadał się nie na podstawie jasnych procedur, lecz decyzji politycznych
i ambicji elit poszczególnych republik. Lokalny establishment w każdej
z republik związkowych, a także w pewnej mierze Federacji Rosyjskiej
stawał przed dylematem, jak wykorzystać osłabienie władzy centralnej:
domagać się więcej swobody w ramach ZSRS czy odpowiadać na oczekiwania społeczne, czasami je podsycać i zmierzać do opuszczenia
związku. Innym problemem, który utrudniał szybkie reagowanie polskiej
służby zagranicznej, był paradygmat, w którym urząd ten pracował od
1944 roku: jedność ZSRS i pewność, że Polska na wschodzie graniczy
właśnie z tym państwem, miały podstawowe znaczenie w myśleniu elity
dyplomatycznej, którą Skubiszewski przejął jesienią 1989 roku niejako
z dobrodziejstwem inwentarza. To na takim podejściu – jak już wspominaliśmy – miała być oparta wiara w bezpieczeństwo Polski.
Inne podejście – pewnego idealizmu, w kategoriach jesieni ludów –
bardziej odpowiadało atmosferze politycznej końca zimnej wojny. Podobnie jak ruch powstawania państw narodowych po I wojnie światowej,
dominowało w środowiskach opozycji, nie miało jednak odpowiedniego odzwierciedlenia w gmachu w alei Szucha. W tym kontekście trzeba rozumieć, że pewien niedostatek reakcji zachowawczo myślącego
ministra i niewystarczające zrozumienie procesów zachodzących na
Wschodzie w samym MSZ były uzupełniane przez parlamentarną aktywność – w Sejmie, a szczególnie w Senacie zasiadało wielu polityków, których geopolityczne podejście do sytuacji w Europie Środkowej
wręcz opierało się na założeniu, że trzeba zerwać z myśleniem o Polsce
między Niemcami a ZSRS.
Latem 1990 roku to parlament odgrywał przyspieszającą rolę w reagowaniu na rozpad Związku Sowieckiego. 27 lipca 1990 roku Senat
RP przyjął uchwałę Do Narodu Ukraińskiego z okazji proklamowania
suwerenności państwowej Ukrainy, w której odwoływał się do deklaracji suwerenności z 16 lipca 1990 roku. Istotnym motywem senackiego
oświadczenia było to, że Polacy, którzy sami walczyli o wolność i niepodległość, szczególnie dobrze rozumieją ukraińskie aspiracje niepodległościowe1360. Ten element równoległości polskiego doświadczenia
1360

| Uchwała Senatu RP z dnia 27 lipca 1990 „Do Narodu Ukraińskiego z okazji proklamowania suwerenności państwowej Ukrainy”, „Kultura” 1990, nr 9 (516), s. 112.
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oraz przeżyć innych narodów stał się z czasem jednym z najważniejszych elementów oficjalnych oświadczeń skierowanych do narodów
dawnego ZSRS. 3 sierpnia Senat przegłosował odnoszącą się do białoruskiej deklaracji suwerenności z 27 lipca 1990 roku uchwałę Do Narodu Białoruskiego z okazji proklamowania suwerenności państwowej
Białorusi. W tym dokumencie przypominano, że po obu stronach granicy
żyją mniejszości narodowe, oraz nawiązywano do tradycji I Rzeczypospolitej jako wspólnego wielonarodowego państwa1361. Nie tylko deklaracje, lecz przede wszystkim bezpośrednie wsparcie polityczne dla
narodów na Wschodzie okazywane przez polityków dawnej opozycji
solidarnościowej świeżo wybranych do polskiego parlamentu odgrywało decydującą rolę w kształtowaniu się polskiej polityki zagranicznej po
1989 roku, ale też w budowaniu nowego wizerunku Polski. Bez kontaktów działaczy Solidarności i Sąjūdisu relacje polsko-litewskie w późniejszym okresie byłyby jedynie dziedzictwem zbyt powściągliwej postawy
MSZ. To politycy Solidarności – zgodnie ze swoim dziedzictwem politycznym pierwszego zjazdu – wypełniali w pierwszym okresie polskiej
polityki wschodniej zapotrzebowanie na to, by była nasycona elementami idealizmu, patosu itd. Tak po latach opisywał to Borusewicz:
Litwa cieszy się naszą sympatią. Można rzec – bezinteresowną
miłością. Jej efektem było poparcie, którego udzieliliśmy organizacjom litewskim w 1989 i 1990 roku. Odrodzenie niepodległej Litwy
przyjęliśmy z radością1362.

Republika Wschodniej Polski
Minister właściwie od samego początku znalazł się w sytuacji, gdy kłopoty z prawami mniejszości polskiej na Litwie utrudniały budowę dobrych
relacji z odradzającym się państwem litewskim. W tezach do rozmów
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1361

| Uchwała Senatu RP z dnia 3 sierpnia 1990 „Do Narodu Białoruskiego z okazji
proklamowania suwerenności państwowej Białorusi”, „Kultura”1990, nr 9 (516),
s. 112.

1362

| B. Borusewicz, Litwa cieszy się naszą bezinteresowną miłością, Wilnoteka, 8 IX
2011, http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/borusewicz–litwa–cieszy–sie–nasza–bezinteresowna–miloscia (dostęp 16 września 2016).

z Kazimierą Prunskienė z 21 czerwca 1990 roku pojawia się kilka elementów. Najważniejszym z nich była odmowa poparcia przez Polskę
koncepcji Jana Ciechanowicza, deputowanego do Rady Najwyższej
ZSRS w latach 1989–1991, by utworzyć tzw. Polską Republikę Radziecką (inne nazwy to Republika Wschodniej Polski lub Wschodniopolska
Socjalistyczna Republika Sowiecka). Był to najdalej idący pomysł na
zapewnienie litewskim Polakom praw mniejszości po rozpadzie ZSRS.
Proces powstawania samozwańczej republiki był w oczywisty sposób
wpisany w podobne separatystyczne działania na terenie całego byłego ZSRS, ze znanym na całym świecie konfliktem azersko-ormiańskim
w Karabachu1363.
Historia Ciechanowicza i jego projektu politycznego wymaga nieco
szerszego przedstawienia, ponieważ zaważyła na relacjach polsko-litewskich, może też być uważana za miernik stosunku znacznej części
Polaków do Związku Sowieckiego w kontekście państw powstających
w wyniku jego rozpadu. Polacy jako zwarta grupa zamieszkiwali trzy
republiki Związku Sowieckiego: litewską, łotewską i białoruską1364. Ciechanowicz jako deputowany do RN ZSRS znał zapewne jej decyzję
z 26 kwietnia 1990 roku „O swobodnym rozwoju narodowym obywateli ZSRS żyjących poza granicami swoich krajów narodowych, również
narodów mających swoje państwa poza granicami ZSRS”. Decyzja ta
w sowieckim systemie prawnym miała walor ustawy i w oczywisty sposób odnosiła się też do Polaków. Co ważne, umożliwiała tworzenie
narodowych jednostek autonomicznych w republikach jako instrument
prawny sprzyjający powstawaniu sytuacji analogicznych jak w Górskim
Karabachu.
Obiektywnie, chociażby sądząc po rozwoju organizacyjnym mniejszości polskiej na Litwie, trwał tam na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku wyraźny proces odrodzenia społecznego Polaków1365. Polskie orga1363

| Por. P. Sobik, Akcja Wyborcza Polaków na Litwie w systemie politycznym Republiki
Litewskiej, KEW, Wojnowice 2017, s. 151–152.

1364

| Por. Z.J. Winnicki, Polskie odrodzenie narodowe na Wschodzie – perspektywa piętnastolecia. Uwagi generalne [w:] tenże (red.), Polska mniejszość narodowa w Europie
Środkowo–Wschodniej. Nowe problemy i wyzwania wobec współczesnych przemian
w państwach regionu, Arboretum, Wrocław 2005, s. 18–20.

1365

| Por. L. Mróz, Problemy etniczne w Litwie Wschodniej, „Przegląd Wschodni”,
3/1991, s. 487, 496–497, 505–506.
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nizacje powstawały jedna po drugiej: lokalne stowarzyszenia kulturalne,
związki różnych grup społecznych: Związek Studentów Polaków Litwy
(kwiecień 1989), Klub Prawników Polskich przy ZPL, Polska Sekcja przy
Wileńskiej Wspólnocie Zesłańców (październik 1989) itd.1366. Daty założenia czy rejestracji wskazują, że działania musiały być podejmowane
już wcześniej. Zderzyły się zapewne dwa zjawiska – impuls polityczny związany z polityką Kremla w ramach pieriestrojki oraz dążenie do
podtrzymania polskości przez polskie środowiska na Litwie, zapewne
pozytywnie postrzegające perspektywę utrzymania tożsamości narodowej, a może nawet życia w Polsce, także w kontekście osobistych
planów życiowych. Ciechanowicz i grupa nacjonalistycznych działaczy
najwyraźniej wyczuwali ten trend, już w styczniu 1989 roku odwiedził
on Warszawę, spotkał się z nim Józef Klasa, a także inni przedstawiciele
ówczesnych władz komunistycznych. Zdołał zmobilizować władze wokół problemów Polaków na Litwie, między innymi przedstawił, z jakimi
problemami boryka się Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Polaków
na Litwie1367. W rzeczywistości proces budowania zrębów autonomii
polskiej trwał już od końca 1988 roku, kiedy zaczynano tworzyć pierwsze polskie gminy narodowe jeszcze w ramach sowieckiej Litwy. Maj
1989 roku przyniósł powołanie Rady Koordynacyjnej ds. Utworzenia
Polskiego Obwodu Autonomicznego. 6 września 1989 roku powstał Polski Narodowo-Terytorialny Rejon. W maju 1990 roku miejscowi Polacy
uznali, że obowiązują ich ustawy zasadnicze ZSRS i sowieckiej Litwy.
Powstanie kraju proklamowano w Ejszyszkach 6 września 1990 roku1368.
Nie ma tutaj miejsca na szczegółową analizę ówczesnych procesów,
ale wydaje się jasne, że wszystkie te wydarzenia nie mogłyby się wydarzyć bez wyraźnego wsparcia jakichś segmentów aparatu władzy sowieckiej. Jest oczywiste też, że wydarzenia te, szczególnie w kontekście
ówczesnej napiętej sytuacji litewsko-sowieckiej, musiały wywoływać poważny niepokój Litwinów starających się o niepodległość.
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1366

| Organizacje i stowarzyszenia polskie na Wschodzie, „Przegląd Wschodni”, nr 1/1991,
s. 215–216.

1367

| M. Maszkiewicz, Repatriacja czy repatriotyzacja? Wybrane problemy polskich strategii
politycznych wobec rodaków za wschodnią granicą (1986-1990), KEW, Wojnowice
2017, s. 56–59.

1368

| Por. P. Sobik, Akcja Wyborcza Polaków na Litwie…, dz. cyt., s. 153–154.

W lutym 1991 roku, po zajęciu przez Sowietów Wileńskiego Domu
Prasy, Ciechanowicz zaczął wydawać gazetę „Ojczyzna”. Dwa dni
przed atakiem OMON na wieżę telewizyjną w Wilnie ludzie z jego
otoczenia próbowali uruchomić wspólny organ prasowy z Polakami
z Białorusi, czemu tamtejszy lider środowisk polskich Tadeusz Gawin nie
uległ1369. Gdyby w lutym 1991 roku Sowietom udało się spacyfikować
nastroje niepodległościowe na Litwie i Łotwie, zdaniem zbuntowanych
przeciw Litwie przedstawicieli mniejszości polskiej, biorąc pod uwagę
linię polityczną Moskwy wobec polskiej mniejszości, mogłoby się udać
zorganizowanie własnych autonomicznych struktur w celu ostatecznego osłabienia, a nawet rozbicia suwerennościowych i niepodległościowych ruchów w tych republikach. W takim wypadku kwestia Polaków
w tych państwach stałaby się sprawą o znaczeniu najwyższym. Wedle
Landsbergisa część polskich posłów groziła Litwinom „zrobieniem Karabacha”1370. W odniesieniu do inicjatyw politycznych litewskich Polaków z kręgu Ciechanowicza krążyły podejrzenia, że w istocie realizują
moskiewski plan polegający na zdestabilizowaniu sytuacji politycznej
na Litwie przez wywołanie napięć na tle narodowościowym. Pogróżki
o możliwości zrobienia Litwinom przez miejscowych Polaków „Karabacha” oznaczały niebezpieczeństwo, że podobnie jak na Kaukazie mniejszość – tym razem polska – rozpali strukturalny konflikt etniczny trwale
przyznający Rosji prawa rozjemcy w tej nadbałtyckiej republice. Wszyscy mieli bowiem świadomość, że w takim konflikcie tylko Rosja mogłaby
długofalowo uzyskać status mediatora i gwaranta stabilizacji. Ocena,
jak dalece realne były groźby destabilizacji Litwy przez mniejszość polską i jak mocno w proces ten zaangażowany był Kreml, wymagałaby
dodatkowych kwerend w tajnych rosyjskich i litewskich archiwach. Jedno
jest pewne – wydarzenia z lat 1990–1991 zrodziły w przewrażliwionych na punkcie polskiej polityki litewskich elitach, wśród których trwała
pamięć o polityce Piłsudskiego i sanacji wobec Litwy ponad pół wieku
wcześniej, podejrzliwość w stosunku do całej polskiej społeczności na
Litwie i zdeterminowały stosunki polsko-litewskie na kolejne dekady.

1369

| M. Maszkiewicz, Repatriacja czy repatriotyzacja?…, dz. cyt., s. 58.

1370

| „Studio Wschód”, 9 IV 2016, http://vod.tvp.pl/24506511/09042016 (dostęp 12
kwietnia 2016).
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22 maja 1991 roku odbył się zjazd polskich działaczy samorządowych w Mościszkach. „To nie była żadna moskiewska inicjatywa. Proszę porzucić ten głupi stereotyp” – wspominał po latach Ciechanowicz,
podkreślając oddolny charakter inicjatywy. Tam zdecydowano o powstaniu Polskiego Kraju Narodowo-Terytorialnego na Litwie. Jego statut
przewidywał, że stolicą będzie Nowa Wilejka, a hymnem Rota. Republika Litewska miała być wedle wizji części litewskich Polaków federacją Litwy i Polskiego Kraju Narodowo-Terytorialnego. Obywatele tego
kraju mieli oprócz obywatelstwa Litwy posiadać także prawo do obywatelstwa ZSRS i RP1371. Warto podkreślić, że koncepcja wyodrębnienia zamieszkanych przez Polaków terytoriów Litwy lub Litwy i Białorusi
chociażby w formie autonomii stanowiła w kolejnych latach stały motyw
w relacjach polsko-litewskich, w świadomości części litewskich elit zapisała się jako próba zdrady niepodległej Litwy. Skubiszewski obstawał
przy nienaruszalności granic w regionie, takie też było stanowisko rządu
Mazowieckiego, mało jednak wiadomo o tym, czy i jakie siły polityczne w Polsce były gotowe poprzeć tak daleko idące postulaty Polaków
z Wileńszczyzny. Jednocześnie Skubiszewski stawiał na agendzie rozmów prawa Polaków na Litwie. Kierowane przez niego ministerstwo
nalegało jednak na wprowadzenie języka polskiego jako dodatkowego języka urzędowego w regionach zamieszkania Polaków na Litwie.
Innym pomysłem było utworzenie konsulatów generalnych – polskiego
w Wilnie (akredytowanego przy rządzie Litwy i ZSRS) oraz litewskiego
w Warszawie1372. Skubiszewski nie mógł ignorować oczekiwań społeczności polskiej na Litwie w kwestii praw mniejszości (język, szkoły, nazewnictwo), ale popierając te postulaty, formułowane niejednokrotnie przez
te same osoby, które zgłaszały polityczne ambicje autonomii, stawiał się
w sytuacji, gdy polityczny sygnał Warszawy był w Wilnie odczytywany
jako niejednoznaczny lub niewystarczający jeśli chodzi o poparcie dla
litewskiej niepodległości. I w tym wypadku kluczowa dla całościowej
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| „Studio Wschód”, 9 IV 2016, http://vod.tvp.pl/24506511/09042016 (dostęp 12
kwietnia 2016).

1372

| IZ, Archiwum osobiste Krzysztofa Skubiszewskiego, teczka 754, Propozycja tematów i tez do rozmowy ministra spraw zagranicznych RP Krzysztofa Skubiszewskiego z premierem Litwy Kazimierą Prunskiene, Warszawa, 21 VI 1990, Litwa,
maj–grudzień 1990.

oceny ówczesnej polityki Polski wobec Litwy jest postawa polityczna elit
solidarnościowych i tych dyplomatów związanych z ich kręgiem, którzy
w tamtym okresie znaleźli pracę w MSZ. Dla większości z nich sprawa
nie była dyskusyjna.

Nota z 7 września 1990 roku
Po roku urzędowania Skubiszewski zdecydował się podnieść kwestię
zasadniczą z punktu widzenia uzależnienia Polski od Sowietów w praktycznej sferze bezpieczeństwa z konkretnymi gospodarczymi konsekwencjami, ale przede wszystkim w jakże ważnej w polityce kwestii symbolicznej. Chodziło o stacjonowanie w Polsce wojsk sowieckich. Analiza
wydarzeń pierwszej połowy 1990 roku prowadzi do jednoznacznego
wniosku: na szybkie załatwienie tej kwestii było już kilka miesięcy za
późno. Z punktu widzenia Skubiszewskiego mogło to wyglądać inaczej – dopiero 12 września 1990 roku w Moskwie miał być podpisany
traktat „2+4”, który miał wymienić Polskę jako uczestnika części obrad
oraz zagwarantować granice zjednoczonego państwa niemieckiego.
Dokładnie tego dnia, kiedy Skubiszewski miał rozmawiać z Jurijem
Kaszlewem o wycofaniu wojsk sowieckich z Polski, we wpływowym
„Tygodniku Solidarność” ukazał się obszerny tekst Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego. Wymowa polityczna była jasna: krytyka
Skubiszewskiego, że nie reaguje odpowiednio na rozpad ZSRS. Tekst
stanowił polemikę z poglądem, że reforma ZSRS czy Rosji jest możliwa
i może zapewnić bezpieczeństwo Polski:
Doprawdy nie wiem, na czym opieramy przekonanie o dobrej woli
Moskwy. Czy na rzezi manifestantów w Tbilisi? Czy na pacyfikacji
Baku? Czy na blokadzie Litwy? To nie było przed wiekami. To nie
Iwan Groźny, nie Mikołaj I, nie Stalin i nie Breżniew stali wtedy
na czele rosyjskiego państwa, lecz reformator Gorbaczow. Rosja
przeżyła już kilka pieriestrojek1373.
Żurawski vel Grajewski podkreślał, że samo istnienie niepodległej Polski destabilizuje rosyjskie panowanie nad Litwą, Ukrainą, Białorusią i in1373

| P. Żurawski vel Grajewski, Dogorywająca chwila, „Tygodnik Solidarność” 1990,
nr 36, s. 6.

| 525

nymi państwami regionu. Następnie sformułował pytania do rządu i prezydenta, które w gruncie rzeczy kwestionowały sens polityki wschodniej
prowadzonej przez ówczesny gabinet. Pytał:
Jakie interesy Rzeczypospolitej wymagają pozostawania na jej
terytorium wojsk radzieckich? Jaki sens ma tkwienie w Układzie
Warszawskim? Czy Polska powinna czuć się zagrożona przez jakiekolwiek państwo poza ZSRR?1374
Tekst z „Tygodnika” pokazuje, jak gorąca musiała już być wtedy wewnętrzna krytyka polityki Skubiszewskiego, skoro autor pochodzący
z jego własnego obozu szedł tak daleko w polemice. Minister znajdował się pod presją i nie mógł już czekać. Na przykładzie tekstu Żurawskiego vel Grajewskiego widać także, jak na tle ogólnych debat
o polityce wschodniej zarysował się zasadniczy spór o taktykę w postępowaniu z Rosją i budowanie pozycji nowej Polski w Europie; medialnym
ośrodkiem krytyki z tych pozycji stał się „Tygodnik Solidarność”. Politykę
wschodnią ministra podważały w jego obozie politycznym przynajmniej
trzy ośrodki: OKP z wpływowymi postaciami zaangażowanymi w kwestie wschodnie w opozycji: Michnikiem, Geremkiem, Onyszkiewiczem
i Kuroniem, „Kultura” i bardziej prawicowo zorientowane środowisko
„Tygodnika Solidarność”. Wojciech Giełżyński apelował w tym ostatnim
o odrzucenie planu budowania jakiejś środkowoeuropejskiej federacji.
Motywował to z jednej strony strachem przed powrotem wielkoruskiej
polityki w ZSRS, z drugiej zaś pokazywał konieczność rozstania się z mitem, że Polska może się stać ważnym ośrodkiem politycznym w Europie
Środkowej, i powoływał się na niechęć do takiego rozwiązania ze strony
Czechów, Słowaków i Węgrów. Dowodził, że sąsiedzi ci zdecydowali
się wybrać orientację na Zachód i zamierzali podjąć starania o wejście
do EWG. Konkluzja Giełżyńskiego była jasna: także Polska powinna zadeklarować, że chce wstąpić do EWG1375. Trudno sobie było wyobrazić
prowadzenie tego rodzaju polityki z wojskiem sowieckim na własnym
terytorium.
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| Tamże.

1375

| W. Giełżyński, Wariant rezerwowy: Europa Środkowa, „Tygodnik Solidarność”
1990, nr 10, s. 7.

7 września 1990 roku Skubiszewski zaprosił ambasadora Kaszlewa1376, by wręczyć mu najważniejszą w pierwszym roku urzędowania
notę. Zawierała ona propozycje skierowane do ministra spraw zagranicznych Szewardnadzego. Ich sens sprowadzał się do apelu, by szybko rozpocząć polsko-sowieckie rokowania międzyrządowe w sprawie
wycofania wojsk z terytorium Polski. Skubiszewski informował w nocie,
że Polska zaproponuje zmianę dotychczasowych zasad stacjonowania wojsk sowieckich w okresie do ich ostatecznego wyjścia, wstępnie
zapowiedział także, że Polska będzie się domagać odszkodowań za
straty, jakie poniosła w związku ze stacjonowaniem wojsk sowieckich.
14 września Skubiszewski po raz drugi rozmawiał z Kaszlewem o wycofaniu wojsk sowieckich, tym razem jednak zaproponował, by rozmowy
rozpocząć 28 października lub 5 listopada, oraz przedstawił projekt
odpowiedniej umowy.
Kaszlew mógł już odpowiedzieć Skubiszewskiemu na jego propozycje sprzed tygodnia. Przekazał stanowisko Kremla sformułowane prawdopodobnie przez wiceministra Julija Kwicińskiego. Władze sowieckie
wyrażały zdumienie, że Polska chce wycofania wojsk już do końca
1991 roku. Kaszlew poinformował Skubiszewskiego w imieniu swego
kierownictwa, że „jest «absolutnie zasadnicza różnica» między stacjonowaniem wojsk radzieckich w Polsce a przypadkiem Węgier i Czechosłowacji. Polska i ZSRR – jak dowodził – wspólnie prowadziły wojnę
i odniosły wspólne zwycięstwo, po czym wojska radzieckie pozostały
na ziemiach, których przynależność do Polski miały gwarantować i chronić przed próbami rewizji. Stąd [wynikać miała jego zdaniem – PK]
różnica «zarówno historyczna, jak prawna» w porównaniu z RW i CSRF”1377. Potwierdzało się po raz kolejny, że ZSRS zamierza łączyć kwestię
niemiecką ze sprawą stacjonowania wojsk i będzie podkreślać różnice
w statusie swoich wojsk w Polsce i innych państwach regionu. Skubiszewski odrzucał argumentację Kaszlewa i Kwicińskiego, odmówił przyjęcia
1376

| Cytaty na podstawie dokumentu, który omawia noty z 7 i 14 września: AMSZ,
OG–O–2419–1–90, Krzysztof Skubiszewski, Notatka informacyjna po rozmowie ministra spraw zagranicznych RP Krzysztofa Skubiszewskiego z ambasadorem
ZSRR w RP Jurijem Kaszlewem 14 września br. w sprawie wycofania jednostek
Armii Radzieckiej z Polski, 17 IX 1990.

1377

| Tamże, s. 3.
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jako końcowej daty wyprowadzenia wojsk z Polski 1994 roku, nie chciał,
by wiązano to z sytuacją w Niemczech, i zapowiadał, że o sprawie
wycofania wojska będzie rozmawiał z Szewardnadzem podczas najbliższej wizyty w Moskwie.

Koniec fazy „fińskiej” czy
okresu neoendeckiego?
Rok po objęciu funkcji ministra spraw zagranicznych w gabinecie Mazowieckiego Skubiszewski zdecydował się zamknąć rozdział pod tytułem
„wojska sowieckie w Polsce”. Z jednej strony wymuszały to na nim okoliczności, z drugiej umożliwiały powolne zmiany w polityce Zachodu.
Nie ma jednakowoż powodów, by przypuszczać, że Skubiszewski co
do zasady miał inny plan. Kwestią była taktyka, a nie strategia działania
i oczywiście czas, który istotnie odgrywał dużą rolę. Od tego momentu realizacja celu, jakim było wyprowadzenie wojsk sowieckich z Polski, stała się jednym z centralnych punktów polskiej polityki wschodniej
i kluczowym elementem zrywania imperialnych więzów. Nie jest łatwo
podsumować pierwszy rok polskiej polityki wschodniej. Zarysowują się
trzy możliwe interpretacje pierwszego roku polskiej polityki wschodniej:
1) był to okres próby finlandyzacji (interpretacja przyjmowana najczęściej); 2) mieliśmy do czynienia z próbą realizacji neoendeckiej wizji
polityki zagranicznej Polski; 3) prowadzona przez Skubiszewskiego
polityka była wynikiem jego przywiązania do niemieckiego rozumienia
Ostpolitik i w jakiś sposób nią inspirowana. W tym ujęciu dopiero zaproponowana przez Kostrzewę-Zorbasa polityka dwutorowości oznaczała odwołanie się do polityki proponowanej przez duet Giedroycia
i Mieroszewskiego1378.
Ten ostatni trop poddany przez Dębskiego, nieproponowany dotąd
przez badaczy, jest interesujący także dlatego, że opiera się na uznaniu,
iż na wizję polityki wschodniej Skubiszewskiego (a kwestie wschodnie
nie były najsilniejszą stroną aktywności ministra) wpływ miał wzorzec
wcześniejszej polityki państwa niemieckiego wobec Wschodu. Warto
przypomnieć w tym kontekście, że kompetencje w odniesieniu do polityki
1378
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niemieckiej były ważnym atutem pierwszego ministra spraw zagranicznych po 1989 roku.
Zacznijmy od kwestii, na ile polityka wschodnia pierwszych miesięcy
III RP była wynikiem dążenia do finlandyzacji Polski w relacjach z ZSRS.
Część badaczy – Piotr Malewicz czy Żurawski vel Grajewski – widzi
politykę prowadzoną w tym okresie właśnie w kategoriach finlandyzacji1379. Nie bez przyczyny – pomysły takie były na poważnie rozważane. Najpełniej chyba wizję możliwej polskiej finlandyzacji przedstawił
w wywiadzie dla „Tygodnika Solidarność” Jan Nowak-Jeziorański:
W moim przekonaniu istnieje realna szansa na to, aby status Polski
zbliżyć do statusu Finlandii. Mianowicie nowa ekipa ma wyjątkową
szansą przekonania naszego wschodniego sąsiada, że rząd, który
nie jest komunistyczny, może zapewnić ZSRR bezpieczeństwo tych
interesów wojskowych, które w przekonaniu Moskwy są absolutnie
niezbędne i z których zrezygnować nie może1380.
Jeziorański jako warunki takiej finlandyzacji określał samodyscyplinę
społeczną rozumianą jako rezygnację z ambicji pełnej suwerenności
w polityce zagranicznej. Podkreślał, że pogorszenie stosunków z innymi
państwami Układu Warszawskiego mogłoby doprowadzić do retorsji
przykładowo w postaci blokady gospodarczej. Postulował, by przekonywać ZSRS, że polskie elity solidarnościowe nie dążą do sojuszów
z Zachodem, nie chcą być jego „koniem trojańskim”. Uważał też, że
w zamian za to Polska może zyskać pełną suwerenność w sprawach
wewnętrznych1381. Jeziorański udzielił wywiadu zaraz po powstaniu
gabinetu Mazowieckiego, istotnie trzeba traktować ten głos jako prezentujący poglądy części amerykańskich czy szerzej – zachodnich elit.
Jasne jest jednak także i to, że właśnie poglądy ekipy Busha zmieniały
się bardzo szybko pod wpływem kolejnych oznak słabości Rosji. Słowa
Jeziorańskiego nie muszą być traktowane jako strategiczna propozycja
dla Polski, są raczej w tym wypadku odzwierciedleniem jego poglądów
1379

| Por. P. Malewicz, Polska polityka wschodnia w latach 1989–1991, Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń 2008, s. 233, 237; P. Żurawski vel Grajewski, Polska polityka wschodnia…, dz. cyt., s. 31; A. Dudek, System decyzyjny…, dz. cyt., s. 27.
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| Wszystko zależy od społeczeństwa. Rozmowa z Janem Nowakiem-Jeziorańskim,
„Tygodnik Solidarność”, nr 17/1989, 22 września 1989, s. 12.
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w chwili niepewności co do tego, jak Związek Sowiecki będzie się zachowywał wobec rządzonej przez rząd Mazowieckiego Polski. Może
Jeziorański mówił o swoich przemyśleniach Mazowieckiemu, z którym
spotkał się zaraz po objęciu przez niego stanowiska premiera itd., może
też wywiad Jeziorańskiego być traktowany jako taktyczny wybieg – nie
tyle polityczny plan, ile słowa skierowane do obserwatorów ze Wschodu, szczególnie na Kremlu.
Nie przez wszystkich po drugiej stronie Atlantyku potencjalna finlandyzacja1382 relacji polsko-sowieckich była traktowana jako korzystne rozwiązanie dla państw regionu. Ciekawe są w kontekście analizowanego
tematu wnioski amerykańskiego dziennikarza, który przebywał w Polsce
i innych państwach regionu w 1989 roku. Dla Williama Echiksona kwestia
faktycznej finlandyzacji państw środkowoeuropejskich pojawiła się jako
poważna polityczna możliwość w kontekście szczytu na Malcie – autor
„The Christian Science Monitor” nie traktował jednak takiej perspektywy jako korzystnej dla środkowoeuropejskich państw. Pisał w listopadzie 1989 roku: „Od lat Europejczycy marzyli o finlandyzacji. Zachodni
eksperci zastanawiali się nad takimi możliwościami. Teraz George Bush
i Michaił Gorbaczow przystępują do dyskusji na ten temat na grudniowym szczycie. Niestety, za mało osób zdaje się zrozumieć, co znaczy
finlandyzacja. Finlandia jako państwo w niewoli państwa zewnętrznego – sowieckiego imperium, może cieszyć się zachodnią demokracją
i dobrobytem”1383, jednak w zamian za zagwarantowanie praw ZSRS.
Echikson po podróży studyjnej do Europy Środkowej zauważył, że
szczególnie elity węgierskie i czeskie widzą w modelu finlandyzacyjnym
dobre rozwiązanie dla swoich państw. Kończył swój tekst znamiennym
wezwaniem, by Polska, Węgry i inne kraje regionu właściwie (tzn. bez
nadmiernych złudzeń) zrozumiały fińską lekcję porozumienia z Rosją1384.
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| Por. P. Andrzejewski, Doktryna neutralności Finlandii po II wojnie światowej, „Zeszyty Naukowe”, Seria 1, nr 125, Studia z nauk politycznych, rok 1984, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, s. 111–127; P. Długołęcki, Doktryna Sonnenfeldta. Plan finlandyzacji Europy Wschodniej, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 2/2012,
s. 128–143.
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| W. Echikson, Why Eastern Europe should aspire to Finlandization, “The Christian
Science Monitor”, http://www.csmonitor.com/1989/1110/eech.html (dostęp 5
maja 2017), tłum. robocze: P. Kowal.
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Widać zatem, że także w USA toczyła się debata, na ile finlandyzacja
byłaby korzystną strategicznie drogą dla regionu w 1989 roku. Wydaje
się jednak, że jeśli idee finlandyzacyjne przetrwały w Europie Środkowej
w 1989 roku i były dyskutowane, to najczęściej przede wszystkim jako
pokłosie debat wcześniejszych przynajmniej o dekadę. Powstaje pytanie, czy w ogóle są przesłanki do mówienia o finlandyzacji w odniesieniu
do okresu przejściowego w polityce wobec ZSRS. Niektórzy zachodni
badacze są ostrożni w interpretowaniu pierwszego roku rządów Mazowieckiego i Skubiszewskiego w polityce zagranicznej w kategoriach
finlandyzacji, widzą go raczej jako stopniową drogę w kierunku pełnej
niezależności1385, która na przykład poprzez nadmierną ostrożność na
jakimś etapie może zwyczajnie przypominać relacje jak w warunkach
niepełnej suwerenności.
Tymczasem wracam do rozważań polskich autorów na temat podejścia finlandyzacyjnego do relacji z ZSRS po wrześniu 1989 roku. Nie
tylko Malewicz i Żurawski vel Grajewski podkreślają istnienie „finlandyzacyjnego momentu” w polskiej polityce wschodniej w pierwszej fazie
rządów Mazowieckiego. Także Antoni Dudek w tekście Finlandyzacja
po polsku pisze o „fińskiej” fazie polskiej polityki wschodniej1386. Sam
jednak nie nadużywa tego terminu. Przyznaje tylko, że niektórzy badacze, oceniając pierwszy okres polityki rządu Mazowieckiego wobec
ZSRR, posługują się pojęciem „finlandyzacji”, dodaje jednak, jakby tłumacząc pierwszego premiera:
Stanowisko Mazowieckiego w tej sprawie wynikało nie tylko z obawy przed zaostrzeniem stosunków z Moskwą, ale także z zagrożeń, jakie dostrzegał w coraz bardziej prawdopodobnym procesie
zjednoczenia Niemiec1387.
Dudek ma świadomość, że określenie ówczesnej polityki wschodniej
jako „finlandyzacyjnej” na przełomie 1989/1990 roku nie wystawiałoby najlepszego świadectwa tandemowi Mazowiecki–Skubiszewski, je1385

| Por. J.B. Spero, Bridging the European Divide. Middle Power Politics and Regional
Security Dilemmas, Rowman and Littlefield Publishers, INC, s. 60.

1386

| Por. A. Dudek, Finlandyzacja po polsku, „Rzeczpospolita”, 14 sierpnia 2009,
http://www.rp.pl/artykul/348568–Finlandyzacja–po–polsku.html#ap–1 (dostęp
5 maja 2017).
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śli chodzi o planowanie strategii politycznej na Wschodzie. W gruncie
rzeczy to w jednej sprawie i szczególnie w jednym momencie (w pierwszych miesiącach 1990 roku) w odniesieniu do wojsk sowieckich w Polsce
faktycznie można było mówić o pokusie przejściowej – do rozwiązania
kwestii niemieckiej – finlandyzacji, taki bowiem charakter miały formułowane w tej sprawie argumenty obozu przedstawicieli władzy1388.
Także Aleksander Kwaśniewski, 25 lat po odzyskaniu niepodległości,
wracając wspomnieniami do lat 1989–1990, mówi o tym, że istniał wtedy szczęśliwie odrzucony wybór strategiczny polegający na finlandyzacji1389. Jarosław Kaczyński też zapamiętał podobnie ówczesny okres: „w
Polsce funkcjonowało coś, co dałoby się określić mianem finlandyzacji,
jesień 1989 – zima 1991”1390. Co ciekawe, Kaczyński wspomina, że
propozycję, by Polsce przyznać status podobny, jak miała Finlandia,
rozpowszechniali w Warszawie sowieccy dyplomaci1391. Dysponujemy
zatem wypowiedzią przyszłego prezydenta i premiera – w przypadku
pierwszego nie jest jasne, jakich dokładnie środowisk dotyczy i konkretnie którego momentu po 1989 roku, mamy rady dla polskiego rządu
sformułowane przez Jeziorańskiego oraz innych ekspertów zza oceanu,
dysponujemy wreszcie opiniami badaczy. Można zatem mówić o swego rodzaju utartej opinii na temat finlandyzacji w Polsce okresu transformacji. Nie ma jednak świadectw Mazowieckiego czy Skubiszewskiego,
które wskazywałyby, że przyjmują model finlandyzacyjny jako cel polityczny lub że rezygnują z zabiegów o pełną suwerenność, a do tego
sprowadza się sens finlandyzacji.
Powstaje pytanie, czy pojęcie finlandyzacji nie jest nadużywane w odniesieniu do pierwszego roku polskiej polityki wschodniej po
czerwcu 1989 roku oraz jak je w ogóle rozumieć w kontekście lat 80.
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| Kwaśniewski: Szczęśliwie nie postawiliśmy na finlandyzację Polski, „Dziennik Gazeta Prawna”, 2 kwietnia 2014, http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/788256,kwasniewski–szczesliwie–nie–postawilismy–na–finlandyzacje–polski.html (dostęp 5
maja 2017).
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| J. Kaczyński, Porozumienie przeciw monowładzy…, dz. cyt., s. 93.
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| Tamże, s. 92–93. J. Kaczyński wspomina kilkakrotnie spotkania z pierwszym sekretarzem sowieckiej ambasady w Warszawie Anatolijem Jasinem, a także rozmowę
z ambasadorem ZSRS.

w odniesieniu do Polski. Trudno uznać za „finlandyzację” każde kłopotliwe ze strony dawnego imperialnego centrum okoliczności dotyczące
wychodzenia Polski ze sfery wpływów Rosji. Także interpretowana jako
nadmierna ostrożność polityka USA wobec Moskwy w kontekście Polski
i innych państw regionu nie może być traktowana jako zgoda na podejście finlandyzacyjne. W dostępnych amerykańskich źródłach nie ma
jednoznacznych dowodów na to, że administracja Busha czy Reagana
w latach 1989–1990 chciała stworzenia szarej strefy bezpieczeństwa
w Europie Środkowej, widoczna jest natomiast między 1988 a 1990
rokiem tendencja do osłabiania pozycji ZSRS w regionie.
Rozważania o modelu fińskim (swoją drogą, bardzo zmitologizowanym), który był wymuszany przez Rosję zarówno w odniesieniu do lat
50., jak i 70. czy 80. XX wieku, a nawet współcześnie w odniesieniu do
Ukrainy, zakładają sytuację, gdy w zewnętrznej percepcji Rosja jest relatywnie silna i może „sfinlandyzować” partnera. W latach 1989–1990
tak nie było. Pozostaje rzecz jasna pytanie, na ile elity polityczne Zachodu miały świadomość rzeczywistej słabości Rosji, a nawet gdyby
ją miały, jaką rolę odgrywał strach przed chaosem czy powiedzmy
uderzeniem atomowym.
Słabnięcie ZSRS, w tym samej Rosji sowieckiej, było dla obserwatorów oczywiste, podobnie jak wzrost wpływów zachodnich w Europie
Środkowej. To powód, by ostrożnie gospodarować w odniesieniu do
tamtej epoki pojęciem finlandyzacji rozumianej w ten sposób, że silna
Rosja/ZSRS wymusza finlandyzację na słabym partnerze, który nie ma
wsparcia z Zachodu.
Oczywiście teoretycznie można sobie wyobrazić swego rodzaju
samofinlandyzację, która byłaby świadomym planem tego, kto ma być
„sfinlandyzowany” – w przypadku interesujących nas rozważań planem
rządu Mazowieckiego. W takim wariancie polskie nowe elity same zdecydowałyby się na pozostanie w jakimś związku z Rosją. Z tego punktu
widzenia użyteczna jest definicja finlandyzacji ukuta przez Kuronia w listopadzie 1976 roku – zakładająca warunki finlandyzacji na własne życzenie. Warto przytoczyć dłuższy fragment słynnych Myśli o programie
działania ogłoszonych w 1977 roku w londyńskim Aneksie:
Jako Naród, społeczeństwo zorganizowane w ruchach społecznych, możemy świadomie, uwzględniając okoliczności zewnętrzne,
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zrezygnować z części swej suwerenności na rzecz władzy państwowej. Lub też, w porozumieniu z ta władzą, bezpośrednio na
rzecz ościennego mocarstwa. Celem w tym względzie byłby status
Finlandii – parlamentarnej demokracji, ograniczonej w polityce zagranicznej i wewnętrznej o tyle, o ile dotyczy to bezpośrednio wyraźnie sformułowanych interesów Związku Radzieckiego. Z dzisiejszej perspektywy status Finlandii wydaje się całkowicie nierealny.
Z całkowicie realnej perspektywy Trzeciej Polski ruchów społecznych program finlandyzacji może się okazać umiarkowany1392.
Załóżmy, że istotą założenia finlandyzacji (samofinlandyzacji) jest
odebranie lub rezygnacja przez odpowiednie państwo z części suwerenności na rzecz Rosji. Załóżmy także, że jeśli finlandyzacja nie dokonuje się w wyniku bezpośredniego nacisku Rosji, istotny w tym procesie jest
element woli odpowiednich polityków mających prawo decydowania
w tej sprawie. Wydaje się, że trudno mówić o takim podejściu u Skubiszewskiego czy Mazowieckiego. Analizując ich deklaracje i działania,
możemy mówić o taktycznych wypowiedziach mających uspokoić Kreml
(exposé Mazowieckiego, exposé Skubiszewskiego z 1990 roku), o nadmiernej powściągliwości w odniesieniu do kwestii wycofania wojsk sowieckich, nietrafnych prognozach co do przyszłości ZSRS, możemy też
krytykować działania pierwszej ekipy i wskazywać zaniechania na polu
polityki wschodniej. Nie ma jednak śladów, by uznali finlandyzację Polski
na przełomie 1989/1990 roku jako cel polskiej polityki zagranicznej.
Jeszcze inna kwestia to pytanie, jak Mazowiecki i Skubiszewski rozumieli oczekiwania zachodnich partnerów co do tego, jak mają wyglądać
przyszłe relacje PRL/RP z Sowietami. Co w tym kontekście z ich punktu
widzenia wynikało przykładowo z wizyty Busha w Warszawie w lipcu
1989 roku. USA utrzymywały wtedy ostrożną linię polityczną wobec
Rosji. Trudno jednak porównywać ją z polityką proponowaną przez Kissingera – którego rady co do prowadzenia polityki w Europie Środkowej
Bush akurat odrzucał. Moim zdaniem mówienie o projekcie finlandyzacji
w pierwszych miesiącach rządów Mazowieckiego jest nadinterpretacją.
Należy podkreślić nadmierną ostrożność i błędy gabinetu Mazowieckiego w rozeznaniu sytuacji na Wschodzie, błędną ocenę roli KBWE
1392

534

|

| J. Kuroń, Myśli o programie działania, [w:] tenże, Pisma polityczne 1969–1989,
Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010, s. 95.

w gwarantowaniu Polsce bezpieczeństwa itp., nie ma jednak podstaw
do twierdzenia, że Mazowiecki i Skubiszewski nie stawiali sobie za cel
suwerenności państwa.
Podsumowując, w interpretacjach badaczy przyjęło się mówić o finlandyzacji polityki wschodniej po wrześniu 1989 roku. Nie musi to być
jednak do końca ścisłe. W latach 1989–1990 polska polityka wschodnia nie może być interpretowana w kategoriach finlandyzacji w sensie
politycznych intencji Mazowieckiego i Skubiszewskiego, nie można też
przyjmować finlandyzacji za doktrynę w polityce wschodniej. Co najwyżej są podstawy, by mówić o symptomach politycznych przypominających stan finlandyzacji w relacjach z ZSRS.
Być może do zinterpretowania pierwszych 12 miesięcy rządów Mazowieckiego w polityce wschodniej bardziej poręczny będzie trop
wskazany w opracowaniu Maszkiewicza. Pierwszy rok polskiej polityki
wschodniej widzi on jako nawiązanie do tradycji endeckiej. Dla Maszkiewicza czas przed notą z 7 września i początkiem polityki dwutorowości przypomina realizację koncepcji Dmowskiego z 1918 roku polegającej na próbie oparcia polityki nowej Polski na Rosji, Francji i Anglii.
Idea porozumienia z jakąś zreformowaną Rosją zamiast stawiania na sąsiadów: Litwę, Białoruś i Ukrainę nie może być traktowana sama w sobie
jako postulat finlandyzacji. Takim podejściem nie jest przecież postulat
relacji z Rosją opartych na zasadach partnerstwa. Dyplomata i badacz
proponuje taką interpretację:
W 1990 roku rząd Tadeusza Mazowieckiego na krótko stał się
rzecznikiem starej koncepcji Dmowskiego. Zabiegi o potwierdzenie zachodniej granicy, udział w konferencji 2+4 w sprawie
zjednoczenia Niemiec, doprowadziły do bardzo „ostrożnego”
zachowania w sprawie uznania aspiracji narodów ZSRS do
samostanowienia1393.
Uwagi Maszkiewicza czytane w kontekście tradycji rodzinnej Skubiszewskiego oraz poglądów jego najbliższego środowiska politycznego,
ale też jego przywiązania do kategorii suwerenności w polityce międzynarodowej każą wziąć pod uwagę także tę tezę, że w pierwszej fazie
1393

| M. Maszkiewicz, Między bezpieczeństwem a tożsamością. Rosyjskie, ukraińskie i białoruskie interpretacje idei i koncepcji w polskiej polityce wschodniej 1990–2010, KEW,
Wrocław 2013, s. 39.
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kształtowania się polityki wschodniej po 1989 roku był on stronnikiem neoendeckiej linii w polskiej polityce wschodniej. Warto jednak też pamiętać,
jak istotną rolę w działaniu polityków odgrywają osobowość, własne praktyczne doświadczenie. Czasem może być to istotniejsze w podejmowaniu
decyzji niż ideowe uwarunkowania, innym razem może stanowić jedynie
uzasadnienie dla ostrożnego działania i strachu przed konsekwencjami
nadmiernej pochopności w podejmowaniu decyzji. Tak mogło być w przypadku pierwszych miesięcy działania Skubiszewskiego.

Podsumowanie
Jedną z kwestii kluczowych dla zrozumienia i właściwej oceny polityki
wobec wschodnich sąsiadów w pierwszym roku rządów Mazowieckiego jest rzecz jasna kwestia pozycji gen. Jaruzelskiego w polityce krajowej
oraz prognozy co do przetrwania Układu Warszawskiego w polityce
regionalnej. Odpowiednio w sferze gospodarczej w administracji rządowej zakładano też przetrwanie EWG. Siła inercji, ale też rozumowania
części urzędników (trudno ocenić, jak dużej) w kategoriach funkcjonowania w rosyjskiej sferze wpływów imperialnych miała w konstruowaniu
planów przetrwania UW i EWG kapitalne znaczenie, szczególnie że
znajdowali także ekonomiczne argumenty za nieprzyspieszaniem tych
procesów. Z perspektywy czasu widać, jak istotnym czynnikiem przyspieszającym definitywną zmianę relacji z ZSRS i upodmiotowienie wybijającego się na niepodległość państwa były reformy Balcerowicza
i jego ekipy i wreszcie sama decyzja o przejściu od 1991 roku na rozliczenia w handlu międzynarodowym na waluty wymienialne. Kapitalne
polityczne znaczenie miały z tego punktu widzenia decyzje, które ten
moment poprzedzały i zapadały siłą rzeczy już w 1990 roku.
Wraz ze słabnięciem roli Jaruzelskiego, a także zmniejszeniem się
liczby członków rządu ściśle z nim związanych poszerzało się realne
pole możliwości działania tandemu Mazowiecki– Skubiszewski. Wydaje się, że jeszcze w 1989 roku Jaruzelski, choć poprawny w zachowywaniu stosownych form w relacjach z rządem, mógł jeszcze zakładać
możliwość rewizji sytuacji politycznej. Trudno było mówić o ukształtowaniu się poważnej polityki wschodniej w sytuacji, gdy na porządku
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dziennym była reforma Układu Warszawskiego i jego przetrwanie. Dopiero wiosną 1990 roku sytuacja w rządzie i kontekst międzynarodowy
dały nowemu rządowi znacznie większe pole manewru; we wrześniu
1990 roku było ono już na tyle duże, że rząd zdecydował się stawiać
kwestię wyprowadzenia wojsk sowieckich z Polski.
Skubiszewski objął urząd w czasie, gdy ZSRS dysponował wciąż poważnymi zasobami dającymi, przynajmniej teoretycznie, możliwości powstrzymania zmian w Polsce. Nie ten scenariusz jednak rozważano jako
najbardziej prawdopodobny w kręgach dawnej opozycji. Dominowało
tam podejście do polityki wschodniej oparte na przekonaniu, że Rosja się
zdemokratyzuje i pod przywództwem Gorbaczowa Związek Sowiecki zmieni się w federację opartą na nowych zasadach. Nowy minister
spraw zagranicznych zdawał sobie też sprawę ze stosunku do kwestii
relacji z ZSRS sił przedstawicieli odchodzącego układu komunistycznego. W takich warunkach Skubiszewski, jeśli weźmiemy pod uwagę jego
zainteresowania, poglądy i tradycję rodzinną, przyjął podejście neoendeckie – takie określenie jest dużo bardziej adekwatne niż odwoływanie się do kategorii finlandyzacji. „Neoendeckość Skubiszewskiego” dotyczyła bardziej kwestii wątpienia, na ile w regionie mogą powstać silne
państwa narodowe takie jak Ukraina, radzące sobie bez imperialnej
konstrukcji i układające się z sąsiadami na nowoczesnych zasadach; nie
ma natomiast u Skubiszewskiego wątków nacjonalistycznych. Warto notabene podtrzymać założenie – które mogłoby być oczywiście przedmiotem dodatkowych studiów – że chociaż Skubiszewski miał mocną
pozycję w rządzie, to Mazowiecki i Hall mieli większy wpływ na kształt
polityki zagranicznej, niż pozornie się wydaje.
Biorąc pod uwagę przytoczone powyżej okoliczności – szczególnie niepewność co do rozwoju sytuacji w ZSRS – Skubiszewski w naturalny sposób liczył, że zreformowana, demokratyczna Rosja może być
punktem odniesienia polskiej polityki wschodniej w przyszłości. Bardzo
trudno oceniać linię Skubiszewskiego jako coś stałego: zmieniała się sytuacja w ZSRS, zmieniała się polityka Zachodu wobec zmian w ZSRS,
a wreszcie Skubiszewski zderzył się z zapewne nieoczekiwaną krytyką
ze strony swego zaplecza politycznego – jej zaś punktem wywoławczym był kryzys polityczny na Litwie. Pierwszy rok urzędowania Skubiszewski i gabinet przez niego reprezentowany kończyli, jeśli chodzi
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o politykę wschodnią, wśród dość częstej krytyki płynącej także z własnego obozu. Tym bardziej trzeba podkreślić oczywiste sukcesy, które jak
najbardziej odnosiły się do polityki wschodniej: ustabilizowanie relacji
z ZSRS, szczególnie w pierwszych miesiącach po wrześniu 1989 roku,
utrzymanie poparcia ZSRS dla udziału Polski w konferencji „2+4” oraz
same ustalenia tej konferencji1394. Wszystkie te sprawy miały dla samej
niepodległości Polski kapitalne znaczenie.
Być może w sprawie litewskiej dodatkową rolę odegrało osobiste
uprzedzenie Skubiszewskiego do Litwinów z okresu II wojny światowej – o czym wspominał1395. W każdym razie to relacje polsko-litewskie
okazały się najsłabszym punktem polskiej polityki wschodniej w pierwszym roku niepodległości – podobnie jak u progu niepodległości po
1918 roku jedną z najtrudniejszych kwestii były relacje z Litwą. Polityka
Skubiszewskiego spotkała się jednak z krytyką, ponieważ stosunek do
niepodległości Litwy był jednocześnie sygnałem ogólnego nastawienia
do polityki wschodniej i całkiem praktycznie do kwestii Związku Sowieckiego. Minister był zatem krytykowany przez „Kulturę” – piórem samego Giedroycia, był też krytykowany w środowiskach wywodzących się
z Solidarności – prawie wszystkie one przyjęły podejście neoprometejskie do polityki wschodniej. Również podejście przedstawicieli Kościoła
do sprawy litewskiej było inne niż MSZ. Jedną z ciekawszych rzeczy, które pojawiają się wskutek analizy relacji polsko-litewskich w 1990 roku,
jest stosunek do kwestii kontynuacji/dyskontynuacji polityki II RP – to
sprawa zasadnicza w wielu wymiarach, nie tylko polityki zagranicznej
Polski. Widać to najlepiej na przykładzie pierwszych kontaktów z Litwą
na szczeblu parlamentarnym oraz rządowym. Litewskie powroty do historii, oczekiwanie potępienia czynów generała Żeligowskiego, ale też
próba odwoływania się do przedwojennych tradycji litewskiej dyplomacji: Rady Państw Bałtyckich, dwustronnych umów z Polską, przykładowo
konsularnej czy transportowej w oparciu o legalistyczne podejście do
kwestii kontynuacji tradycji państwa – najwyraźniej zaskakiwały polskich
polityków w nowej ekipie. Można oczywiście w litewskim odwoływaniu
się do historii i kontynuacji widzieć objaw deficytu innych argumentów,
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| Por. relacja Aleksandra Halla dla autora, e-mail z 24 września 2017.

1395

| Por. relacja Marii Przełomiec, Zapis konferencji „Polska polityka wschodnia
2017”, Wrocław 19–21 października 2017.

pozycja Litwy na arenie międzynarodowej była przecież nieporównanie
słabsza niż Polski. Polska mogła koncentrować się tylko na argumentach
z zakresu współczesnej polityki, Litwa w takim ujęciu musiała się posiłkować historią. Jednak w rzeczywistości ten aspekt rokowań pokazywał
głębsze zjawisko: Polacy w większym stopniu uznawali PRL za „swoje”
państwo niż Litwini sowiecką Litwę.
W wyniku wizyty Tadeusza Mazowieckiego w Waszyngtonie i rozmów z prezydentem Bushem polscy przywódcy powinni byli zrozumieć,
że wypracowana wspólnie ze Skubiszewskim w Warszawie koncepcja
powołania jakiejś Rady Współpracy Europejskiej, szukania porozumienia z Rosją, a nawet pewnego „gorbi-centryzmu” w podejściu do ZSRS
rozmijają się z planami USA. Rozmowy z Białego Domu pokazują, jak
różne było amerykańskie geopolityczne podejście, którego sensem było
odcięcie Europy Środkowej od wpływów rosyjskich i budowanie nowego ładu politycznego od linii wypracowanej przez Mazowieckiego
i Skubiszewskiego, między innymi w kontekście rozmów 2+4. Linia polityczna Warszawy musiała zostać zmodyfikowana (nastąpiło to w ciągu
pół roku i w dużej mierze dotyczyło polityki wschodniej).
Mało jest okresów w historii ostatnich dekad, by obiektywne zmiany
wymuszające korekty polityczne następowały tak szybko. Podejście Skubiszewskiego do polityki wschodniej ewoluowało zatem od neoendeckiego i koncepcji ograniczenia obecności wojskowej ZSRS w Polsce do
zaproponowania polityki dwutorowości i decyzji o zażądaniu od ZSRS
wycofania ich wojsk z Polski. Warto w tym momencie powrócić do omawianego już artykułu Halla z 1983 roku Czynnik stały – Rosja, w którym
pisał, że wsparcie na zasadzie „za naszą i waszą wolność” wschodnich
sąsiadów – Ukraińców czy Litwinów – mogłoby mieć miejsce w warunkach całkowitej przebudowy układu sił w skali globalnej1396. Z całą
pewnością rok po powstaniu rządu Mazowieckiego było jasne, że tego
rodzaju warunek – uzasadniający rezygnację z neoendeckiej linii wobec Rosji – w zasadzie jest bliski realizacji. Zmiana sytuacji geopolitycznej była bez wątpienia jedną z przesłanek ewolucji polityki wschodniej
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| Por. A. Hall, Czynnik stały – Rosja, [w:] J. Skórzyński (red.), Na przekór geopolityce: Europa Środkowo-Wschodnia w myśli politycznej polskiej opozycji demokratycznej
1976–1989, Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
Warszawa 2014, s. 359.

| 539

pierwszego gabinetu III RP. Interesującym zjawiskiem pierwszego roku
urzędowania Skubiszewskiego jest szybkie wytworzenie się społecznej
tkanki organizacji zajmujących się kwestiami polityki wschodniej. Gromadziły one znaczące osoby, których krytyczne głosy mogły realnie
wpływać na korektę polityki rządu. Warto w tym kontekście podkreślić
z jednej strony działalność ekspercką takich instytucji jak OSW, ale też
ISP PAN czy zmieniający się PISM, klarowną ideowo-polityczną linię
Fundacji im. Stefana Batorego, która miała wpływ na podtrzymanie idei
prometejskich, w jakimś sensie także podejścia neojagiellońskiego i promocję bardziej geopolitycznego podejścia do polskiej polityki zagranicznej, a szczególnie wschodniej w okresie transformacji. Niedostatki
pod tym względem polityki rządu Mazowieckiego, zwłaszcza w pierwszych miesiącach, były rekompensowane zaangażowaniem dawnych
działaczy Solidarności na rzecz polityki zagranicznej w innych formach
i instytucjach, nie tylko w parlamencie. Korekta polityki wschodniej gabinetu Mazowieckiego – wystąpienie z ideą polityki dwutorowości –
bezpośrednio poprzedzała ukształtowanie się dojrzałej już linii polityki
wschodniej III RP na przełomie lat 1991 i 1992.
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Rozdział 7

Pierwsi na świecie
(1990–1991)

Wprowadzenie
Formalne zwrócenie się do Rosji przez rząd o wycofanie wojsk sowieckich z Polski oraz początek polityki dwutorowości wyznaczają
wyraźną cezurę w kształtowaniu się polityki wschodniej III RP. Od jesieni 1990 roku neoendeckie elementy w polskiej polityce wschodniej
ustąpiły miejsca podejściu zgoła innemu. Polityka dwutorowości była
pierwszą dojrzałą koncepcją polityki wschodniej III RP. Można postawić
hipotezę, że najważniejszy dla ukształtowania się polityki wschodniej
III RP był rok 1991 obfitujący w kluczowe dla niej wydarzenia o globalnym znaczeniu. Warto wymienić przynajmniej cztery z nich: rozpad
Układu Warszawskiego i ZSRS jako dwóch kolejnych sfer imperialnych
wpływów Rosji, zjednoczenie Niemiec oraz parafowanie traktatu o Unii
Europejskiej (traktat z Maastricht). Jeśli chodzi o przygotowanie opinii
publicznej w Polsce na nowy rodzaj polityki wschodniej, niedoceniona
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pozostaje rola Kościoła, a szczególnie papieża. Jan Paweł II ze swoją
neojagiellońską wizją polityki i świetną orientacją w sytuacji geopolitycznej Polski był znacznie bliższy neoprometejskiej wizji polityki wschodniej
propagowanej przez środowiska postsolidarnościowe podczas wizyty
w 1991 roku niż przykładowo podejściu neoendeckiemu.
Można postawić tezę, że decydujący dla ukształtowania się doktryny Giedroycia jako głównej w polityce wschodniej III RP był moment
uznania Ukrainy w grudniu 1991 roku. Doktrynę tę w wersji z końca
1991 roku trzeba rozumieć jako syntezę polskiej myśli politycznej wielu
dziesięcioleci i środowisk, efekt mobilizacji polskich elit i ich zdolności
do wytłumaczenia opinii publicznej takiego podejścia, a nie wyłącznie
jako efekt pracy jednego środowiska, czyli „Kultury” (z respektem dla
jej dorobku).

Polityka dwutorowości
Po przekazaniu ambasadorowi ZSRS noty w sprawie wycofania wojsk
sowieckich z Polski w październiku 1990 roku Krzysztof Skubiszewski
wybrał się w podróż do Moskwy, Kijowa i Mińska. Tak zaczynała się
nowa epoka w polskiej polityce wschodniej. Oczywiście przygotowania
do tego wydarzenia trwały już wcześniej – skłaniały do nich doświadczenia pierwszego roku kierowania resortem przez Skubiszewskiego.
Wedle relacji Grzegorza Kostrzewy-Zorbasa w marcu 1990 roku, czyli
po pierwszych niepowodzeniach w relacjach z Litwą, Krzysztof Skubiszewski i Tadeusz Mazowiecki zapoznali się z jego opracowaniem,
w którym uzasadniał potrzebę prowadzenia polityki równolegle wobec
ZSRS i emancypujących się republik. Tak rodziła się pierwsza poważniejsza próba oparcia polityki wschodniej na nowych zasadach. Polityka
dwutorowości stanowiła skonkretyzowany plan polityczny, a nie jedynie
odpowiedź na zmiany sytuacji, można ją uznać za pierwszą doktrynę
w polityce wschodniej III Rzeczypospolitej1397. Jan Barcz, wspominając
1397
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| Por. A. Magdziak-Miszewska, Stosunki polsko-rosyjskie. Próba bilansu, Ośrodek
Myśli Politycznej, Kraków 2005, http://www.omp.org.pl/stareomp/index09a8.
php?module=subjects&func=printpage&pageid=275&scope=all
(dostęp
4
stycznia 2017).

Skubiszewskiego, otwarcie przyznaje, że polityka wschodnia nie była
jego domeną:
Wschód pozostawał poza zakresem jego zainteresowania, jeśli
pominąć tę wiedzę, którą ma każdy kulturalny człowiek o rosyjskiej
muzyce czy literaturze1398.
Polityka dwutorowości w poważnym stopniu przełamywała ten element wizerunku Skubiszewskiego.
Kontekst wewnętrzny – spory w obozie Solidarności – niemal od początku nowej Polski towarzyszył polskiej polityce wschodniej. W przekonaniu Kostrzewy-Zorbasa to otoczenie Lecha Wałęsy zaczęło wymuszać
na gabinecie Tadeusza Mazowieckiego zmiany polityczne i atakowało
go za brak polityki wschodniej1399, domagając się aktywniejszej postawy wobec Sowietów. Wiosną 1990 roku ogłoszono publicznie, że Wałęsa ma kandydować na prezydenta. Było jasne, że jeśli MSZ utrzyma linię postępowania wobec ZSRS z pierwszego półrocza funkcjonowania
Skubiszewskiego na stanowisku ministra, to jego polityka zagraniczna
stanie się źródłem kolejnych sporów politycznych w trakcie zbliżającej
się kampanii.
W sierpniu i wrześniu tegoż roku trwały konsultacje zarówno z władzami republikańskimi, jak i ze środowiskami niezależnymi w republikach
sowieckich dotyczące perspektyw wspólnych działań politycznych. Od
10 do 15 października Skubiszewski przebywał w Związku Sowieckim.
Wcielając w życie nową koncepcję dwutorowości, minister z jednej strony składał wizytę w Moskwie jako stolicy ZSRS, z drugiej zaś odwiedzał
poszczególne republiki, w tym Rosję. Nawiasem mówiąc, kwestia pobytu w Moskwie budziła pewną delikatną kontrowersję, gdyż sowieccy
dyplomaci nalegali na formułę: ZSRS, czyli Moskwa, oraz dwie republiki
(1+2), bez podkreślania w programie, że Skubiszewski przybywa także
1398

| J. Barcz, Doktryna Skubiszewskiego, [w:] P. Skubiszewski, J. Stańczyk (red.),
Krzysztof Skubiszewski. Minister Spraw Zagranicznych RP 1989–1993. Materiały
konferencji zorganizowanej przez Fundację imienia Krzysztofa Skubiszewskiego, Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ministerstwo
Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie 12 września 2014 roku,
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, s. 49.

1399

| J. Kurski, Lewy czerwcowy. Mówią Kaczyński, Macierewicz, Parys, Glapiński, Kostrzewa-Zorbas, Editons Spotkania, Warszawa 1992, s. 156–158.
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do Federacji Rosyjskiej. Polska strona zabiegała o formułę 1+3, czyli
ZSRS oraz Rosja, Ukraina i Białoruś. Tymczasem kwestia odrębności Rosji od ZSRS, której poruszania chcieli uniknąć sowieccy dyplomaci, kryła
w sobie znacznie poważniejszy przekaz niż tylko protokolarne rozterki.
Uwypuklanie odrębności Rosji od ZSRS rozumiano na Kremlu jako demontowanie Związku Sowieckiego1400. Dla gospodarzy podkreślanie,
że minister spraw zagranicznych Polski przyjeżdża także do Federacji
Rosyjskiej, było wpisywaniem się w wewnętrzne spory rosyjskie – rodzajem poparcia dla ekipy Borysa Jelcyna konkurującej z otoczeniem
Michaiła Gorbaczowa itd.
Polityka dwutorowości co do zasady nie obejmowała państw bałtyckich, lecz była skierowana do tych republik, które zakładały pozostanie
w obrębie ZSRS, ewentualnie po zmodyfikowaniu zasad funkcjonowania tego państwa. W planie „wizyty dwutorowości” zabrakło Wilna,
ponieważ zdaniem Skubiszewskiego Litwa powinna być traktowana oddzielnie, podobnie jak inne republiki bałtyckie, gdyż było jasne, że chcą
one opuścić ZSRS.
Minister spraw zagranicznych rozmawiał w Moskwie z Gorbaczowem, który zgodził się go przyjąć dopiero w ostatniej chwili – niewykluczone, że wahania w tej sprawie wynikały właśnie z tego, że strona
polska dopięła swego, jeśli chodzi o format wizyty w Moskwie – jedno
miasto, ale wizyta zarówno w ZSRS, jak i w RSFRS. Potem przeprowadził już regularne rozmowy ze swoim protokolarnym odpowiednikiem
Eduardem Szewardnadzem; obaj w tym układzie reprezentowali władze
centralne. To podczas tej rozmowy udało się ustalić termin rozpoczęcia
negocjacji o wyjściu wojsk sowieckich z Polski1401. Skubiszewski zabiegał też o zgodę władz ZSRS na otwarcie polskich konsulatów w Rydze,
Ałma Acie i Wilnie, lecz Sowieci odsyłali go w tej sprawie do właściwych republik. Widać w tym swoistą grę: Skubiszewski kieruje pytanie
o nowe polskie placówki do przywódców na Kremlu, okazując, że respektuje ich prerogatywy w sprawach polityki zagranicznej, tymczasem
zostaje skierowany do republik, tak jakby to one decydowały.
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| J. Strzelczyk, Ucieczka ze Wschodu. Rosja w polskiej polityce 1989–1993, Oficyna
Wydawnicza Rytm, Warszawa 2002, s. 120.
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| J. Kurski, Lewy czerwcowy…, dz. cyt., s. 159.

W rzeczywistości podchodząc do kwestii strategicznie, przynajmniej
w odniesieniu do Wilna i Rygi, należało już myśleć o otwieraniu ambasad (choć prawdopodobnie wciąż nie byłoby to możliwe). Oczywiście
zgodnie z koncepcją wizyty Skubiszewski rozmawiał także z politykami
rosyjskimi: premierem Iwanem Siłajewem i ministrem Andriejem Kozyriewem, który dopiero drugi dzień sprawował urząd. Kostrzewa-Zorbas
przypomina anegdotę, jak kierowca samochodu Ambasady RP w Moskwie długo starał się znaleźć gmach MSZ Rosji, gdzie miało się odbyć
spotkanie z Kozyriewem1402. Zdarzenie to pokazuje, jak słabo polska
placówka dyplomatyczna w Moskwie była przygotowana do przeorientowania polityki z Moskwy jako metropolii imperialnej na Moskwę
jako stolicę Rosji. Zresztą strona rosyjska tym bardziej nie była gotowa,
by prowadzić rozmowy na każdy zaproponowany przez polską delegację temat. Z punktu widzenia Skubiszewskiego w relacjach z sąsiadami
najważniejsze były prawne gwarancje pokojowej współpracy, uznanie
granic oraz zagwarantowanie praw Polakom mieszkającym w republikach wyłaniających się z ZSRS. To samo myślenie cechowało go w odniesieniu do polityki wschodniej. Propozycja podpisania z nowymi partnerami na Wschodzie deklaracji politycznych regulujących te kwestie
wynikała z tego, że w tak krótkim czasie nie było możliwe przygotowanie odpowiednich traktatów. Podczas pobytu ministra w Moskwie strona
rosyjska nie była jednak jeszcze wystarczająco przygotowana do rozmowy o polsko-rosyjskiej deklaracji zawierającej tak istotne dla ministra
elementy. Udało się ją podpisać dopiero po powrocie Skubiszewskiego
do Warszawy1403.
W Kijowie głównym partnerem polskiego szefa dyplomacji był minister spraw zagranicznych USRS Anatolij Złenko, którego Skubiszewski miał okazję spotkać na dorocznej sesji ONZ w Nowym Jorku 27
września 1990 roku. O przebiegu ówczesnej rozmowy dowiadujemy się
z relacji zachowanej w archiwum MSZ. Skubiszewski zaczął od skrytykowania rezultatów wiosennej wizyty Jaruzelskiego w Kijowie, po czym
wyraził rozczarowanie, że Rada Najwyższa nie zareagowała na gesty
polskiego Senatu wobec Ukrainy: posłanie z 27 lipca 1990 roku Do Na1402

| Tamże, s. 158.

1403

| J. Strzelczyk, Ucieczka ze Wschodu…, dz. cyt., s. 124, 127.
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rodu Ukraińskiego, a także potępienie akcji Wisła. Podczas spotkania
w Nowym Jorku Skubiszewski wykorzystał okazję, by zapowiedzieć
Anatolijowi Złence, że będzie chciał w Kijowie podpisać wspólną deklarację, oraz zaproponował zawarcie umowy konsularnej – przypomniał,
że w Polsce w 1920 roku istniało krótko poselstwo ukraińskie (obok rosyjskiego). Wyjaśnił też sens koncepcji dwutorowości, którą chciał uskutecznić między innymi poprzez planowaną wizytę w Kijowie. Odpowiedzi
Złenki były życzliwe, chociaż bardziej powściągliwe niż propozycje
Skubiszewskiego: polski minister próbował przekonać ukraińskiego partnera do otwarcia przedstawicielstwa dyplomatycznego lub konsularnego Ukrainy w Polsce, natomiast Złenko optował raczej za izbą handlową1404. Po stronie ukraińskiej wyraźnie odczuwalna była niepewność.
Tezy Skubiszewskiego na październikowe rozmowy w Kijowie składały się z trzech segmentów: sprawy polityczne, problem Polaków na
Ukrainie oraz współpraca w dziedzinie gospodarki i ochrony środowiska. Wiele one mówią o priorytetach, jakie minister wyznaczył sobie
przed wizytą w stolicy jeszcze sowieckiej Ukrainy. Jako punkt wyjścia
do rozmów potraktował uchwały Senatu, o których już wcześniej mówił Złence, oraz projekt deklaracji o uznaniu granicy polsko-ukraińskiej
za nienaruszalną. Dość szeroko zamierzał zakreślić pole zainteresowań
Polski w kwestii wsparcia dla Polaków na Ukrainie. Skubiszewski miał
się domagać nie tylko stworzenia odpowiednich warunków do rozwoju polskiego szkolnictwa, lecz także do powstawania polskich teatrów,
muzeów, galerii i bibliotek. Planował ponadto retransmisję Telewizji Polskiej w trzech obwodach: lwowskim, tarnopolskim i chmielnickim, oraz
założenie polskiego radia w Żytomierzu; również w tej sprawie liczył na
wsparcie rządu sowieckiej Ukrainy.
Podczas wizyty w Kijowie w październiku 1990 roku Skubiszewski zabiegał o pomoc w utrzymaniu polskich zabytków na Ukrainie, cmentarzy
Łyczakowskiego i Orląt Lwowskich oraz o wsparcie w poszukiwaniu grobów oficerów polskich ze Starobielska. Co ciekawe, zamierzał również
poinformować Złenkę, że Polska chce się zgodzić na posiadanie po-
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| IZ, Archiwum osobiste Krzysztofa Skubiszewskiego, Ukraina 1990–1991, teczka
722, Notatka z rozmowy ministra spraw zagranicznych RP prof. Krzysztofa Skubiszewskiego z ministrem spraw zagranicznych USRR Anatolijem Złenką.

dwójnego obywatelstwa przez obywateli RP1405. Mogło chodzić raczej
o to, by Polacy z Ukrainy mieli prawo do polskiego obywatelstwa.
Tezy Skubiszewskiego zawierały też prośby związane z pozycją Kościoła katolickiego na Ukrainie, takie jak uregulowanie statusu duchownych przybywających z Polski, zgoda władz ukraińskich na obsadzenie
biskupstw we Lwowie i w Żytomierzu czy przywrócenie Kościołowi nieruchomości zagrabionych w czasach powojennych1406. Kwestia, czy rzymscy katolicy czy grekokatolicy będą w wyniku przemian gospodarzami
przedwojennych kościołów na zachodzie Ukrainy, stała się gorąca na
przełomie lat 80. i 90.1407, spory wokół tego problemu kształtowały relacje polsko-ukraińskie od samego początku po rozpadzie ZSRS.
Kilka miesięcy po kijowskich rozmowach Skubiszewskiego przedstawiciele Kościoła greckokatolickiego usilnie zabiegali o odwołanie
przyjazdu polskiej delegacji oficjalnej na ingres kardynała Myrosława
Lubacziwskiego do Lwowa1408. Niespodziewanie okazało się, że relacje
między katolikami obrządków łacińskiego i greckokatolickiego, podobnie jak przed wojną, są wciąż bardzo skomplikowane, że okres doświadczenia totalitarnego komunizmu nie doprowadził pod tym względem do
oczekiwanej zmiany.

Białoruś
Z Kijowa Skubiszewski poleciał do Mińska. Polską placówką nie kierował już odwołany wcześniej Mieczysław Obiedziński. Jego miejsce zajął Tadeusz Myślik, dziennikarz i działacz katolicki, onegdaj nawet poseł
Znaku przez dwie kadencje. W latach 80. popierał politykę stanu wojennego, należał do wspierającego generała Wojciecha Jaruzelskiego
1405

| Tamże, Zagadnienia i tezy do rozmów ministra spraw zagranicznych RP Krzysztofa Skubiszewskiego z ministrem spraw zagranicznych USRR Anatolijem Złenką
i innymi przedstawicielami władz Ukrainy w Kijowie w dniach 13–14 X 1990.

1406

| Tamże.

1407

| Будз К. М. (Kateryna Budz), Взаємини підпільних українських греко–католиків
та польських римо–католиків у радянській Галичині (1946–1989 рр.), Intermarum: History, Politics, Culture 1 (2014), s. 277.

1408

| Tamże, Pismo kierownika Agencji Konsularnej RP we Lwowie do ministra Krzysztofa Skubiszewskiego, 31 III 1991.
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Polskiego Związku Katolicko-Społecznego, a w latach 1985–1989 z ramienia PZKS znów był posłem. W dokumentach, które po sobie zostawił
Skubiszewski, zachowało się specyficzne źródło. To odręczne notatki,
jakie Myślik robił dla szefa dyplomacji w trakcie jego białoruskich rozmów jesienią 1990 roku. Skubiszewski słuchał swojego białoruskiego
odpowiednika, a Myślik podsuwał argumenty i myśli do wykorzystania
podczas negocjacji. Można z nich zrekonstruować także tok rozumowania strony białoruskiej. Białorusini kładli mocny nacisk na kwestię
polsko-białoruskiej granicy. Minister spraw zagranicznych Białorusi Piotr
Krauczanka zgłosił wręcz wątpliwość co do przynależności Białostocczyzny. Myślik napisał do Skubiszewskiego i prawdopodobnie podał
mu na kartce: „Podnoszenie przez Białorusinów sprawy granic budzi
upiory, natychmiast wywołuje tendencje do rewindykacji granicy ryskiej,
czemu chcemy przeciwdziałać”1409. Kolejna sprawa, która musiała zaskoczyć polskich dyplomatów, to powoływanie się przez gospodarzy
na plebiscyt z jesieni 1939 roku i decyzje Zgromadzenia Narodowego Zachodniej Białorusi. Najwyraźniej jednym z gorętszych tematów
rozmowy były kwestie statusu Kościoła katolickiego na Białorusi. Myślik
doradzał podkreślanie, że w Polsce budynki cerkiewne nie zostały zamienione na magazyny i znajdują się w rękach wiernych, nie bez znaczenia była też zapisana przezeń uwaga, że Kościół katolicki nie zna
formuły autokefalii. Najwyraźniej Białorusini skarżyli się, że Kościół nie
podporządkowuje się władzom białoruskim na takiej samej zasadzie
jak Cerkiew prawosławna i że domaga się zwrotów kościelnych budynków1410. Rozmowy z Krauczanką się nie powiodły. Białoruskie kierownictwo prezentowało postawę nieomal nacjonalistyczną1411, a w każdym
razie tak zostało to zrozumiane przez gości z Polski, co było dla nich
zaskoczeniem. Podobnie Skubiszewski miał odebrać spotkanie z białoruską opozycją. Miał wówczas usłyszeć od przywódcy Białoruskiego
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| IZ, Archiwum osobiste Krzysztofa Skubiszewskiego, Białoruś 1990–1996, teczka
796, Notatka Tadeusza Myślika dla Krzysztofa Skubiszewskiego, b.d., rękopis.
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| Tamże.

1411

| Por. J. Strzelczyk, Ucieczka ze Wschodu…, dz. cyt., s. 126–127.

Frontu Ludowego Zanona Paźniaka, że Białostocczyzna jest ziemią etnicznie białoruską1412.
Ogólnie najlepiej udała się wizyta na Ukrainie, gdyż od razu podpisano tam deklarację polityczną, na której tak zależało polskiemu ministrowi spraw zagranicznych. Nieźle potoczyły się rozmowy moskiewskie, najsłabiej zaś wypadły rozmowy w Mińsku.
Skala i tempo dekompozycji Związku Sowieckiego w latach 1990–
1991 były w oczywisty sposób zaskakujące. Politykę dwutorowości trzeba oceniać właśnie z tej perspektywy, także z tego powodu, że dość
szybko po jej przyjęciu jesienią 1990 roku stało się jasne, iż będzie to
rozwiązanie przejściowe. W kontekście wewnętrznych dyskusji o kierunkach polityki wschodniej oznaczała kompromis między różnymi podejściami do polityki zagranicznej. W „Roczniku Polskiej Polityki Zagranicznej”
z 1992 roku Jerzy Marek Nowakowski nie ukrywał, że polityka dwutorowości miała poparcie przede wszystkim w OKP, a w mniejszym stopniu
rządu i Kancelarii Prezydenta. W sensie wewnątrzpolitycznym była ona
czymś w rodzaju pierwszego kompromisu w polityce wschodniej między
tymi, którzy stawiali na pełną niezależność republik, a obstawiającymi
jakąś formę przetrwania ZSRS1413. Nie dziwi więc, że z jednej strony
krytykowano ją jako niepotrzebnie antagonizującą ZSRS – dwutorowe
podejście z całą pewnością nie podobało się siłom konserwatywnym
w tamtejszej partii komunistycznej oraz, szerzej, centrali politycznej rozpadającego się imperium. Z drugiej strony polityka dwutorowości była
poddawana krytyce jako niewystarczająco zorientowana na wspieranie
republik powstających w wyniku rozpadu ZSRS1414. Mniej więcej rok po
jej wdrożeniu, jesienią 1991 roku, jej miejsce musiało zająć inne podejście, oparte na coraz bardziej realnym przekonaniu, że Związek Sowiecki nie utrzyma się nawet w okrojonej formie.

1412

| A. Włodarczyk, Polskie koncepcje polityki zagranicznej wobec Białorusi 1989–2013,
praca doktorska napisana pod kierunkiem dr. hab. Wojciecha Śleszyńskiego, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2017 (maszynopis), s. 37.
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| J.M. Nowakowski, Polska polityka wschodnia w 1991 roku, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej”, 1992, s. 77.

1414

| A.J. Madera, Polska polityka zagraniczna: Europa Środkowo-Wschodnia 1989–2003,
Firma „SAS” Wanda Tarnawska, Kraków 2003, s. 91.
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Sprawa wyjścia wojsk rosyjskich
Na początku października 1990 roku Kreml zgodził się na wycofanie
wojsk z NRD. 15 listopada tegoż roku, a więc kilka tygodni po wizycie
Skubiszewskiego, rozpoczęła się w Moskwie pierwsza tura rozmów polsko-sowieckich o wyjściu wojsk z Polski. Na czele licznej polskiej delegacji stał wiceminister spraw zagranicznych Jerzy Makarczyk. Delegacji
sowieckiej przewodniczył Julij Kwiciński. Ten wiceminister spraw zagranicznych w okresie przejściowym najwyraźniej był szczególnie mocno
zaangażowany w układanie relacji z Polską1415. Do kwestii, które koniecznie trzeba było omówić, należały między innymi kalendarz wycofywania
wojsk z Polski, zasady tranzytu wojsk z Niemiec i ewentualne wzajemne
roszczenia finansowe. Stanowisko polskiej delegacji było następujące:
wycofanie wojsk do końca 1991 roku, transport z Niemiec koleją, samolotami lub morzem. Stanowisko sowieckie: wyjście wojska w 1994 roku,
po przeprowadzeniu przez Polskę wojsk sowieckich z NRD. Ostatecznie
w czerwcu 1991 roku jako datę wyjścia ostatnich oddziałów sowieckich
z Polski uzgodniono drugą połowę 1993 roku; to kompromisowe rozwiązanie było wyraźnie bliższe tego, czego oczekiwała strona sowiecka.
Podczas pierwszej tury rokowań określono ramy, w jakich miały być prowadzone, tj. ustalono podział na trzy zespoły: ogólny z wicedyrektorem
Departamentu Europy w MSZ Kostrzewą-Zorbasem na czele, zespół do
spraw transportu wojsk sowieckich z Polski z wiceministrem transportu
Witoldem Chodakiewiczem oraz zespół rozliczeń finansowo-majątkowych, którym kierował dyrektor generalny w CUP Jan Parys1416.
Z czasem w polskich kręgach decyzyjnych ukształtowały się trzy
podejścia do kwestii wycofywania wojsk sowieckich. Pierwsze zakładało, że wojsko powinno zostać wycofane jak najszybciej (Parys, Kostrzewa-Zorbas)1417. Drugie, reprezentowane przez kręgi urzędnicze
MSZ (np. Makarczyka), dopuszczało pewne wydłużenie tego procesu,
kluczowe było natomiast wyznaczenie daty wycofania wojsk; zwolennicy tego podejścia uważali, że druga strona będzie przestrzegać daty
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| J. Strzelczyk, Ucieczka ze Wschodu…, dz. cyt., s. 117–118.

1416

| Tamże, s. 132.

1417

| Tamże.

podanej na piśmie1418. Wreszcie występujące w kręgach wojskowych
trzecie podejście kładło nacisk na potencjalne korzyści, jakie można by
osiągnąć przy okazji opuszczenia Polski przez wojska sowieckie; ten pogląd, reprezentowany na przykład przez generała Zdzisława Ostrowskiego, był najmniej popularny w polskiej delegacji1419.
Druga runda rokowań odbyła się w grudniu 1990 roku, a jednym z kluczowych elementów okazał się wówczas problem tranzytu wojska z Niemiec. W styczniu 1991 roku trwała trzecia runda negocjacji. To podczas
tego spotkania zarysowały się pierwsze poważne kontrowersje. Wiktor
Dubynin, doświadczony sowiecki wojskowy, w lipcu 1989 roku został
mianowany dowódcą Północnej Grupy Wojsk i otrzymał pełnomocnictwa rządu ZSRR do zajmowania się kwestiami pobytu wojsk sowieckich
w Polsce. To on stwierdził w imieniu strony sowieckiej, że Armia Radziecka wyjdzie z Polski, kiedy uzna to za stosowne1420 – zapewne to w dużej mierze dzięki jego osobistym talentom wojska sowieckie ostatecznie
wyszły z Polski dopiero w drugiej połowie 1993 roku. Do czwartej rundy
negocjacji doszło w lutym 1991 roku, a w marcu tegoż roku odbyła się
finalna runda rozmów z ZSRS. Ustalono wtedy, że pierwsza jednostka
wojskowa zostanie wycofana z Polski 9 kwietnia 1991 roku1421. Jako
pierwsze wyjechały wojska rakietowe z Bornego Sulinowa1422.

Rok 1991
Rok 1991 przyniósł rozstrzygnięcia kluczowe pod względem kształtowania się polskiej polityki wschodniej. W istotny sposób zmieniła się
wówczas sytuacja międzynarodowa, gdyż 1 lipca przestał funkcjonować Układ Warszawski, a z końcem roku rozpadł się Związek Sowiecki.
1418

| Por. J. Kurski, Lewy czerwcowy…, dz. cyt., s. 171.

1419

| Por. J. Strzelczyk, Ucieczka ze Wschodu…, dz. cyt., s. 135.

1420

| Por. J. Kurski, Lewy czerwcowy…, dz. cyt., s. 160.

1421

| Ostatnich 24 sowieckich żołnierzy opuściło Polskę 17 września 1993 roku. Wtedy
właśnie gen. L. Kowaliow na dziedzińcu Belwederu złożył prezydentowi L. Wałęsie
odpowiedni meldunek w tej sprawie.

1422

| R. Stemplowski, Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej, Wydawnictwo
Naukowe Scholar, Warszawa 2015, s. 293.
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Pod koniec grudnia 1991 roku spośród imperialnych kręgów wpływów
Kremla całością pozostał tylko wewnętrzny: Federacja Rosyjska. Z kolei
w Polsce rok 1991 zakończył okres przejściowy w polityce zagranicznej. Wpłynęły na to istotne wydarzenia w polityce wewnętrznej. 27 października tegoż roku odbyły się pierwsze po II wojnie światowej w pełni
wolne wybory parlamentarne, w związku z czym zakończyła się misja
premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego.
Wracam jednak do początku roku i początku misji Bieleckiego. 5
stycznia 1991 roku wygłosił on exposé, w którym w gruncie rzeczy
mało uwagi poświęcił w ogóle polityce zagranicznej, w tym polityce
wschodniej. To, co było ważne: Bielecki wymienił nie tylko ZSRR, ale
też Federację Rosyjską, Ukrainę i Białoruś i potwierdził obowiązywanie
polityki dwutorowości („Pielęgnować będziemy stosunki w tych dwóch
kierunkach – Związek jako całość i republiki – nie ingerując w przemiany wewnętrzne za naszą wschodnią granicą”1423). Do tego zapowiedział pracę nad dwoma dokumentami: nowym traktatem z Sowietami
oraz układem o wycofywaniu wojsk radzieckich z Polski. Jeśli porównać
oświadczenie Bieleckiego z wystąpieniem Mazowieckiego w Sejmie
w styczniu poprzedniego roku, zmiana w podejściu do polityki wschodniej była wyraźna – coraz mniej było złudzeń związanych z reformami
w ZSRS.
Centralnym tematem polityki wschodniej była więc dezintegracja
ZSRS, gdzie sytuacja zdaniem ekspertów mogła być podobna jak w latach 1918–1922, gdy w warunkach rewolucyjnej dezintegracji ważyły się losy państwa bolszewickiego, jego struktury, zasięgu, skłonności
do autorytaryzmu w przyszłości itd1424. Już pod koniec 1990 roku po
pierwszych doświadczeniach w realizacji polityki dwutorowości Kostrzewa-Zorbas polecił Jerzemu Stankiewiczowi i kilku innym polskim dyplomatom pracującym w Moskwie przeprowadzenie rozmów i stworzenie
swoistego portretu relacji polsko-sowieckich i polsko-rosyjskich na prze-
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| Oświadczenie prezesa Rady Ministrów Jana Krzysztofa Bieleckiego w sprawie proponowanego składu i programu rządu, w Sejmie w dniu 5 stycznia 1990, [w:]
R. Stemplowski, Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej, wyd. II, tom II,
PISM, Warszawa 2007, s. 205.
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| Por. S. Bieleń, Związek Radziecki a polska racja stanu, „Studia i Materiały CBR”,
Warszawa 1991, zeszyt 11, s. 5.

łomie 1990 i 1991 roku. Dzięki temu dokumentowi, który nawet w tytule1425 wyrażał wyraźnie dwutorowy charakter polityki RP na Wschodzie,
możemy nie tylko zrekonstruować, jak wyglądały te relacje na progu
kluczowego dla polskiej polityki wschodniej 1991 roku, lecz także poznać wnioski polityczne, jakie otrzymali przedstawiciele polskich władz.
Notatka Zorbasa wyrażała już w pełni nowy trend w prowadzeniu polityki wschodniej, nie była też prostą relacją z rozmów, ale zawierała
politycznie strategiczne treści.
Wiceminister spraw zagranicznych RFSRS Andriej Fiodorow rozmawiał ze Stankiewiczem o planach nawiązania na nieskonkretyzowanym
szczeblu relacji dyplomatycznych Rosji z Polską, na przykład w postaci
sekcji interesów w istniejących ambasadach RP i ZSRS. Dość zaskakujące były uwagi wiceministra spraw zagranicznych Rosji na temat obwodu
kaliningradzkiego. Jak zanotował Stankiewicz:
Fiodorow akcentował zrozumienie dla naszego zaniepokojenia
perspektywą ekspansji niemieckiej. Podkreślił, że w tej kwestii polityka RP i Rosji powinna być skoordynowana1426.
Z jednej strony uspokajał polskich dyplomatów, że strona rosyjska
nie ma planów osiedlania Niemców rosyjskich w Kaliningradzie (Królewcu), z drugiej przekazywał informacje o nadzwyczajnym zainteresowaniu niemieckich firm inwestowaniem w tym regionie. Kształtująca się
wówczas dyplomacja rosyjska z całą pewnością zakładała, że jednym
z głównych problemów niepodległej Polski będzie polityka Niemiec wobec Kaliningradu i perspektywy współpracy rosyjsko-niemieckiej w tej
dziedzinie.
Fiodorow prezentował się w rozmowie jako polityk zainteresowany
udziałem Polski w profitach, jakie miały płynąć z transformacji gospodarczej Rosji. Wysunął nawet ofertę dotyczącą strategicznego sektora
rosyjskiej gospodarki – proponował, by Polska wskazała, w rozwoju jakich gałęzi rosyjskiego przemysłu wydobywczego chciałaby uczestniczyć jako partner, jako przykład podał Węgry, które chciały brać udział
1425

| AMSZ, pf–4/GUZ/91, 9 stycznia, Grzegorz Kostrzewa-Zorbas, Notatka informacyjna o sytuacji politycznej w ZSRR i Federacji Rosyjskiej oraz perspektywach
rozwoju bezpośrednich stosunków między RP a RFSRR na przełomie lat 1990
i 1991.
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w wydobyciu ropy. Relacja Stankiewicza opatrzona była też komentarzem adresowanym do czytelników dokumentu w Warszawie. W tych
skierowanych do centrali uwagach relacjonował jeszcze – jako kontekst
rozmowy z Fiodorowem – zaangażowanie amerykańskich władz we
wspieranie demokratycznych środowisk rosyjskich, a także polskich ekspertów, przykładowo w dziedzinie reform samorządowych.
O ile na wypowiedziach Fiodorowa ciążyła zapewne dyplomatyczna powściągliwość, o tyle kolejny rozmówca polskiego dyplomaty nie
owijał w bawełnę. Z rozmowy Stankiewicza z Jewgienijem Kożokinem,
przewodniczącym Podkomitetu Spraw Zagranicznych Komitetu Spraw
Zagranicznych i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Rady
Najwyższej RSFRS, wynikało, że rosyjskie kręgi polityczne nie przejmowały się aż tak perspektywą rozpadu imperium, bardziej martwił je
możliwy konflikt na tle rozgraniczenia interesów gospodarczych między
republikami a centralą. Kożokin liczył na ściślejsze relacje Rosji z Polską
niż Fiodorow, między innymi proponował otwieranie nowych konsulatów generalnych. Być może to nastawienie wiązało się z jego ogólną
oceną sytuacji w ZSRS. Stankiewicz przytoczył między innymi taką jego
wypowiedź:
Istnieje obawa o rozpad imperium – zapobiec mu ma formuła
„Związek suwerennych państw”. Proponowany układ związkowy
nie ułatwi rozwiązania konfliktów. Umowa ta traktowana jest jako
dokument ideologiczny; prawa republik są lekceważone1427.
Po rekonesansie polskich dyplomatów w rosyjskich gabinetach władzy wyraźnie zarysował się, a właściwie potwierdził, obraz rosyjskiej
elity sprzyjającej Polsce i wręcz lekceważącej interesy imperialne
Związku Sowieckiego. Ze względu na strategiczne cele polskiej polityki
na Wschodzie posiadanie w Rosji partnera, który nie dba o jej imperialne cele, lecz zastanawia się nad możliwościami wspólnej z Polską
eksploatacji rosyjskich zasobów naturalnych, było idealną perspektywą. W wewnętrznej dyskusji o nowej polityce wschodniej wiadomości
z Moskwy – jeśli opinie przesłane przez Stankiewicza przebijały się do
szerszych kręgów decydentów i liderów opinii – stanowiły ważny argument, by orientować się raczej na władze republikańskie w Moskwie,
1427
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a w mniejszym stopniu wspierać Gorbaczowa. To ostatnie w istocie miało sens jedynie jako dodatkowa rękojmia kontroli nad procesem rozpadu
Związku Sowieckiego.
Ważny wątek pojawił się w rozmowie Stankiewicza z sekretarzem ds.
ideologicznych KC KPZS Anatolijem Cwietkowem. Zapytał on polskiego
dyplomatę, „jaki jest stosunek Polski do żądań utworzenia na terytorium
Litwy autonomicznej polskiej jednostki terytorialnej”. Odpowiedź Stankiewicza – jak wynika ze sporządzonej przez niego notatki – była ogólna, wyraźnie unikał omawiania tego tematu, deklarował jedynie:
Autonomii nie popieramy, ale jesteśmy za dopuszczeniem języka
polskiego jako urzędowego tam, gdzie mieszkają Polacy. Polakom
na Litwie i na całym terytorium ZSRR staramy się w miarę możliwości pomagać, tym bardziej że przez długie dziesięciolecia Polska
zaniedbywała kontakty z nimi.
Cwietkow nie ustępował, sugerując, że to władze litewskie sprowokowały żądania autonomii ze strony Polaków i Rosjan. Stankiewicz uchylał
się od zgłębiania tej kwestii, odparł więc, że „każde zjawisko ma jakieś
przyczyny”1428. Trudno stwierdzić, w jakim stopniu rozmówca polskiego
dyplomaty sondował możliwości współdziałania przedstawicieli mniejszości polskiej i rosyjskiej na Litwie z uwzględnieniem wsparcia Polski
i Rosji, a w jakim starał się po prostu poznać polskie stanowisko w tak
delikatnej sprawie jak relacje polsko-litewskie, szczególnie w kontekście
przestrzegania praw Polaków na Litwie. W każdym razie przebieg rozmowy z Cwietkowem i jego nienaturalnie szczegółowe zainteresowanie
sytuacją narodowościową na Litwie stanowiły dla centrali MSZ w Warszawie być może jeszcze jeden argument, by w Rosji wspierać siły nowego porządku i jeśli tylko jest inna możliwość, wystrzegać się rozmów
i uzgodnień z przedstawicielami odchodzącego reżimu.
Z politycznego przeglądu Stankiewicza i komentarzy Kostrzewy-Zorbasa wyłania się interesujący obraz sytuacji. Na początku 1991 roku
wydawało się, że potwierdza się teza środowisk solidarnościowych, iż
Polsce łatwiej będzie się porozumieć z suwerenną Rosją niż z ZSRS – zyskiwały one mocne argumenty pozwalające na krytykę linii politycznej
polegającej na idealizowaniu polityki Gorbaczowa i jego ekipy. Nie
1428
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były to zresztą pierwsze sygnały, że jelcynowska Rosja może się okazać
przychylna Polsce, podobne wnioski wyciągnięto z wizyty Skubiszewskiego w październiku 1990 roku. W związku z tym Zorbas zachęcał
do podejmowania szybkich działań i już zimą tego roku nalegał na wymianę z Rosją placówek dyplomatycznych na szczeblu chargé d’affaires.
Jednak ze względu na dominujące poczucie chaosu w Rosji, chociażby
w kontekście praw do arsenału nuklearnego, niepewność przyszłości,
w tym podejrzenia Zorbasa, że niestabilny system może ewoluować
w kierunku autorytarnym („Wprowadzenie stanu wyjątkowego lub jakiejś
innej formy rządów autorytarnych przy użyciu do tego celu armii i KGB
jest wysoce prawdopodobne”), rekomendacje co do dalszej polityki
wobec tego kraju były ogólne i w gruncie rzeczy zalecały kontynuację
polityki dwutorowości. Jedna z głównych konkluzji brzmiała:
Wobec trudnego do przewidzenia rozwoju sytuacji zarówno w Rosji, jak i na całym obszarze ZSRR Polska powinna przy zachowaniu
niezbędnej ostrożności aktywnie wykorzystywać wszystkie istniejące możliwości współpracy z różnorodnymi partnerami, nie zamykając przed sobą żadnej opcji1429.
Ogólny postulat czujności ze względu na nieznany bieg wydarzeń
wpływał na główny kurs polskiej polityki wschodniej w pierwszej połowie 1991 roku, gdy urząd prezydenta przejmował Wałęsa (zaprzysiężony 22 grudnia 1990 roku), a premierem od początku roku był Bielecki.
Skala zmiany w stosunku do sytuacji na Wschodzie, jaką zastał jesienią
1989 roku Mazowiecki, w oczywisty sposób była dla polskich elit politycznych nie lada wyzwaniem politycznym.
Pomysł na dwutorowość relacji ze wschodnimi sąsiadami bardzo odpowiadał walczącym o swoją pozycję elitom republikańskim i środowiskom demokratycznym w Rosji. Trafiał bowiem na czas, kiedy oddzielenie
spraw „centrum” w ZSRS od kwestii czysto rosyjskich pozostawało ważnym, w zasadzie kluczowym zagadnieniem politycznym w Moskwie.
Koncept dwutorowości dawał tworzącej się wtedy dyplomacji rosyjskiej
dogodną formę określenia się wobec zewnętrznego świata. Interesujące światło na kwestię stosunków polsko-rosyjskich w tym okresie rzuca
relacja z rozmów wiceministra Fiodorowa, który przyjechał do Polski 8
1429
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lutego 1991 roku na zaproszenie Makarczyka. Zostały wówczas poruszone wątki obecne w konsultacjach Stankiewicza z przełomu roku, ale
ciekawie rozwijała się też omawiana już wcześniej sprawa Kaliningradu.
O ile Fiodorow nadal był ostrożny co do tworzenia ambasad – polskiej w Moskwie i rosyjskiej w Warszawie – o tyle był skłonny zgodzić
się na powstanie polskiego konsulatu generalnego w tym mieście. „Nie
chcemy dopuścić do germanizacji Kaliningradu” – miał przekonywać
Fiodorow i dodawał, że „Polska powinna mieć na tym obszarze pewne
przywileje”1430. Karta niemiecka pojawiała się w tym kontekście nieprzypadkowo. W każdej innej sprawie władze rosyjskie grały wobec Polski
wyraźnie przyjaźniej niż centrum, wątek niemiecki natomiast pozostawał
żelaznym elementem dyplomatycznej rozgrywki z Polską zarówno Kremla, jak i rosyjskich elit republikańskich.
We wszystkich bodaj pozostałych sprawach ton sowieckiego centrum
brzmiał z polskiego punktu widzenia znacznie gorzej niż głosy młodej
ekipy Jelcyna. Aby się o tym przekonać, wystarczy sięgnąć do notatki
z innej rozmowy, która odbyła się mniej więcej w tym samym czasie, bo
17 lutego, a prowadził ją ambasador Stanisław Ciosek. Jego rozmówcą był sekretarz KC KPZR Walentin Falin, pracujący już prawdopodobnie, co warto podkreślić, nad dokumentem, który wszedł do historii jako
doktryna Falina–Kwicińskiego. Należy też zwrócić uwagę, że polityka
polskiej centrali wobec placówki w Moskwie była następująca: ze starym sowieckim centrum rozmawia Ciosek, z nowymi elitami rosyjskimi –
Stankiewicz, dyplomata młodszego pokolenia. Także w tego rodzaju
zabiegach przejawiała się dwutorowość polityki Skubiszewskiego. Wykorzystanie odpowiednich osób do odpowiednich spotkań poszerzało
skalę informacji politycznych, jakie miały napływać do Warszawy. Trzeba jednak podkreślić, że w ówczesnych dokumentach dyplomatycznych
można też znaleźć ślady słabnącej pozycji Cioska w ministerstwie. Charakterystyczna pod tym względem jest Ocena działalności Ambasady
Rzeczypospolitej Polskiej w Związku Socjalistycznych Republik Radziec-
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kich za 1990 rok1431, podpisana przez Jerzego Sułka, a sporządzona
w Wydziale ds. ZSRR. Pozornie rutynowy dokument dość krytycznie ocenia placówkę kierowaną przez Cioska za brak sprawozdań ambasady
w ZSRS w kilku istotnych dziedzinach, takich jak współpraca naukowa,
kulturalna czy działalność informacyjna. Z prezentowanymi przez ambasadora ocenami polsko-sowieckiej współpracy gospodarczej wprost
polemizował. Sułek zwracał uwagę na brak rozeznania ambasady
w sytuacji republik:
Ponawiamy również wielokrotnie już prezentowany zarzut o słabym
rozeznaniu placówki co do rozwoju sytuacji w poszczególnych republikach. Dotychczas pozostały w większości niezrealizowane
postulaty Ministerstwa przygotowania materiałów dotyczących
poszczególnych republik1432.
Warto przytoczyć jeszcze jeden cytat:
Departament podkreśla szczególne znaczenie takich opracowań
w kontekście nowego modelu stosunków polsko-radzieckich. Te
mankamenty w pracy Placówki nie zawsze można wytłumaczyć
zmniejszeniem obsady personalnej1433.
Dowodzi on, że przypuszczano wręcz, iż za pewną indolencją moskiewskiej ambasady kryje się też zasadniczo odmienna ocena sytuacji.
W nadzwyczaj jak na tego rodzaju dokument krytycznych opiniach Sułka można dostrzec ślady rywalizacji wewnątrz MSZ – z czasem Ciosek tracił tam wpływy, a dawni urzędnicy centrali na Szucha przystosowywali się do nowych warunków i trendów, ponadto zaś do pracy,
chociaż powoli, przychodzili nowi. Ogólnie rzecz ujmując, z czasem
coraz powszechniejsze było przekonanie, że polską politykę wschodnią
trzeba przeorientować z poparcia dla Gorbaczowa na bardziej projelcynowską. Szczególnie wśród urzędników, którzy podjęli pracę w MSZ
po objęciu stanowiska przez Skubiszewskiego, w połowie 1991 roku
panowało przekonanie, że placówka w Moskwie nie reaguje właściwie
na zmieniającą się rzeczywistość.
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W lutowej rozmowie z Cioskiem Falin w gruncie rzeczy mówił o kwestiach, które już za kilkanaście miesięcy miały się stać głównym trendem polityki rosyjskiej. Nawet jeśli wówczas były to jeszcze tylko jego
wyobrażenia. Czytając uważnie relację z rozmowy, można odnieść
wrażenie, że jeden ze strażników neoimperialnej polityki Związku Sowieckiego, a Falin był nim bez wątpienia, mógł dać do myślenia, jak
szybko miało przyjść III Rzeczypospolitej pożegnać się z iluzjami dotyczącymi polityki rosyjskiej. Tymczasem poglądy Falina sytuowały się
na antypodach tego, co można było usłyszeć od Fiodorowa. Warto mu
poświęcić jeszcze kilka uwag. Borys Pugaczow, doradca wiceprezydenta Rosji Aleksandra Ruckoja, w czerwcu 1991 roku wobec polskich ekspertów Eligiusza Lasoty i Andrzeja Grajewskiego otwarcie portretował
Falina jako przeciwnika zmian w Europie Wschodniej, nieakceptującego
współpracy z nowymi siłami politycznymi w Polsce. Tego rodzaju otwarte oceny przeciwników politycznych w Rosji wobec zagranicznych ekspertów nie występują zbyt często. Po części trzeba to tłumaczyć ostrym
konkurowaniem ośrodka politycznego Jelcyna z otoczeniem Gorbaczowa wiosną 1991 roku. Jest jednak oczywiste, że ośrodkiem, który starał
się znaleźć sposób na zahamowanie zmian w regionie, był Komitet Centralny KPZS1434.
Falin, rozmawiając z Cioskiem, podkreślał, że granica polsko-rosyjska
„nie może być przedmurzem tego lub innego systemu”. Przekaz był jasny:
brak zgody, by Polska podążała na Zachód. Falin niejako konstruował
wizerunek rusofobicznej Polski, w rzeczywistości odnosząc się do antykomunizmu nowych elit nad Wisłą. Posuwał się przy tym do insynuacji,
że nie chcą one współpracować także w dziedzinie kultury i nauki. Dramatycznie przebiegała część rozmowy poświęcona Litwie. Falin pozwalał sobie na daleko idące uwagi:
Mówiąc o podtrzymywaniu żądań Litwy do oderwania się [od
ZSRS], należy wiedzieć, o jaką Litwę chodzi, czy z 1939 r., czy
obecną. W Polsce zapomina się, że to Litwini zabili wielu Polaków
i Żydów i że są dowody na to, że 80% z miliona zamordowanej ludności litewskiej zabili Litwini na polecenie Niemców. Litwie zagraża faszyzm, a wokół Landsbergisa gromadzą się byli kolaboranci.
1434
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„Rozwód” z Litwą może nastąpić, ale wraz z podziałem majątku.
Mogą zawrzeć nawet traktat pokojowy, jeżeli Litwini uważają, że
są z ZSRR w stanie wojny1435.
Było jasne, że na tle stosunku do sytuacji na Litwie nie dojdzie do
porozumienia między Warszawą a sowieckim centrum, choć warto podkreślić dwa aspekty tej sprawy: po pierwsze, polityka litewska rządu
w Warszawie podlegała w kraju krytyce za niedostateczne wspieranie
ambicji litewskich; po drugie, oczywiste było, że uwagi Falina są utrzymane w dawnym duchu podżegania konfliktu polsko-litewskiego i wzajemnej nieufności.
Rozmówca Cioska miał też pretensje, że Polska prowadzi grę na rzecz
rozbicia Związku Sowieckiego. Podkreślił, że jego zdaniem „Polska ma
pozycję nie tylko obserwatora, ale i architekta sytuacji w ZSRR”. W dalszych wywodach pytał retorycznie, czy Polska stawia na dezintegrację
Związku Sowieckiego, czy też polskim elitom zależy na powstaniu „nowocześnie zorganizowanego wewnętrznie, stabilnego i przyjaznego
sąsiada”. Dodawał:
Jeżeli Polska będzie grać na różnicach między centrum Gorbaczowa i republikami, to jest to polityka wroga ZSRR i należy pamiętać
o groźbie powrotu starych stereotypów. Chcąc nie chcąc, Polska
będzie służyć rosnącej w ZSRR tezie, że utrata zewnętrznego imperium nie jest ostateczna, że „nowe myślenie” w polityce zagranicznej przyniosło ZSRR tylko szkody1436.
Neoimperialny ton Falina nie był jedynym novum. Podobnie jak w innych rozmowach moskiewskich zaordynowanych zimą przez Zorbasa
okazało się, że Polska jest traktowana jako jeden z graczy wpływających swoją polityką na sytuację w ZSRS i kształtowanie się nowych ram
ustrojowych tego państwa.
We własnym komentarzu Ciosek informował przełożonych w MSZ, że
w Moskwie trwają intensywne prace nad tym, jak utrzymać wpływy sowieckie w Europie Środkowej w momencie kryzysu ZSRS i przy perspektywie wyjścia wojsk sowieckich z tego regionu. Z tego punktu widzenia
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| AMSZ, ZR–22–8–91, 17 lutego, Streszczenie opinii sekretarza KC KPZR Walentina Falina przedstawionych w rozmowie z ambasadorem RP Stanisławem Cioskiem w dniu 17 II br., s. 1–2.

1436

| Tamże, s. 2.

posłanie Cioska do Moskwy było trafną decyzją. Jego znajomość sowieckiego establishmentu stanowiła bezcenny atut, pozwalała bowiem
wyczuwać nastroje polityczne w sowieckiej centrali, choć kierownictwo
MSZ nie musiało się zgadzać z diagnozami byłego sekretarza KC PZPR.
Jak ironicznie oceniał Sułek, „przekazane do Centrali materiały potwierdzają szerokie kontakty pracowników Ambasady wśród przedstawicieli
władz radzieckich, niedostateczne jednak w innych środowiskach politycznych i społecznych”1437.
Kilka miesięcy po rozmowach Makarczyk–Fiodorow i Ciosek–Falin
zaanonsowaną już wcześniej wizytę studyjną w Moskwie odbyli Andrzej Grajewski i Eligiusz Lasota z senackiego Ośrodka Studiów Międzynarodowych. Formalnie pojechali do Moskwy w ramach współpracy z Instytutem Badań Ekonomicznych i Politologicznych Akademii Nauk
ZSRS. Plan rozmów był w istocie imponujący: dwaj eksperci spotkali się
z członkami kolegium sowieckiego MSZ Władimirem Szustowem, który był także doradcą Szewardnadzego, oraz Władimirem Kuzminem.
Przeprowadzili też rozmowy na dość wysokim szczeblu w KC KPZS,
spotkali się między innymi z Nikołajem Kolikowem, zastępcą kierownika
Wydziału Zagranicznego, czyli Falina. Oprócz tego mieli okazję porozmawiać z czołowymi postaciami zapraszającego ich instytutu1438.
Wnioski Grajewskiego i Lasoty potwierdzały w zasadzie to, co wynikało z lutowo-marcowych notatek dyplomatycznych. Nikołaj Bucharin,
odpowiedzialny w Instytucie Badań Ekonomicznych i Politologicznych
AN ZSRS za relacje z Polską, podkreślał, że środowiska Gorbaczowa i Jelcyna zupełnie inaczej podchodzą do relacji z Polską. Poglądy
środowiska sowieckiego MSZ i politycznego otoczenia Gorbaczowa
przedstawiał następująco: te elity „obciążone są imperialnym myśleniem
i boleśnie przeżywają utratę imperium zewnętrznego. Dlatego w ich
myśleniu, bardziej symbolicznym aniżeli racjonalnym, przeważają różne antypolskie urazy. Powoduje to usztywnianie się we wszystkich kwe-

1437

| AMSZ, pf–119/ZR–pf–241–2–91, 16 maja, Jerzy Sułek, Ocena działalności Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich za 1990 rok, s. 5.

1438

| AMSZ, FR–22–1–92, 1991, Andrzej Grajewski, Eligiusz Lasota, Notatka z rozmów delegacji OSM w Moskwie [24–28 VI 1991], s. 1.
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stiach, nawet tych, które są do rozwiązania od zaraz”1439. Także doradca wiceprezydenta Rosji Ruckoja i ekspert w Radzie Najwyższej Rosji
Pugaczow starał się, by rozmówcy wyjechali ze Związku Sowieckiego
z wyrobionym przekonaniem, że odpowiedzialność za napięcia polskorosyjskie leży po stronie ekipy Gorbaczowa: „zasadniczy przełom w stosunkach polsko-sowieckich można by osiągnąć na odcinku rosyjskim,
a nie radzieckim. Jelcyn wie – mówił Pugaczow – że Polska jest kluczem
do poprawy stosunków polsko-radzieckich”1440. W tym wypadku ważna
jest odpowiedź na pytanie, w jakiej mierze zabieganie strony rosyjskiej
o opinię polskich ekspertów wynikało z kurtuazji, a w jakiej było polityczną grą. Przy założeniu, że przeważał drugi element, należałoby
wyrazić zdziwienie, dlaczego Rosjanie przykładali tak dużą wagę do
opinii polskich partnerów politycznych.
O negatywnym nastawieniu Kremla świadczy omawiana już rozmowa Cioska z Falinem. Pokazuje ona, w jaki sposób władze KPZS myślały
o Europie Środkowej w schyłkowej fazie historii tej partii. Wykazywały
między innymi niechęć do powstawania takich organizmów współpracy
w regionie, jak Grupa Wyszehradzka, a w odniesieniu do Polski żywiły
przekonanie, że wspiera ona ruchy wolnościowe w regionie, co było
odczytywane jako działanie przeciwko Związkowi Sowieckiemu.
Ustanowienie Grupy Wyszehradzkiej stało się od początku jeszcze
jednym problemem w relacjach z ZSRS; sprawa ta miała też swój wymiar w geopolitycznej rywalizacji sowiecko-amerykańskiej. Nowakowski widział w zacieśnieniu współpracy środkowoeuropejskiej element
aktywizowania „kierunków skrzydłowych” (a za taki uważał Trójkąt Wyszehradzki), które zostały uaktywnione częściowo jako odpowiedź na
pierwsze niepowodzenia i rozczarowania w polityce wschodniej (Rosja, Litwa)1441. O ile Moskwa starała się przeciwdziałać powstawaniu
nieformalnych struktur środkowoeuropejskich, o tyle z USA stale płynęły
w tej kwestii zachęcające sygnały. Badaczka problemu Beata Ociepka podkreśla, że ważnym elementem tworzenia miękkiej siły państwa
było szczególnie w pierwszym procesie transformacji wchodzenie w so1439
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| Tamże.

1441

| J.M. Nowakowski, Polska polityka wschodnia…, dz. cyt., s. 84.

jusze regionalne i zawieranie umów międzynarodowych z sąsiadami,
ponieważ budowały one wiarygodność Polski1442. Tej wiarygodności jako źródła przyszłej siły mogły obawiać się władze na Kremlu
w pierwszych latach po 1989 roku, bowiem ta wiarygodność zmniejszała możliwości powrotu Rosji do polityki imperialnej. Charles Gati, profesor z Union College związany z waszyngtońską administracją, a także
wpływowymi dziennikami amerykańskimi, proponował wręcz, by kwestię współpracy regionalnej postawić jako jeden z warunków amerykańskiego wsparcia (oddłużenia Polski czy Węgier) obok znoszenia barier handlowych i promowania wartości demokratycznych. Nawiasem
mówiąc, działania na rzecz powołania Grupy Wyszehradzkiej uważał
za nieproduktywne, większe nadzieje wiązał z luźną współpracą w ramach Pentagonale1443.
Przekonanie, że za działaniami dezintegracyjnymi w postsowieckiej
przestrzeni kryje się polska aktywność polityczna wspierana przez Zachód, przetrwało w późniejszym myśleniu rosyjskim. Uwagi Falina w zestawieniu ze słowami Fiodorowa ukazują trafność polityki dwutorowości
wobec Rosji, gdyż dobitnie pokazują, jak różne w 1991 roku było podejście do Polski tych dwóch ośrodków. Abstrahuję przy tym od kwestii, jakie
były szanse na trwałe utrzymanie się nowego podejścia postsowieckiej
Rosji, tak odstającego od neoimperialnej tradycji rosyjskiej. Słowa Falina
nie ograniczały się do szantażu ostatecznym niepowodzeniem pieriestrojki. To, co mówił o Litwie, a także o zasadach kształtujących relacje
Rosji z Polską, w jaki sposób argumentował w tej sprawie, trzeba uznać
za preludium relacji polsko-rosyjskich w czasach, gdy okazało się, że to
myślenie Falina, a nie Fiodorowa zwyciężyło w suwerennej Rosji, mimo
rozpadu ZSRS. Tymczasem jednak wiele wskazywało na to, że relacje
z Rosją mogą się rozwijać – nikt nie zastanawiał się jak długo – bardzo
obiecująco. W przekonaniu części nowych elit przed polską polityką
wschodnią otwierały się duże możliwości.

1442

| B. Ociepka, Miękka siła i dyplomacja publiczna Polski, Wydawnictwo Naukowe
Scholar, Warszawa 2013, s. 50–52.

1443

| Ch. Gati, East-Central Europe: The Morning After, „Foreign Affairs”, Winter
1990/1991, nr 91, s. 144–145.
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Most parlamentarny z Litwą
Sprawa litewska pokazywała, jak mimo przejęcia władzy przez gabinet
Mazowieckiego trudno w polskiej polityce wschodniej osiągnąć synergię między podejściem solidarnościowych elit, które uzyskały mandat
do rządzenia, a przyzwyczajeniami z poprzedniej epoki i lękami, by
nie prowadzić zbyt ofensywnego kursu wobec ZSRS, prezentowanymi
przez obóz starej władzy oraz zasiedziałych urzędników MSZ i innych
instytucji. Na przełomie 1990 i 1991 roku dyplomacja sowiecka podjęła
ostatnie starania, by odbudować relacje z państwami Europy Środkowej.
Powstał wtedy w Moskwie pomysł, by zaproponować dawnym satelitom nowy traktat1444 (wrócę niebawem do tego problemu). Na ten okres
datuje się również ostatnią próbę radykalizacji stanowiska władz sowieckich, będącą jednocześnie próbą powtrzymania rozpadu państwa.
Tomas Venclova mówił wręcz o kremlowskim „zwrocie na prawo”1445
i próbował tłumaczyć sytuację naciskiem, jaki miał być wywierany na
Gorbaczowa – jakby chroniąc go od krytyki. Moment ten jest też istotny
z tego względu, że pokrywa się czasowo z ustąpieniem Eduarda Szewardnadzego w grudniu 1990 roku z funkcji ministra spraw zagranicznych. Oznaczało to pojawienie się ostrzejszych tonów w relacjach z Polską, natomiast patrząc całościowo, uwydatnił się brak jasnej linii Kremla
wobec dawnych wasali1446. Po raz drugi w ciągu dwóch ostatnich lat
kryzysu w ZSRS to Litwa stała się laboratorium sowieckiej polityki.
W grudniu 1990 roku został zaprzysiężony nowy prezydent Lech
Wałęsa. W krótkim inauguracyjnym przemówieniu z 22 grudnia nie poświęcił wiele miejsca kwestiom międzynarodowym, lecz opisując w kilku
zdaniach relacje z sąsiadami, mówił w taki sposób, jakby nie było już
Związku Sowieckiego:
Niepodległa Polska pragnie być elementem pokojowego ładu
w Europie. Chce być dobrym sąsiadem. Z Ukrainą, Białorusią i Litwą łączą nas wieki wspólnej historii. Dotyczy to również Niemiec,
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| J. Kurski, Lewy czerwcowy…, dz. cyt., s. 177.

1445

| Powrót Litwy na orbitę europejską. Rozmowa z Tomasem Venclovą, „Kultura” 1991,
nr 3, s. 104.

1446

| R. Kuźniar, Nowa polska polityka zagraniczna, „Sprawy Międzynarodowe” 1991,
nr 10, s. 22–23.

w których chcemy widzieć przyjazną bramę do Europy. Będąc związani kulturowo z Zachodem, pragniemy jednocześnie budować ducha sympatii i współpracy w naszych stosunkach z Rosją1447.
W przemówieniu nazwa Związku Sowieckiego nie padła, ale pierwszym ambasadorem, którego Wałęsa przyjął – jeszcze 28 grudnia
1990 roku – był Jurij Kaszlew1448, jednym z celów było doprowadzenie
do szybkiego spotkania z Gorbaczowem1449. Deklaracje wskazywały
na wolę polityczną prowadzenia śmiałej polityki wobec Sowietów, niemniej praktyka dyplomatyczna nie podlegała szybkim zmianom.
Ta dwoistość podejścia charakteryzowała pierwsze lata prezydentury Wałęsy. Wedle wspomnień Kostrzewy-Zorbasa w momencie zmiany
rządu Mazowieckiego na Bieleckiego – działo się to już po objęciu
urzędu prezydenta przez lidera Solidarności – pozycja Skubiszewskiego była zagrożona, a pretekstem do zmiany miały być niepowodzenia
na „froncie litewskim”:
W końcu grudnia 1990 roku i w styczniu 1991 roku ludzie z otoczenia Wałęsy pisali: „teraz ten zmurszały Skubiszewski na pewno
wyleci, zaraz uznamy Litwę”1450.
Tymczasem jednak impas w relacjach z północnym sąsiadem udawało się powoli, choć tylko częściowo zażegnać – dzięki postawie parlamentarzystów Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego oraz zmianie
międzynarodowego klimatu wokół Litwy; zmieniało się również wyraźnie podejście społeczeństwa do kwestii wsparcia niepodległej Litwy.
Kluczowym sprawdzianem w relacjach polsko-litewskich okazała się
reakcja polskich parlamentarzystów na kryzys litewski w styczniu 1991
roku; był to też najważniejszy test dla zadeklarowanej przez Skubiszewskiego polityki dwutorowości1451, chociaż warto pamiętać, że w dosłow1447

| L. Wałęsa, Jako pierwszy prezydent wybrany przez cały naród, s. 4, http://www.
ilw.org.pl/do–pobrania/publikacje/10–20–rocznica–inauguracji–prezydentury–lecha–waesy/file (dostęp 26 listopada 2016).

1448

| J. Kurski, Lewy czerwcowy…, dz. cyt., s. 165.

1449

| J.M. Nowakowski, Polska polityka wschodnia…, dz. cyt., s. 78.

1450

| J. Kurski, Lewy czerwcowy…, dz. cyt., s. 166.

1451

| M. Menkiszak, M.A. Piotrowski, Polska polityka wschodnia, [w:] R. Kuźniar, K.
Szczepanik (red.), Polityka zagraniczna RP 1989–2002, Wydawnictwo Askon,
Warszawa 2002, s. 214–215.
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nym rozumieniu nie obejmowała ona zgodnie z deklaracjami samego
ministra państw, których wyjście ze Związku Sowieckiego wydawało
się w dłuższej perspektywie przesądzone. Szczegółowe przyczyny inwazji sowieckiej na Litwie w styczniu 1991 roku były złożone: nacisk
na podpisanie z Rosją nowego układu związkowego, podwyżki cen,
przymusowy pobór do Armii Radzieckiej. Ponieważ litewskie elity nie
poddały się sowieckiemu szantażowi, nastąpiła interwencja. 13 stycznia
podczas szturmu wojsk sowieckich na gmach Radiokomitetu i wieżę telewizyjną zginęło 14 demonstrantów. W sobotę 12 stycznia wiceminister
Jan Majewski wezwał do Ministerstwa Spraw Zagranicznych chargé
d’affaires Lwa Klepackiego i wyraził zaniepokojenie polityką sowiecką
wobec Litwy1452. Antoni Dudek zwraca jednak uwagę na fakt, że w reakcji na wydarzenia na Litwie Czecho-Słowacja (tak wówczas nazywało
się interesujące nas państwo) zaproponowała Polsce i Węgrom wspólne
wystąpienie z Układu Warszawskiego1453. Mimo że 21 stycznia ministrowie spraw zagranicznych trzech państw środkowoeuropejskich wyrazili
chęć likwidacji Układu Warszawskiego do końca roku z możliwością
pewnej prolongaty, polska delegacja nie chciała łączenia kwestii litewskiej z problemami rozwiązywania sojuszu. Można powiedzieć, że
traktowała procesy rozpadu trzeciego i drugiego kręgu imperialnego
wedle typologii Sałmina jako odrębne zagadnienia. W praktyce politycznej polska reakcja na propozycję Czecho-Słowacji była przykładem dyplomatycznej asekuracji.
Podczas oblężenia litewskiego sejmu miejscowym parlamentarzystom
towarzyszyła delegacja OKP – Alicja Grześkowiak, Jacek Kuroń i Adam
Michnik, wspieranie Litwy popierał osobiście wpływowy wówczas Andrzej Stelmachowski1454. W Warszawie pod sowiecką ambasadą odbył
się kilkutysięczny wiec poparcia dla niepodległości republiki1455. Pol-
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| Kronika Litewska 1988–2000, Ogólnopolski Klub Miłośników Litwy, Warszawa
2001, s. 85–87.

1453

| Antoni Dudek, Pożegnanie z Wielkim Bratem. Ostatni rok w dziejach stosunków
polsko-radzieckich (1991), [w:] K. Persak, A. Dudek, A. Friszke, Ł. Kamiński, P.
Machcewicz, P. Osęka, P. Sowiński, D. Stola, M. Zaremba (red.), Od Piłsudskiego
do Wałęsy. Studia z dziejów Polski w XX wieku, ISP PAN, Warszawa 2008, s. 495.

1454

| Relacja Jerzego Marka Nowakowskiego dla autora, 2017.

1455

| (ta.), Zwycięstwo siły ducha, „Tygodnik Wileńszczyzny”, http://www.tygodnik.
lt/200603/aktualia1.html (dostęp 24 stycznia 2017).

skie zaangażowanie w obronę niepodległości Litwy w kluczowym dla
niej momencie stało się jednym z mitów założycielskich nowej polskiej
polityki zagranicznej1456. W drugiej połowie stycznia na Litwie niemal
nieustannie przebywali posłowie OKP i Unii Demokratycznej. Agnieszka
Kastory mówi wręcz o warszawsko-wileńskim „moście parlamentarnym”.
18 stycznia na Litwę pojechała wraz z szefem OKP Mieczysławem Gilem kolejna grupa posłów, dzień później dotarła tam następna delegacja kilkorga posłów, między innymi Józef Lubieniecki i Krzysztof Putra1457.
26 stycznia na Litwę udało się dwóch kolejnych posłów, Ryszard Iwan
i Jerzy Żurawiecki, a program ich wizyty zawierał spotkania w Radzie
Najwyższej, w tym rozmowę z Vytautasem Landsbergisem oraz spotkania z polskimi liderami1458. Poseł Ryszard Iwan krytykował wobec kolegów z OKP Michnika i Kuronia za brak kontaktów z Polakami na Litwie
podczas ich pobytu w Wilnie1459. 30 stycznia 1991 roku na Litwie przebywali Jerzy Orzeł i Włodzimierz Mokry. Ten ostatni przemówił nawet
w Radzie Najwyższej. Senator Piotr Andrzejewski podpisał deklarację
deputowanych Rosji, Mołdawii i Gruzji z 16 stycznia 1991 roku, zawierającą potępienie interwencji wojskowej na Litwie oraz wezwanie
do obrony przed polityką Moskwy. Senatorowie Alicja Grześkowiak
i Antoni Tokarczuk podpisali apel do polityków chadeckich i centrowych
na świecie, by wyrażali solidarność z Litwą, między innymi przez towarzyszenie litewskim politykom w ich parlamencie1460. Polsko-litewski most
parlamentarny i dyskusje toczone w OKP pokazywały jednak, że kwestia
polityki wschodniej nie przestaje być tematem coraz ostrzejszych debat,
1456

| Por. A. Michnik, Scenariusze wileńskie, 1991, „Gazeta Wyborcza”, 15 X 2016,
http://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,20838394,scenariusze–wilenskie–1991.
html (dostęp 25 stycznia 2017).

1457

| Por. A.M. Kastory, Obywatelski Klub Parlamentarny wobec sytuacji na Litwie w latach 1989–1991 w świetle dokumentów Archiwum Senatu i Biblioteki Sejmowej,
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace historyczne” 2015, t. 142,
z. 3, s. 533–534.

1458

| Protokół posiedzenia Prezydium OKP w dniu 30 stycznia 1991 r, godz. 15.30,
http://ksi.home.pl/archiwaprzelomu/obrazy/AP–5–2–1–126_1.pdf, s. 85–87 (dostęp 23 I 2017).
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| Tamże, s. 88.

1460

| Por. A.M. Kastory, Obywatelski Klub Parlamentarny wobec sytuacji na Litwie w latach 1989–1991…, dz. cyt., s. 533–534.
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a nawet „pozytywnej” rywalizacji w łonie dzielącego się wówczas coraz bardziej obozu Solidarności, chociaż samej istoty tej polityki nikt nie
krytykował. Poseł Mieczysław Gil proponował, by w Polsce utworzyć
misję państw bałtyckich – Skubiszewski starał się moderować tę ideę
i zgadzał się jedynie na powstanie biur informacyjnych1461. Ostatecznie
tego rodzaju misja – „nieformalna siedziba władz litewskich na emigracji” – powstała w Zajeździe Napoleońskim w warszawskim Wawrze.
W budynku z litewską flagą bywał Saudargas, który miał odpowiednie pełnomocnictwa rządu do tworzenia władz litewskich na emigracji,
najczęściej był on jednak zajmowany przez Czesława Okińczyca1462,
jednego z tych Polaków, którzy rok wcześniej opowiedzieli się za niepodległością Litwy w Litewskiej Radzie Najwyższej. Warto podkreślić,
że nieformalne przedstawicielstwo Litwy uruchamiane było mniej więcej
w czasie, gdy jeden z liderów polskiej mniejszości na Litwie szykował się
do ostatecznej walki o polską autonomię, o czym pisałem w poprzednim
rozdziale. Sytuacja ta unaocznia, jak dwuznacznie mogła być odczytywana polska polityka w owym czasie z punktu widzenia niezorientowanych obserwatorów lub takich, którzy mieli złą wolę.
Skala politycznego wsparcia polskiego parlamentu dla Litwy na przełomie 1990 i 1991 roku była imponująca i z pewnością nie miała precedensu w innych krajach. Stanowisko polskiego MSZ było znacznie
bardziej powściągliwe niż prezentowane przez parlamentarzystów. 21
stycznia, dzień po sowieckiej interwencji w Rydze, ukazało się oświadczenie w odniesieniu do sytuacji w trzech republikach, podkreślało ono
polskie zaniepokojenie1463. Natomiast mocne polityczne wsparcie Litwa
otrzymała z kręgów kościelnych. Wydarzenia ze stycznia 1991 roku zostały skomentowane przez Jana Pawła II, który wezwał do solidarności
z Litwą. W Polsce kierujący jedyną diecezją graniczącą z tą republiką
biskup Juliusz Paetz ogłosił list solidarności z Litwą poddaną interwen-
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| Por. A. Kastory, Polska wobec emancypacji politycznej Łotwy i Estonii w latach
1989–1991, „Politeja”, nr 4/2016, s. 229.

1462

| Relacja Jerzego Marka Nowakowskiego dla autora, 2017.

1463

| Por. A. Kastory, Polska wobec emancypacji politycznej Łotwy i Estonii…, dz. cyt.,
s. 229.

cji1464. 15 stycznia ordynariusz diecezji łomżyńskiej ustanowił Biskupi
Komitet Pomocy dla Litwy1465. Nowym elementem polskiej reakcji na kryzys litewski stała się reakcja opinii publicznej. Pomoc finansową zorganizowała społeczność litewska w Puńsku, zbiórkę pieniędzy przeprowadziły Radio Zet i Polski Czerwony Krzyż, przed sowieckimi konsulatami
w Polsce odbyły się pikiety1466. Interwencja sowiecka na Litwie została
w polskich mediach nieco przyćmiona przez informacje z Zatoki Perskiej
dotyczące ultimatum dla Iraku i żądania wycofania się z Kuwejtu. „Uwagę świata przykuwa Bliski Wschód, choć padły strzały i są już ofiary na
wschodzie Europy”1467 – komentował lektor Polskiej Kroniki Filmowej. Ze
szczegółowych analiz Agnieszki Fic wynika, że cała polska prasa pisała o wydarzeniach litewskich, a polityka sowiecka spotkała się z potępieniem. Charakterystyczne jednak, że poziom zainteresowania polskiej
prasy wydarzeniami w sąsiedztwie nie był jednakowy. Na pierwszym
miejscu pod względem liczby artykułów znalazły się „Gazeta Wyborcza” i „Rzeczpospolita”, pisma będące w rękach dziennikarzy o korzeniach solidarnościowych – najwyraźniej miało to zasadniczy wpływ na
sposób przekazywania informacji. Reakcja „Trybuny” czy miesięcznika
„Dziś”, których zespoły w sensie proweniencji politycznej wywodziły się
z elit dziennikarskich i politycznych PRL, była już bardziej powściągliwa1468. W oczywisty sposób poparcie dla niepodległościowych aspiracji Litwy okazało się najbardziej wyraziste w kręgach elit solidarnościowych i kościelnych.
Bronisław Geremek postrzegał polską reakcję na interwencję sowiecką na Litwie jako jeden z fundamentów polskiej polityki wschodniej w III
RP1469. Także w MSZ reakcja była inna niż na kryzys z 1990 roku –
1464

| Por. A. Fic, Polska prasa o wileńskich wydarzeniach 13 stycznia 1991 roku, https://
www.academia.edu/10867254/Polska_prasa_o_wile%C5%84skich_wydarzeniach_13_stycznia_1991_roku, s. 9–11 (dostęp 23 stycznia 2017).

1465

| (pol.), Pomoc diecezji łomżyńskiej, „Gazeta Wyborcza”, 15 I 1991, s. 3.

1466

| „Polska Kronika Filmowa”, Wolna Litwa, 23 I 1991, https://www.youtube.com/
watch?v=7dEnQw0L2_w (dostęp 3 lutego 2017).

1467

| Tamże.

1468

| Por. A. Fic, Polska prasa o wileńskich wydarzeniach…, dz. cyt., s. 9–12.

1469

| Por. B. Geremek, Początki polityki wschodniej III Rzeczypospolitej, [w:] Materiały
z seminarium z dnia 15 maja 2004 r. w Warszawie o stosunkach niemiecko-ukra-
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przedstawiono propozycje bardziej zdecydowanych działań, a za ich
formułowanie nie odpowiadali już starzy dyplomaci, następował bowiem stale przypływ nowych kadr. Ich pojawienie się stało się zauważalne w propozycjach i reakcjach polskiej dyplomacji. W sporządzonym przez Kostrzewę-Zorbasa dokumencie pojawił się jednoznaczny
postulat uznawania jedynie legalnego rządu Republiki Litewskiej. Zorbas
proponował przy tym przyspieszone wyjście Polski z Układu Warszawskiego, przecięcie wszelkich zależności Wojska Polskiego od sztabu
Układu Warszawskiego, a także zaproszenie do Polski władz Republiki
Litewskiej na uchodźstwie1470.
Interwencja sowiecka na Litwie spotkała się z powszechnym potępieniem na Zachodzie i dodatkowo nadszarpnęła autorytet Gorbaczowa.
Ważny z punktu widzenia formowania polityki Waszyngtonu Zbigniew
Brzeziński skorzystał z okazji, by skrytykować amerykańską politykę
wspierania Gorbaczowa1471. Polska recepcja ówczesnych wydarzeń,
mimo że – jak stwierdziłem wcześniej – bardziej aktywna niż podczas
wcześniejszej o rok blokady, nie stawiała Polski w awangardzie krytyki
przywódcy ZSRS. Warto pamiętać, że już jesienią 1990 roku politycy litewscy, podobnie jak łotewscy i estońscy, byli honorowani przez
Zachód wbrew Gorbaczowowi. Oto kilka przykładów: podczas konferencji KBWE w Paryżu sowiecki przywódca zaprotestował przeciwko udziałowi państw bałtyckich w pracach konferencji, lecz François
Mitterrand zdecydował o włączeniu ich do francuskiej delegacji; 18
listopada Algirdas Saudargas rozmawiał w Paryżu z sekretarzem stanu
USA Jamesem Bekerem1472. Już w grudniu 1990 roku Landsbergis miał
okazję rozmawiać z prezydentem Bushem, po którym to spotkaniu zapowiedział opór wobec spodziewanej interwencji1473. Na przełomie
ińskich, zorganizowanego przez Collegium Invisibile, autoryzowane wypowiedzi
Bronisława Geremka, publikowane po raz pierwszy, archiwum prywatne Łukasza
Adamskiego, tłum. Ł. Adamski, s. 2
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| IZ, Archiwum osobiste Krzysztofa Skubiszewskiego, Litwa 1991, teczka 755, Propozycje działań rządu RP w związku z kryzysem litewskim, 14 I 1991.

1471

| A. Fic, Polska prasa o wileńskich wydarzeniach…, dz. cyt., s. 9.

1472

| Informacja o pobycie delegacji litewskiej w Paryżu, „Kultura” 1991, nr 1–2,
s. 134–135.

1473

| J. Darski, Kronika litewska, białoruska i ukraińska, „Kultura” 1991, nr 1–2,
s. 145.

1990 i 1991 roku polityka Zachodu wobec niepodległości Litwy była
wyklarowana, z punktu widzenia zachodnich stolic niepodległy status
państw bałtyckich wydawał się już oczywistym postulatem, ale wciąż
nie oznaczało to poparcia dla rozpadu ZSRS czy wychodzenia ze
związku takich państw jak Ukraina i Białoruś. Nie chodzi tu tylko o politykę Stanów Zjednoczonych, ale o znamienną postawę chociażby Francji. Z tego punktu widzenia trudno sobie wyobrazić, by pod jakimkolwiek
warunkiem mogły znaleźć poparcie w Warszawie, a tym bardziej wśród
sojuszników politycznych ekipy solidarnościowej, separatystyczne trendy panujące wśród litewskich Polaków. Poparcie Polski dla separatyzmu
polskiego na Litwie zostałoby jednoznacznie zakwalifikowane jako próba destabilizacji regionu.

Polacy na Litwie
Zdaniem Venclovy większość miejscowych Polaków opowiadała się za
niepodległością Litwy1474. 15 stycznia 1991 roku Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie, podobnie jak Rosyjski Ośrodek Kultury w Wilnie,
wydał oświadczenie solidaryzujące się z władzami Republiki Litewskiej1475. Nie wiemy, jak dokładnie rozkładało się poparcie dla niepodległości wśród litewskich Polaków. Problemem politycznym dla Warszawy
byli natomiast ci, którzy otwarcie stanęli po przeciwnej stronie. W maju
1991 roku w „Kulturze” ukazał się artykuł programowy Marka Zielińskiego Wspólna sprawa. Nie przypadkiem Jerzy Giedroyc, wciąż autorytet
dla osób zajmujących się polityką wschodnią, wyeksponował właśnie
ten tekst. Można powiedzieć, że ani autor, ani redaktorzy „Kultury” nie
byli tak pewni jak litewski poeta, że polska polityka wobec Litwy jest
prowadzona po ich myśli. Zieliński tradycyjnie już postrzegał litewską
sprawę nie tylko jako kwestię jednego państwa, lecz jako zapowiedź
losów imperium w szerszym wymiarze. Pisał:
Grozi rozpad imperium, a Litwa jest w pierwszym szeregu republik, które pragną odzyskać niepodległość. Szanse są duże, gdyż
zdeterminowanie Litwinów utrudnia stronie sowieckiej prowokacje
1474

| Powrót Litwy na orbitę europejską…, dz. cyt., s. 105.

1475

| Kronika Litewska…, dz. cyt., s. 88.
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i w sensie praktycznym uniemożliwia aktywną okupację. Pozostają
jej manifestacje siły, nieustanne przemarsze wojsk i kolumn czołgów
oraz posługiwanie się oddziałami komandosów1476.
Jako problem Zieliński wysuwał kwestię polskiej mniejszości i polityki
jej przywódców:
Polska mniejszość spełnia na Litwie – o czym wydaje się świadczyć wiele ostatnich wydarzeń – zadanie swoistej piątej kolumny,
za pomocą której władze sowieckie próbują zdestabilizować sytuację polityczną na litewskiej scenie. Skutki są widoczne w postaci nieustannych żądań wnoszonych na forum parlamentu przez
przywódców polskiej grupy. Zaczęło się od słusznych postulatów
równouprawnienia językowego i kulturalno-oświatowego, dostępu
do urzędów, w dalszym ciągu przyszło hasło autonomii zamieszkanego w większości przez Polaków okręgu Solecznik1477.
Zieliński nie szczędził krytyki władzom litewskim, niemniej główną
odpowiedzialnością za ich negatywne nastawienie obarczał część
polskich przywódców w litewskim sejmie. Dla paryskiego miesięcznika
również polityka Warszawy wobec Wilna wciąż nie była klarowna:
Na Litwie straszy duch rozbiorów. Wypędzić go może jedynie
zdecydowana i jasna polityka Polski. […] Z uświadomienia sobie
przez Polskę skomplikowanej sytuacji na Litwie i roli odgrywanej
przez polską mniejszość wynikają jasne przesłanki dla określenia
zasad naszej polityki wschodniej. Czas zerwać z fasadowym charakterem polskiej obecności na Wschodzie i przyznać w ramach
odpowiedzialności – również historycznej – za te sąsiednie narody
(w tym nade wszystko za naród litewski) program pełnego uznania
niepodległościowych aspiracji państw, które sąsiadują z nami od
wschodu)1478.
Przełamanie niejednoznacznej linii politycznej Warszawy wobec Litwy nie załatwiło jednak kwestii praw Polaków na Litwie, która miała się
stać jednym ze stałych elementów uniemożliwiających pełną normalizację relacji polsko-litewskich po rozpadzie ZSRS. 16 sierpnia 1991 roku,
kilka dni przed puczem w Moskwie, Skubiszewski pisał w obszernym
1476
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| M. Zieliński, Wspólna sprawa, „Kultura” 1991, nr 5, s. 16.

1477

| Tamże, s. 17.

1478

| Tamże, s. 18.

liście do ministra spraw zagranicznych Litwy Saudargasa o tym, że to los
Polaków na Litwie jest podstawową przeszkodą w budowaniu związków między państwami. Głównym motywem tego listu była nowa litewska Ustawa o obywatelstwie, która zamiast przyznania Polakom automatycznego obywatelstwa Litwy nakładała na nich konieczność składania
dodatkowej deklaracji lojalności1479.

Doktryna Falina–Kwicińskiego
Niewykluczone, że już na przełomie 1990 i 1991 roku trwały prace nad
dokumentem, którego treść przeszła do historii jako doktryna Falina–Kwicińskiego – tego rodzaju opracowanie zwyczajowo wymaga dopracowywania szczegółów, redagowania kolejnych wersji itd. Zasady sformułowane w kwietniu 1991 roku przez dwóch dyplomatów odnosiły się do
sprawy suwerenności państw Europy Środkowej w warunkach możliwego rozpadu ZSRS, potencjalnych problemów Rosji i ambicji politycznych
środkowoeuropejskich satelitów ZSRS, by samodzielnie podejmować
decyzje dotyczące własnego bezpieczeństwa.
Zacznijmy od twórców doktryny. Mieli oni szczególne doświadczenie w sowieckim aparacie państwowym. Walentin Falin w latach 1971–
1978 był ambasadorem sowieckim w RFN, w latach 1989–1991 zaś
kierował Wydziałem Zagranicznym KC KPZS; piastował to ważne w sowieckiej polityce zagranicznej stanowisko jako ostatni. W świetle jego
drogi zawodowej nie dziwi, że miał świetne układy w zachodnich kręgach dyplomatycznych i politycznych, dobre relacje łączyły go między
innymi z Egonem Bahrem, który zresztą pomógł mu znaleźć nowe zajęcie po rozpadzie ZSRS (w Instytucie Polityki Bezpieczeństwa i Badań
nad Pokojem przy Uniwersytecie w Hamburgu). Julij Kwiciński również
miał doświadczenie w pracy dyplomatycznej w Niemczech, był ostatnim sowieckim ambasadorem w RFN, a po powrocie do Moskwy został
wiceministrem spraw zagranicznych ZSRS.
To, co jest charakterystyczne dla obu twórców doktryny, to doświadczenie w pracy dyplomatycznej w Niemczech, obaj w pewnych
1479

| IZ, Archiwum osobiste Krzysztofa Skubiszewskiego, Litwa 1991, teczka 755, List
Krzysztofa Skubiszewskiego do Algirdasa Saudargasa, Warszawa, 16 VIII 1991.
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okresach sprawowali tam funkcje ambasadorów ZSRS. Obaj też pojawiają się w rozmaitych kontekstach – także na łamach tej książki – jako
zajmujący się relacjami z Polską.
Wiosną 1991 roku (kiedy oficjalną doktryną w polityce wschodniej
Polski były już zasady dwutorowości) przygotowali oni tajny dokument
Wydziału Zagranicznego KC KPZR, następnie zatwierdzony jako koncepcja strategiczna. Trudno nie wiązać tych wydarzeń z zaostrzeniem
polityki sowieckiej na przełomie roku 1990/1991. To z kolei można interpretować jako ostatnie konwulsje imperium przed rozpadem ZSRS.
Można powiedzieć, że w obliczu widma rozpadu drugiego kręgu imperialnego (ZSRS), a nawet tendencji odśrodkowych w samej Rosji, dwaj
sowieccy dyplomaci zajęli się zagadnieniem, jak utrzymać wpływy na
obszarze trzeciego kręgu imperialnego, który faktycznie uległ już wtedy
dekompozycji. Dokument zakładał przede wszystkim, że państwa środkowoeuropejskie nie powinny wspierać „separatyzmów i tendencji odśrodkowych” w ZSRS. Kwestia ta była wówczas jednym z bardziej drażliwych tematów także w stosunkach polsko-sowieckich. W tym aspekcie
wyraźne są nawiązania do idei prometejskich płynących z Zachodu,
na których punkcie Związek Sowiecki był szczególnie przewrażliwiony,
groziły bowiem rozprzestrzenianiem się „wirusa wolności”.
Przewidywano też nawiązanie kontaktów z tamtejszymi wpływowymi
partiami politycznymi, nie tylko komunistycznymi. Kluczowa jednak była
tam inna kwestia – otóż oczekiwano ze strony państw środkowoeuropejskich zagwarantowania „braku zagrożeń militarnych”, co w praktyce
oznaczało, że Rosja zastrzega sobie prawo do ograniczania samodzielnej polityki bezpieczeństwa państw regionu. Państwom środkowoeuropejskim miały zostać zaproponowane specjalne klauzule bezpieczeństwa w traktatach z ZSRS, które de facto uniemożliwiały im wstąpienie
do NATO bez zgody Moskwy1480.
Oprócz kwestii strategicznych jak zachowanie wpływów rosyjskich
w Europie Środkowej, Falin i Kwiciński odnosili się do spraw wówczas
aktualnych. W dokumencie podnoszono sprawę przestrzegania praw
żołnierzy sowieckich przy ich wycofywaniu z Europy Środkowej.

1480
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| Por. J. Strzelczyk, Ucieczka ze Wschodu…, dz. cyt., s. 196–200.

Po wydarzeniach 1989 roku doktryna Falina–Kwicińskiego była niejako pierwszym akordem powrotu do polityki ograniczania podmiotowości
politycznej państw Europy Środkowej i niektórzy badacze już wówczas
interpretowali ją jako „nową doktrynę Breżniewa”1481. W istocie była
ona przewidzianą na czasy kryzysu rosyjskiej idei imperialnej wersją
dawnej sowieckiej doktryny, która właśnie odchodziła do lamusa. Coraz
słabsze otoczenie Gorbaczowa koncentrowało się w coraz większym
stopniu na stworzeniu warunków dla przetrwania państwa i zabezpieczenia go na różnych odcinkach1482. Falin z Kwicińskim wychodzili z założenia, że w sytuacji gdy Zachód, szczególnie Niemcy i USA, jest aktywny w tym regionie, bierność Rosji może być postrzegana jako zgoda
na utratę dotychczasowej strefy wpływów.
Pozostaje oczywiście pytanie, w jakim stopniu doktrynę Falina–Kwicińskiego należy traktować jako złagodzoną wersję doktryny Breżniewa,
a w jakim jako nową regułę, powstałą w jej miejsce, skoro co prawda
odrzucano możliwość ingerencji w decyzje poszczególnych dawnych
państw komunistycznych, ale jednocześnie dopuszczano wykorzystanie
„legalnych dźwigni wpływów”. Taką dźwignią, najważniejszą chyba,
była sprawa eksportu energii do regionu jako bardzo ważny instrument
nowej strategii. O tym, że doktryna Falina–Kwicińskiego wciąż kształtuje
politykę Kremla w regionie, świadczy jednak przede wszystkim żywotność jej wątku energetycznego. Dowodzi tego polityka energetyczna
Rosji prowadzona za czasów Putina, szczególnie takie projekty jak
Nordstream, a także sprzeciw Moskwy w 2007 roku wobec planów
zorganizowania w Krakowie szczytu energetycznego1483.
Wydaje się, że pracownicy MSZ nadto optymistycznie oceniali
w 1991 roku, że doktryna Falina–Kwicińskiego upadła wraz z puczem
moskiewskim1484. Z perspektywy czasu widać jej strategiczne znaczenie.
1481

| R. Kuźniar, Nowa polska polityka…, dz. cyt., s. 23.

1482

| Por. J. Kofman, Jazda na hamulcu, [w:] P. Grudziński, J. Holzer, K. Jasiewicz, T.
Knothe, J. Kofman, W. Roszkowski, H. Szlajfer, Stosunki Wschód–Zachód: Raport
H.A. Kissingera, Y. Nakasone i V. Giscarda d’Estaing dla Trilateral Commision. Uwagi
krytyczne i komentarze, Warsaw, Poland, Zespół Badań Europy Wschodniej, s. 19.

1483

| Por. tekst o Falinie [czy chodzi o fragment w rozdziale pierwszym?]

1484

| AMSZ FR–22–1–92, Zespół Wydziału ds. ZSRR, 21 listopada, szkic sprawozdania dot. polityki wobec ZSRR i europejskich republik radzieckich, s. 1.
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Dzisiejszy stan badań pozwala postawić tezę, że przykładowo w sferze
wywiadowczej doszło jedynie do przegrupowania w oparciu o dawne
struktury KGB1485. Po 1994 roku, a szczególnie po dojściu do władzy
Władimira Putina, założenia doktryny Falina–Kwicińskiego kształtowały
de facto relacje Rosji z sąsiadami. W 1997 roku zapadła decyzja o rozszerzeniu Paktu Północnoatlantyckiego o państwa środkowoeuropejskie,
czyli te objęte doktryną. Co ciekawe, nawet w tak niekorzystnych dla
Rosji warunkach Kreml wymusił jej realizację, gdyż – przykładowo –
udało mu się uzyskać najpierw nieformalne, a następnie polityczne gwarancje ograniczonego rozmieszczania wojsk i instalacji natowskich w Europie Środkowej. Stosowne zapisy znajdują się w Akcie stanowiącym
o podstawach wzajemnych stosunków, współpracy i bezpieczeństwa,
podpisanym przez NATO i Rosję reprezentowaną przez Borysa Jelcyna
w Paryżu 27 maja 1997 roku, przed szczytem Paktu w Madrycie w lipcu
tegoż roku, gdy postanowiono o rozszerzeniu sojuszu o Polskę, Czechy
i Węgry. Późniejszy wieloletni opór przed rozmieszczeniem w Europie
Środkowej, a szczególnie w Polsce, dodatkowych wojsk NATO zasadza
się – wedle jednej z możliwych interpretacji – na założeniach doktryny
z 1991 roku.

Idea nowego traktatu z Sowietami
Doktryna Falina–Kwicińskiego jako strategiczny cel wytyczała odzyskanie wpływów w Europie Środkowej. Jej elementami były między innymi zablokowanie rozszerzenia NATO oraz uzależnienie energetyczne
dawnych satelitów. Nie była ona jednak tylko marzeniem o przyszłości.
Kwiciński znalazł taktyczny sposób na jej realizację, w ślad za nią padła
propozycja dla dawnych satelitów porozumienia się z ZSRS na nowych
zasadach. Wiosną 1991 roku miały się rozpocząć rozmowy o nowym
traktacie z ZSRS. Notatki z tych rozmów są czymś znacznie więcej niż
tylko archiwalnym zapisem negocjacji o dokumencie, który nigdy nie został podpisany. Dają one wgląd w podejście sowieckiego centrum do
1485
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| S. Weremiuk, Polska wobec Rosji w latach 1992–2014. Od zależności postimperialnych do trudnych relacji. Analiza wybranych aspektów, „Przegląd Bezpieczeństwa
Wewnętrznego”, nr 13/ 2015, s. 111.

wybijającej się na niepodległość Polski w znacznie większym stopniu
niż deklaracje polityków wygłaszane przy włączonych kamerach. 24
maja 1991 roku do MSZ przybyła delegacja sowiecka z Kaszlewem
na czele. Miał on odpowiednie pełnomocnictwa Kwicińskiego do prowadzenia negocjacji. W ostatniej fazie istnienia ZSRS za polskie sprawy
w sowieckim centrum odpowiadała trójka zaufanych działaczy z dużym
doświadczeniem dyplomatycznym, szczególnie w kontekście polityki
środkowoeuropejskiej: Falin, Kaszlew i Kwiciński. Podczas majowych
rozmów polskiej stronie przewodniczył Makarczyk, a od pewnego momentu rozmowy prowadził Zorbas.
Strona sowiecka nie przewidywała nadchodzącego końca swego
państwa (Związek Sowiecki przestał istnieć niewiele ponad pół roku
od rozmów z Kaszlewem na Szucha), tym częściowo można tłumaczyć
jej zachowanie. Polska strona natomiast zakładała rozpad ZSRS jako
prawdopodobny rozwój wypadków – wskazuje na to zarówno styl prowadzenia rozmów, jak i kształt przedstawionego dokumentu. Kaszlew
zaczął od stwierdzenia, że „stronie radzieckiej zależy na umieszczeniu
klauzuli o niewstępowaniu w sojusze, w celu uspokojenia tych wszystkich, których niepokoi rozpad jednego sojuszu i perspektywa natychmiastowego wstępowania jego członków w inne sojusze”1486. Tymczasem polityka Zachodu wobec regionu, jak miały pokazać późniejsze
wydarzenia, zasadzała się na tym, by okres przejściowy nie trwał zbyt
długo. 1 lipca 1991 roku rozpadł się Układ Warszawski, a dwa dni później Wałęsa gościł w Kwaterze Głównej NATO1487. Traktat z Maastricht
o utworzeniu Unii Europejskiej został parafowany 11 grudnia tegoż roku,
czyli dokładnie 69 dni po zjednoczeniu Niemiec.
1486

| AMSZ 28 maja [1991], Notatka informacyjna o rozpoczęciu rozmów polsko-radzieckich nt. nowego traktatu o podstawach stosunków wzajemnych RP–ZSRR,
s. 2.

1487

| Wokół wystąpienia Wałęsy w Kwaterze Głównej NATO doszło w otoczeniu Wałęsy do sporu. J. Kaczyński był zwolennikiem przyspieszenia integracji z Zachodem, M. Wachowski miał wpłynąć na złagodzenie stanowiska prezydenta. Sprawa
o mało co nie skończyła się dymisją części otoczenia Wałęsy – jednak A. Macierewicz wpłynął na decyzję, by J. Kaczyński i jego współpracownicy nie składali
dymisji, ale zaczekali na rozwój wypadków do zaplanowanych na jesień wyborów.
Por. J. Kaczyński, Porozumienie przeciw monowładzy. Z dziejów PC, Zysk i S-ka,
Poznań 2016, s. 156–157.
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Uczestników negocjacji dzieliły jednak od tych wydarzeń miesiące.
Szef delegacji sowieckiej przedstawił pretensje i oczekiwania Kremla.
Zarzucał polskim gospodarzom niechęć do udzielenia partnerowi sowieckiemu gwarancji integralności terytorialnej, następnie zaś stwierdził,
że „nie rozumie, dlaczego w polskim projekcie nie mówi się o przyjaźni,
jeżeli Polska podpisuje podobne traktaty z innymi państwami”1488 i deklaruje przyjaźń. Zapis spotkania pozwala sądzić, że Kostrzewa-Zorbas bawił się nieco sytuacją, wyszukując różne preteksty, by nie spełnić
sowieckich żądań. Jeśli chodzi o opinie gości z sowieckiej ambasady,
to notatki sporządzone w MSZ także przechowały informacje na ten
temat. Polska strona odniosła wrażenie, że rozmowy Kaszlewa w siedzibie MSZ miały przede wszystkim cel sondażowy. Kaszlew nie szukał
porozumienia, w rzeczywistości nie był skłonny do kompromisów; po
latach widać, że szczególnie interesowały go te zapisy potencjalnego
traktatu, które zmierzałyby do zablokowania Polsce drogi do NATO1489.
Przedstawicieli strony sowieckiej niepokoiły w tym czasie przede wszystkim sygnały o koordynowaniu stanowiska państw środkowoeuropejskich
w odniesieniu do traktatu. Nowe porozumienie w istocie miało dla strony
sowieckiej sens, o ile blokowało strategiczny wybór Polski i państw środkowoeuropejskich w drodze na Zachód.
Rozmowy odbywały się od maja do lipca co kilka dni, na przemian
w MSZ i Ambasadzie ZSRS w Warszawie, zachowane dokumenty pokazują jednak, że ich dorobek był nikły. Na niektóre posiedzenia przychodził Sułek, najczęściej zaś negocjacje prowadził Kostrzewa-Zorbas,
który rzecz jasna nie przyspieszał ich tempa, ale też nie zrywał rozmów.
Równolegle z negocjacjami traktatowymi trwały polsko-sowieckie dyskusje o możliwości żeglugi na Zalewie Wiślanym. Kwestia żeglugi okazała
się jednym z wielu sygnałów (ale bardzo wyraźnym), że ZSRS może
jeszcze Polsce zaszkodzić w niejednej sprawie1490.
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| Tamże.
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| Tamże, s. 3.
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| AMSZ, PF–ZR–22–9–91, 3 czerwca, Grzegorz Kostrzewa-Zorbas, Notatka informacyjna o II turze rozmów polsko-radzieckich nt. nowego traktatu o podstawach stosunków wzajemnych RP–ZSRR; tamże, 14 czerwca, Grzegorz Kostrzewa–
Zorbas, Notatka informacyjna o II turze rozmów polsko–radzieckich nt. nowego
traktatu o podstawach stosunków wzajemnych RP–ZSRR; tamże, 4 lipca, Jerzy
Sułek, Notatka informacyjna o kolejnej rundzie rokowań nad nowym traktatem

Polska a taktyka USA w ostatniej fazie
istnienia ZSRS
Dysonans poznawczy elit politycznych w Polsce mogły budować nadchodzące ze Stanów Zjednoczonych (w zasadzie dotyczyły całego Zachodu) informacje na temat planów szerokiej pomocy dla ZSRS. Z perspektywy lat rzecz wygląda klarownie: w kręgach administracji i ekspertów
za oceanem toczyła się debata, swego rodzaju burza mózgów, której
echa docierały do Polski głównie kanałami dyplomatycznymi, ale nie
tylko. W tym momencie interesuje mnie przede wszystkim możliwa percepcja polityki amerykańskiej wobec ZSRS w Polsce rekonstruowana
w oparciu o dokumenty polskiego MSZ. Nowe trendy w USA z pewnością nie dotyczyły kwestii strategicznych, przykładowo tych, o których
Bush rozmawiał z Mazowieckim w marcu 1990 roku w Waszyngtonie.
Czy jednak było to jasne dla wszystkich prowadzących politykę wobec
ZSRS, czy sygnały z Ameryki nie motywowały przykładowo do tego, by
wchodzić w debaty o nowym układzie z upadającym ZSRS?
W sierpniu 1990 roku dyrektor generalny w Ministerstwie Finansów
(w trybie poufnym) przekazał informacje wicepremierowi Balcerowiczowi o swojej rozmowie z przebywającym w Polsce prywatnie jednym
z dyrektorów z MFW (Jacobem Frenkelem), który poinformował go
o trwających latem rozmowach przywódców zachodnich dotyczących
„kontrowersyjnej sprawy pomocy dla ZSRR” lansowanej przez Niemcy
i Francję przy wstrzemięźliwości USA i Wielkiej Brytanii1491. Z czasem –
w kolejnych miesiącach – przekonanie o konieczności „pomagania”,
czyli w rzeczywistości wspierania politycznego ZSRS, zyskiwało też
więcej zwolenników w USA. W każdym razie dla bacznych obserwatorów polityki USA wiosną 1991 roku stało się jasne, że polityka administracji Busha różni się nieco od podejścia Reagana do Rosji i ZSRS. Podstawowym pojęciem pozwalającym zrozumieć nowy trend było „widmo
o podstawach stosunków wzajemnych RP–ZSRR; AMSZ, ZR–pf–21–1–91, 11
lipca, Janusz Mickiewicz, Pilna notatka na temat polsko-radzieckich rozmów ws.
żeglugi przez Zalew Wiślany.
1491

| List S. Kawalca do L. Balcerowicza w sprawie pomocy gospodarczej państw zachodnich dla ZSRR, 11 sierpnia 1990, [w:] Transformacja polska. Dokumenty
i analizy 1990, wyb. S. Gomułka i T. Kowalik, Wydawnictwo Naukowe Scholar,
Warszawa 2011, s. 474–475.
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destabilizacji”. Sytuacja w Sowietach w ocenie Zachodu pogłębiała
się na tyle, że współuczestnikiem pomocy miała być także Polska. Już
w styczniu 1991 roku Polska deklarowała pewną pomoc dla Związku
Sowieckiego1492 – wrócę jeszcze do kwestii, jak taka pomoc miałaby
zdaniem polskiego MSZ wyglądać. Skierowana z Zachodu pomoc została wstrzymana ze względu na sowiecką interwencję na Litwie, sprawa podtrzymywania ZSRS wróciła jednak szybko.
Akcję pomagania rozpadającemu się Związkowi Sowieckiemu można
zrozumieć w kontekście strachu części elit Zachodu przed pogłębieniem
kryzysu imperium, w taki sposób, że nie można by zapanować nad procesami rozpadu. Część celów polityki Reagana z punktu widzenia USA
była już w zasadzie osiągnięta – szczególnie jeśli chodzi o rozbicie
Układu Warszawskiego. Więcej, o skali zmiany świadczy fakt, że w półtora roku po wyborach czerwcowych 1989 roku Polska była rozważana
jako zaplecze, Stany Zjednoczone zdecydowały się na stabilizowanie
sytuacji dawnego partnera i konkurenta, to znaczy nie zamierzały przyspieszać procesów rozpadu. Polska dyplomacja odnotowywała nieco
zaskakujące sygnały płynące z Waszyngtonu w kierunku ZSRS – można
było odnieść wrażenie, że w niepamięć poszła sowiecka interwencja na
Litwie, choć rzecz jasna poparcie USA dla wyjścia Sowietów z państw
bałtyckich już się nie zmieniało.
Przejawem polityki wobec Rosji był natomiast tzw. program harvardzki, zakładający przekazywanie Moskwie 30 miliardów dolarów rocznie
przez pięć lat na podtrzymywanie stabilizacji ZSRS. Polscy dyplomaci
zauważyli też, że w Waszyngtonie zaczęto okazywać atencję takim
postaciom jak Szewardnadze czy Jewgienij Primakow. Duże znaczenie miała publiczna debata wpływowych amerykańskich analityków,
polityków i intelektualistów, między innymi Richarda Nixona, Zbigniewa
Brzezińskiego i senatora Richarda Lugara, z której wynikało, że USA
jako interes narodowy postrzegają podtrzymanie ZSRS poprzez swoją
pomoc dla tego kraju1493 oraz mobilizowanie do tego rodzaju pomocy państw sojuszniczych. Program harvardzki stał się drogowskazem
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| AMSZ ZR–2413–2–21, 11 czerwca 1991, Maciej Kozłowski, Notatka dotycząca
dyskusji w sprawie pomocy Zachodu dla ZSRR i możliwości skierowania części
owej pomocy na rzecz zmian strukturalnych w krajach ESW.

1493

| Tamże, s. 1–2.

polityki amerykańskiej wobec ZSRS, a potem Rosji, z wszystkimi tego
konsekwencjami, także dla podejścia elit politycznych Warszawy do
Rosji w okresie przełomu. Waszyngton narzucił bowiem sojusznikom
paradygmat podtrzymywania stabilizacji i samoograniczenia w poszukiwaniu korzyści z rozpadu imperium.
Nie było to jednak jedyne podejście do rozpadającego się imperium,
jakie występowało w kręgach eksperckich za oceanem, pojawiła się
bowiem ogólna krytyka polityki prowadzonej przez administrację Busha.
Richard Caplan, redaktor naczelny „World Policy Journal”, dostrzegał
brak amerykańskiej koncepcji wobec zwycięstwa konkurencji z Sowietami. Oceniał linię postępowania 41. prezydenta USA jako idealistyczną,
porównywał ją z polityką Wilsona, dodawał jednak rozczarowany, że
Bushowska wizja nowego porządku świata nie jest wypełniona właściwą treścią, nie pociąga za sobą koniecznych zmian w amerykańskiej
polityce zagranicznej. Caplan podkreślał, że jest ona „nawigowana na
podstawie wskazań tego samego kompasu, który doprowadził do końca
zimnej wojny”1494. Prezentowano także śmielsze pomysły. Kilka miesięcy
później na łamach tego samego periodyku związany z Yale Walter Russell Mead zgłosił całkowicie inny sposób wsparcia modernizacji Rosji niż
zachowawcze pomysły harvardzkiej profesury. Wzorem dawnego zakupu Alaski przez USA tym razem zaproponował Rosji kupno dużej części
Syberii za 2–3 biliony dolarów1495. Po latach propozycja ta wydaje się
fantastyczna, z pewnością jednak dobitnie pokazuje, że w amerykańskim myśleniu strategicznym pokusa skorzystania z okazji i ostatecznego
rozwiązania kwestii imperializmu rosyjskiego przynajmniej była dyskutowana. Mead uważał, że mieszkańcom tej azjatyckiej części Rosji, która miała zostać nabyta przez USA, należy przyznać wszelkie prawa;
apelował, by podjąć wielką akcję kształcenia mieszkańców Syberii,
rozpocząć realizację wielkich programów infrastrukturalnych w regionie
itd., natomiast samej Rosji dać długoterminowe gwarancje dostaw surowców. Plan był bardzo prosty i znajdował się na antypodach pomysłu
harvardzkiego: chodziło o włączenie do USA jako kolejnego stanu –
1494

| R. Caplan, The United States and the New World Order, „World Policy Journal”,
Summer 1992, t. 9, nr 3, s. 365.

1495

| W.R. Mead, More Stars in Our Flag: A Modest Proposal for U.S. Policy after the Cold
War, „World Policy Journal”, Fall–Winter 1992, t. 9, nr 4, s. 582, 597–598.
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dodatkowej gwiazdki na amerykańskiej fladze – terytorium siedmiokrotnie większego niż Alaska, z 15 milionami mieszkańców. Autor eseju sugerował, by wpłaty dla Rosji rozłożyć na dwadzieścia lat, przykładowo
po 200 miliardów dolarów co roku, częściowo w gotówce, częściowo
w surowcach1496. Operacja taka miałaby umożliwić pełną modernizację
państwa rosyjskiego już nie jako imperium, lecz standardowej liberalnej
demokracji, a przy okazji pozwalała na zagospodarowanie wielkich
syberyjskich obszarów. Pomysły tego typu odnotowuję z kronikarskiego
obowiązku, ale w 1991 roku było już jasne, że program polityki amerykańskiej wobec Rosji ma inny charakter.
Z punktu widzenia polskiej polityki wschodniej sytuacja, w której Związek Sowiecki miał być wspierany przez Zachód, żeby uniknąć rozpadu,
była nowa. Wewnątrz MSZ powstały nawet projekty, jak wykorzystać
to nastawienie USA w postaci kredytowania przez Zachód eksportu
z Polski do ZSRS czy uczestnictwa polskich i środkowoeuropejskich specjalistów w ekipach doradczych, które miały udać się do Rosji. Autor
notatki dotyczącej tej kwestii, Maciej Kozłowski, proponował, by jak najszybciej przedstawić na Zachodzie plan takiego udziału Polski, a być
może także innych państw środkowoeuropejskich w pomaganiu Rosji:
Właściwe sprzedanie takiego planu np. pod hasłem „nowego
planu Balcerowicza” lub „programu Wałęsy”, jego odpowiednie
rozreklamowanie i wprowadzenie w obieg myślenia mogłoby
mieć dalekosiężne skutki wykraczające poza oczywiste doraźne
korzyści1497.
Dla tematyki tej pracy nie są istotne konkretne ruchy proponowane
przez urzędnika MSZ ani nawet to, że jeszcze niedawno silne politycznie i gospodarczo centrum imperialne okazało się uzależnione od
pożyczek z Zachodu. Kluczowe jest to, że w momencie gdy w Polsce
toczyła się zasadnicza dyskusja, w jaki sposób odnosić się do rozpadającego się Związku Sowieckiego i w debacie publicznej zadomowił
się pogląd, iż należy wspierać powstające na jego gruzach państwa,
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| Tamże, s. 583.

1497

| AMSZ ZR–2413–2–21, 11 czerwca, Maciej Kozłowski, Notatka dotycząca dyskusji w sprawie pomocy Zachodu dla ZSRR i możliwości skierowania części owej
pomocy na rzecz zmian strukturalnych w krajach ESW (Europy Środkowo-Wschodniej), s. 4.

w tym Rosję, sojusznicza już wówczas Ameryka w istocie wysyłała sygnał, który mógł być mylący dla Polski i rozumiany jako wyraz mocnego poparcia dla ZSRS. W stolicy USA funkcjonował także pogląd,
że w interesie Zachodu jest utrzymanie Związku Sowieckiego w innej,
odnowionej formie. Doktryna utrzymania ZSRS w zamian za stabilizację
i bezpieczeństwo dla Zachodu musiała siłą rzeczy wpływać na kształt
polskiej polityki wschodniej.

Koniec RWPG i Układu Warszawskiego
Początek 1991 roku przyniósł problemy gospodarcze w obrotach
z ZSRS. 1 stycznia Polska przeszła na rozliczenia dewizowe w handlu
z tym państwem, a skutki tego kroku były oczywiste – w ciągu roku obroty spadły o połowę1498. Warto jednak podkreślić, że akurat tego rodzaju skutki ważnego (aczkolwiek trudnego) z punktu widzenia reform
gospodarczych w Polsce posunięcia były w rządzie przedmiotem analiz
od połowy 1990 roku. Prognozowano, że pojawią się kłopoty z eksportem maszyn czy farmaceutyków, że polskie produkty nie wytrzymają na
sowieckim rynku konkurencji z lepszymi produktami zachodnimi itd.1499.
W związku z przejściem na rozliczenia w walutach wymienialnych zmalał także handel z krajami należącymi do Rady Wzajemnej Pomocy
Gospodarczej. Na kryzys w handlu zagranicznym wpływ miały także
wojna w Iraku i międzynarodowa blokada tego państwa jako agresora. 1991 rok przyniósł 4,1-procentowy deficyt w eksporcie. Jak podkreśla Wojciech Roszkowski, plusem tej sytuacji było to, że Polska musiała
szukać innych rynków zbytu niż ZSRS i tym szybciej uniezależniała się
od sowieckiego rynku1500. W czerwcu 1991 roku została rozwiązana
RWPG. Dobiegały też końca dni Układu Warszawskiego.

1498

| M. Menkiszak, M.A.Piotrowski, Polska polityka…, dz. cyt., s. 217.

1499

| Ministerstwo Przemysłu do L. Balcerowicza o prawdopodobnym spadku eksportu do ZSRR w 1991 r., 10 sierpnia 1990, [w:] Transformacja polska…, dz. cyt.,
s. 411–414; Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, Prognoza handlu z RWPG w latach 1990 i 1991, październik 1990, [w:] tamże, s. 491–495.

1500

| W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski…, dz. cyt., s. 43–44.
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W otoczeniu Lecha Wałęsy powstał pomysł, by wobec rozpadających się struktur imperialnych Rosji doprowadzić do szybkich rozmów
z Gorbaczowem. Janusz Ziółkowski przesłał do MSZ na początku marca 1991 roku notatkę przygotowaną przez Nowakowskiego, jednocześnie szefa OSM Senatu RP i doradcy w Kancelarii Prezydenta. Punktem
wyjścia do rozważań o spotkaniu dwóch przywódców była konkluzja,
że stosunki polsko-sowieckie (Nowakowski inaczej niż pracownicy MSZ
używał terminu „sowiecki”) są złe „i wciąż nie mogą przybrać normalnego charakteru kontaktów między suwerennymi państwami”1501. Zwolennicy tego pomysłu wychodzili z założenia, że Gorbaczow w szybkim
terminie nie przyjedzie do Polski, próbowali więc stworzyć okazję do
spotkania dawnego przywódcy Solidarności i nowego prezydenta Polski z liderem ZSRS w Moskwie. Interesujący jest katalog celów politycznych, jakie urzędnicy Wałęsy stawiali przed sobą podczas potencjalnej
wizyty w Moskwie. Jako główny cel zakładano wzmocnienie pozycji
RP na Zachodzie przez podkreślenie, że Polska nie jest apriorycznie
źle nastawiona do ZSRS. Praktycznym celem wizyty miało być podpisanie przez Wałęsę traktatu o dobrym sąsiedztwie i współpracy, a także uszczegółowienie kwestii wyprowadzenia wojsk sowieckich z Polski
(przyjmowano, że proces ten zostanie zrealizowany w pierwszej połowie 1993 roku). Nowakowski za akceptacją Ziółkowskiego proponował, by w kontekście wewnętrznych rozgrywek politycznych w Rosji nie
organizować podczas wizyty Wałęsy spotkania z Jelcynem, ale wykonać inne gesty wobec środowisk demokratycznych w Rosji1502. Propozycja zawierała drobiazgowe ustalenia co do planowanych spotkań,
a nawet wykaz miejsc, gdzie miałyby się odbyć. Pokazywała jednak, że
w otoczeniu Wałęsy (trudno po latach powiedzieć, w jakiej mierze był
to jego własny pogląd) przyjmowano założenie, że przetrwają zarówno
Związek Sowiecki, jak i kierująca nim elita władzy.
Jednym z elementów nadających spotkaniom decydentów najwyższej rangi odpowiedni charakter czy medialny wydźwięk jest zwykle
samo miejsce spotkania. Dokumenty nie zawsze przechowują rozważania poświęcone temu zagadnieniu. Także pod tym względem notatka
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| IZ, Archiwum osobiste Krzysztofa Skubiszewskiego, teczka 334, Notatka na temat
spotkania prezydentów RP i ZSRS, Warszawa, 5 III 1991.
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| Tamże.

Nowakowskiego i Ziółkowskiego wydaje się interesująca. Do planowanej przez nich rozmowy nie doszło, warto jednak przeanalizować symbolikę, jaka zdaniem współpracowników nowego prezydenta kryłaby się
za koncepcją spotkania w rozważanych miejscach. Warto także wziąć
pod uwagę swego rodzaju jednostronny dialog, jaki prowadził z nimi
poprzez dopiski na dokumencie Skubiszewski. Pracownicy prezydenta
proponowali odrzucić pojawiającą się ideę spotkania z Gorbaczowem
w Królewcu (w notatce nie stosowano nazwy Kaliningrad), ponieważ
był on miejscem wewnątrzrosyjskiej rywalizacji politycznej Gorbaczowa
z Jelcynem, ponadto zostałoby to „źle przyjęte w Niemczech i republikach bałtyckich”. Skubiszewski dopisał przy tych uwagach „nonsens”.
Również Mińsk, Kijów i Wilno zostały wskazane jako niewłaściwe miejsca ze względu na aspiracje tych republik do suwerenności, nie należało
też organizować spotkania na obszarach historycznie należących do
II Rzeczypospolitej, „ponieważ propaganda komunistyczna eksploatuje
zainteresowanie Polski tymi terenami, określając je mianem dążeń odwetowych”. W tym miejscu Skubiszewski postawił pytajnik, najwyraźniej
uważając te obawy za przesadne; być może zresztą samą koncepcję
uznał za nadto wydumaną. Według autorów dobrym miejscem na spotkanie Wałęsy z Gorbaczowem byłby Stawropol, na co Skubiszewski
zareagował dopiskiem: „nie. Kohl”. Oznaczało to, że jego zdaniem nie
należy powielać schematów wypracowanych już przez dyplomację niemiecką. „Do przyjęcia byłby też Kreml. Tu jednak powstaje problem konieczności odmowy spotkania z Jelcynem”1503 – kończył swoje wywody
Nowakowski. Po latach podkreślał, że chociaż w zasadzie w otoczeniu
Wałęsy „przez cały 1991 rok stawiali na Gorbaczowa”, gdyż „Jelcyn
był dla nich nacjonalistą”1504, to w zapleczu pojawiła się idea nawiązania kontaktów z władzami związkowymi. Pierwsza eskapada do
Moskwy, wedle pamięci Nowakowskiego, odbyła się wczesną wiosną
1990 roku za środki Nowej Koalicji. Wtedy Nowakowski i KostrzewaZorbas mieli okazję do rozmowy z Jelcynem, jego współpracownikiem
Siergiejem Stankiewiczem i Jurijem Szczerbakiem i poznali Anatolija
Sobczaka. Kolejny raz Nowakowski już za środki Kancelarii Prezydenta
1503

| IZ, Archiwum osobiste Krzysztofa Skubiszewskiego, teczka 334, Kwestia miejsca
i terminu spotkania na szczycie, Warszawa, 5 III 1991.
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| Relacja Jerzego Marka Nowakowskiego dla autora, 2017.
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pojechał do Moskwy. Jelcyn – wedle relacji Nowakowskiego – miał
zaproponować, że jeżeli Wałęsa ma problem z przyjazdem do Moskwy, to on może przyjechać do Warszawy, i podkreślił, że jako prezydent FR jest już zaproszony przez marszałka Senatu Stelmachowskiego.
Skubiszewski miał odradzać takie działanie. Jelcyn chciał wykorzystać
sytuację do wewnętrznych rozgrywek w Rosji i wspólnie z Wałęsą podjąć temat dekomunizacji, osądzenia zbrodni komunizmu itd. „Gdybyśmy
zagrali wspólnie z Jelcynem przed puczem, to po puczu on by to pociągnął”1505 – ocenia Nowakowski. To, co się rzuca w oczy, to fakt, że
podobnie jak MSZ także w Kancelarii Prezydenta eksperci z niższego
i średniego szczebla nie do końca popierali politykę szefów Skubiszewskiego i Wałęsy i z czasem coraz częściej, formułując propozycje, odwoływali się do swoich kanałów kontaktu na Wschodzie. To jednak co
najważniejsze: na zewnątrz wewnętrzne podziały w kontekście polityki
wschodniej raczej się nie ujawniały.

Zbliżenie z NATO
Wiosną 1989 roku nowy prezydent USA przyleciał na powitalną europejską wizytę. Pierwsze znaczące wystąpienie w Niemczech zostało
przez niego wygłoszone w momencie, gdy losy żelaznej kurtyny nie
były jeszcze do końca rozstrzygnięte. Przemówienie zawierało odważne propozycje polityczne, w tonie zaś mogło być wręcz odczytywane
jako konfrontacyjne wobec Sowietów1506. Mowa George’a H.W. Busha
w Moguncji 31 maja 1989 roku przedstawiała jego wizję przyszłości
politycznej Europy, a zatem i całego Zachodu po zakończeniu zimnej
wojny. Prezydent zarysował strategię wobec państw wychodzących
z obozu komunistycznego kilka dni przed czerwcowymi wyborami w Polsce. Przemówienie jest też traktowane jako zaoferowanie Niemcom part-
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| W.F. Harlow, And the Wall Came Tumbling Down. Bush’s Rhetoric of Silence during
German Reunification [w:] The Rhetorical Presidency of George H.W. Bush, red. M.J.
Medhurst, Texas A&M University Press, College Station 2006, s. 40–41.

nerstwa w przywództwie w Europie1507. Mało jednak zwraca się uwagę
na polski wątek tego jednego z najważniejszych wystąpień politycznych
Busha. W pewnym sensie jego moguncka przemowa otworzyła debatę
na temat drogi Polski do NATO, choć słowa nowego prezydenta nie były
do końca jasne i można się spierać o ich polityczny wydźwięk. Z całą
pewnością jednak w wypowiedziach amerykańskich notabli i osób, które można uznać za miarodajne dla planów politycznych Waszyngtonu, dość szybko następowała zmiana podejścia do Europy Środkowej,
a szczególnie do Polski. Z zapowiedzi prezydenta USA wynikało, że
Stany Zjednoczone nie chcą pozostawiać Europy Środkowej w szarej
strefie bezpieczeństwa. Mówił on:
Dla założycieli Sojuszu to dążenie (do wolności – PK) było odległym marzeniem. Teraz NATO ma nowe marzenie. Jeśli dawni
rywale, tacy jak Wielka Brytania i Francja albo Francja i Niemcy, mogą się pogodzić, dlaczego nie mogą zrobić tego narody
Wschodu i Zachodu? Na Wschodzie dzielni mężczyźni i kobiety pokazują nam drogę. Spójrzcie na Polskę, gdzie Solidarność
i Kościół zyskały oficjalny status. Siły wolności spychają sowieckie
status quo do defensywy. Wygraliśmy na Zachodzie, ponieważ
wierzyliśmy w nasze wartości i wizję. A wizja obecna po drugiej
stronie rdzewiejącej żelaznej kurtyny zawiodła1508.
Koncepcja „Europy całej i wolnej” stanowiła clou strategii USA wobec
Starego Kontynentu przez całą prezydenturę Busha, była podstawą poparcia dla zjednoczenia Niemiec, a także powstania Unii Europejskiej.
Wywodziła się ona z założenia, że bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych jest związane z bezpieczeństwem Europy, a dodatkową jego gwarancją jest, po pierwsze, przezwyciężenie zimnowojennego podziału,
po drugie, niedopuszczenie do nadmiernego wzrostu potęgi Niemiec,
po trzecie, uniknięcie powrotu do nacjonalistycznej polityki charakterystycznej dla niektórych państw europejskich przed II wojną światową.
Wedle tego podejścia w sytuacji rozpadu ZSRS najpewniejszym sposo1507

| R.L. Hutchings, American Diplomacy and the End of the Cold War: An Insider’s
Account of US Policy in Europe 1989–1992, Woodrow Wilson Center Press, Washington DC 1998, s. 31.
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| G. Bush, A Europe Whole and Free, Remarks to the Citizens in Mainz. President
George Bush. Rheingoldhalle. Mainz, Federal Republic of Germany, May 31,
1989, https://usa.usembassy.de/etexts/ga6–890531.htm (dostęp 3 lutego 2017).
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bem ochrony amerykańskich interesów miało być aktywne uczestnictwo
w procesach demokratyzacyjnych na Wschodzie i usunięcie reliktów żelaznej kurtyny. Słowa Busha nie pozostały czczą deklaracją, w kolejnych
latach podejmowano przecież poważne działania na rzecz przezwyciężenia starego podziału: wojska NRD weszły w skład NATO, Niemcy
się zjednoczyły i został podpisany traktat z Maastricht.
21 marca 1990 roku Skubiszewski zawitał do natowskiej Kwatery
Głównej, a owocem tej wizyty było nawiązanie stosunków dyplomatycznych i polityczny sygnał, że Polska nie obawia się NATO. W odpowiedzi na te wydarzenia jeszcze wiosną tegoż roku podczas spotkania w Turnberry Rada Północnoatlantycka wysłała zaproszenie do
współpracy dla dawnych przeciwników „w duchu wolności, demokracji
i sprawiedliwości”. Na wizytę Skubiszewskiego odpowiedział Manfred
Wörner i 13–16 września 1990 roku złożył rewizytę w Polsce, w Brukseli zaś przy Kwaterze Głównej NATO powstało polskie biuro łącznikowe. Warto przypomnieć, że stanowisko Skubiszewskiego wobec NATO
zmieniało się w szybkim tempie pod wpływem galopujących wydarzeń
politycznych. Początkowo polski szef dyplomacji nie zakładał, że nowy
system bezpieczeństwa, tak ważny z polskiego punktu widzenia, będzie
się opierał na Pakcie Północnoatlantyckim. Zachowywał się tak, jakby
po rozpadzie ZSRS miała powstać próżnia i dopiero wtedy rozpoczęto
by debatę, jak ją wypełnić. Ciągle zresztą na terytorium Polski stacjonowały wojska sowieckie.
Sytuacja zaczęła się zmieniać na początku 1991 roku. W lutym w Budapeszcie zebrał się Doradczy Komitet Polityczny Układu Warszawskiego. Podjęte przezeń postanowienia obejmowały kluczowe decyzje:
wycofanie się dawnych państw komunistycznych z porozumień wojskowych i plan rozwiązania układu. Przyjęcie takich konkluzji w praktyce
oznaczało, że ZSRS jest gotów wyrzec się formalnej struktury, która
spina tzw. zewnętrzne imperium. 3 kwietnia w Brukseli Wałęsa usłyszał od Wörnera, że NATO nie pozostałoby bierne, gdyby pojawiło
się zagrożenie dla Polski. Układ Warszawski został rozwiązany 1 lipca
1991 roku. Dwa dni później, 3 lipca, Wałęsa podczas kolejnego spotkania w Brukseli z Manfredem Wörnerem powiedział: „Pragniemy jednej
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bezpiecznej Europy, a jej gwarancje znajdują się w NATO”1509. Z jednej strony Polskę czekało jeszcze kilka lat negocjacji w drodze do Sojuszu Północnoatlantyckiego, z drugiej jest symboliczne, że już po dwóch
dniach od formalnego rozwiązania Układu Warszawskiego Wałęsa
deklarował, iż gwarancji bezpieczeństwa upatruje w NATO.
W 1991 roku Stany Zjednoczone były zdecydowane na większą
obecność w Europie Środkowej. W intelektualnych kręgach tworzących
zaplecze amerykańskiej administracji dojrzewały dwie myśli: (1) Europa
Środkowa to politycznie zupełnie inny obszar niż Rosja i wymaga prowadzenia przez Amerykę innej polityki w regionie; (2) państw środkowoeuropejskich nie można pozostawić w dłuższej perspektywie samym
sobie, ponieważ małe państwa narodowe skierowałyby się wówczas
ku nacjonalizmowi. W połowie tegoż roku zasadniczy zrąb amerykańskiej polityki wobec Europy Środkowej był już skrystalizowany: żeby
uciec od niebezpieczeństwa nacjonalizmów, ta część kontynentu powinna relatywnie szybko integrować się z Zachodem1510. 10 września
1991 roku Bielecki na forum Rady Atlantyckiej w Waszyngtonie zgłosił
postulat przyjęcia państw Europy Środkowej i Wschodniej do NATO,
co miało im gwarantować demokrację i wolność. 20 grudnia, trzy dni
przed pierwszym posiedzeniem Północnoatlantyckiej Rady Współpracy (NACC) w Brukseli, przywódcy dawnych satelitów ZSRS domagali
się od NATO gwarancji bezpieczeństwa. Ponieważ Zachód nadal nie
chciał drażnić Moskwy, po polskiej stronie uzasadnione było poczucie
niedosytu, że NATO nie wykazuje determinacji w zapewnieniu Polsce
bezpieczeństwa. Niezależnie jednak od tego druga połowa 1991 roku
wiązała się z wyraźnym artykułowaniem przez władze w Warszawie,
że Polska widzi swoją drogę polityczną w NATO. W sierpniu 1991 roku,
kilka miesięcy przed formalnym rozpadem ZSRS, polscy żołnierze udzielili USA wsparcia w pierwszej wojnie w Zatoce Perskiej.

1509

| W. Bereś, Polska droga do NATO, „Gazeta Wyborcza”, 8 II 2007, http://wyborcza.
pl/1,76842,3905779.html (dostęp 4 lutego 2017).
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| F. Lewis, Bringing in the East, „Foreign Affairs”, Fall 1990, t. 69, nr 4, s. 19.
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Przed wizytą w Polsce
Po rozmowach z Gorbaczowem Jan Paweł II wykorzystał koniunkturę
polityczną do administracyjnego uporządkowania struktur kościelnych
w Związku Sowieckim – władze republikańskie, szczególnie ukraińskie,
nalegały, by przerwać sytuację, w której katolicy mieszkający na ich terytoriach podlegali jurysdykcji polskich biskupów. Nowe sowieckie prawo gwarantujące wolności religijne zostało ogłoszone 1 października
1990 roku, ryzyko powrotu do polityki prześladowania katolików wyraźnie się zmniejszyło. Powstała też możliwość dokonywania administracyjnych zmian dotyczących diecezji na Wschodzie. 13 kwietnia 1991 roku
Stolica Apostolska ogłosiła powstanie administratur apostolskich w Rosji;
Watykan celowo nie zdecydował się na powołanie diecezji, żeby nie
drażnić Cerkwi w Moskwie. Tymczasem właśnie doszło do poważnego
zadrażnienia. Z perspektywy czasu jest jasne, że Cerkiew nie była gotowa na porozumienie z Janem Pawłem II na zasadach, które on uznałby
za możliwe do przyjęcia. Jednak w tym konkretnym przypadku to papiescy urzędnicy popełnili błąd i dali pretekst do pierwszego kryzysu na
linii Stolica Apostolska–Cerkiew rosyjska po 1989 roku. George Weigel
nie pozostawia wątpliwości, że to dyplomacja watykańska, w tym arcybiskup Francesco Colasuonno, nie dopełniła odpowiednio procedury
poinformowania patriarchy o planach Rzymu, chociaż papież wyraźnie
sobie tego życzył1511. Z tego względu mniejsze znaczenie miało to, że
na terenie Rosji powstały tylko administratury, a nie diecezje. W rezultacie mimo papieskiej ostrożności i próby uniknięcia konfliktu wokół tej
sprawy działania Stolicy Apostolskiej spotkały się z ostrym protestem patriarchatu moskiewskiego. Pozostaje czysto już retoryczne pytanie, czy
gdyby papiescy współpracownicy dopełnili staranności w przekazaniu
informacji patriarsze, reakcja Moskwy byłaby inna?
1 maja 1991 roku Jan Paweł II ogłosił encyklikę Centesimus annus,
która w znacznej części była poświęcona interpretacjom wydarzeń politycznych ostatnich lat. Papież podkreślał znaczenie wydarzeń w Polsce, jednak widział je jako część światowego trendu. W rozdziale za-
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| G. Weigel, Świadek nadziei, przeł. D. Chylińska, J. Illg, J. Piątkowska, R. Śmietana, M. Tarnowska, Znak, Kraków 2005, s. 806–811.

tytułowanym Rok 1989 (niemal jak Rok 1812 w Panu Tadeuszu Adama
Mickiewicza) czynił następujące spostrzeżenia:
Na tle opisanej tu sytuacji w świecie, która została już obszernie
przedstawiona w encyklice Sollicitudo rei socialis, można docenić
znaczenie nieoczekiwanych i wiele obiecujących wydarzeń ostatnich lat. Ich punktem kulminacyjnym były niewątpliwie wydarzenia roku 1989 w krajach Europy środkowej i wschodniej, ale obejmują one okres dłuższy i szerszy horyzont geograficzny. W ciągu
lat osiemdziesiątych stopniowo upadają w niektórych krajach
Ameryki Łacińskiej, a także Afryki i Azji, dyktatorskie rządy ucisku;
inne Kraje podejmują trudny, ale owocny proces przechodzenia
ku formom politycznym bardziej sprawiedliwym i zapewniającym
obywatelom pełniejszy udział w życiu kraju1512.
W innym miejscu pisał:
Wydarzenia roku 1989, które rozgrywały się głównie w krajach
wschodniej i środkowej Europy, mają znaczenie uniwersalne, ponieważ ich pozytywne i negatywne konsekwencje dotyczą całej
rodziny ludzkiej.
Globalna wizja wydarzeń w Polsce jako części ogólnego trendu
była zaskakująco bliska wydanej zresztą także w 1991 roku pracy Samuela Huntingtona Trzecia fala demokratyzacji. To co dla Huntingtona
było trzecią falą, dla Jana Pawła II było podobnym w gruncie rzeczy
procesem szukania przez obywateli sprawiedliwości i możliwości partycypacji w życiu publicznym1513. Tu papieska wizja roli Polski była
bardziej geopolityczna niż mesjanistyczna. Lektura encykliki, swego
rodzaju deklaracji papieskiego realizmu, szczególnie w odniesieniu do
aspektów dotyczących polityki, ale też szerzej transformacji pozwala
lepiej zrozumieć papieskie podejście do ściśle regionalnych problemów
Europy Środkowej.
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| Jan Paweł II, Centesimus annus, 1991, Opoka https://opoka.org.pl/biblioteka/W/
WP/jan_pawel_ii/encykliki/centesimus_1.html#m3 (dostęp 5 grudnia 2017).
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| Por. M. Rhonheimer, Polityczny i ekonomiczny realizm współczesnego świata oraz
jego założenia etyczne i kulturowe. Encyklika Centesimus annus – 1 maja 1991, [w:]
G. Borgonovo, A. Cattaneo (red.), Jan Paweł II teolog. Komentarze do encyklik,
Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2009, s. 151–172.
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Trudna pielgrzymka
Niedługo po tych wydarzeniach Jan Paweł II przyjechał do Polski. Już
sama trasa podróży – na papieskim szlaku znalazły się Rzeszów, Przemyśl, Lubaczów, Łomża i Białystok – pokazywała, że kwestie wschodnie
odegrają istotną rolę w czasie tej wizyty. Oczywiście nie bez znaczenia
było to, że podczas wcześniejszych trzech pielgrzymek w komunistycznej Polsce władze pilnowały, by papież za bardzo nie zbliżał się do
wschodniej granicy kraju.
Pielgrzymka z 1991 roku z punktu widzenia Jana Pawła II należała
do trudniejszych. W prasie trwały zacięte spory o rolę Kościoła w państwie: o kwestie gwarancji prawnych dla ochrony życia czy wcześniejsze, wprowadzenia religii do szkół. Weigel podkreśla dystans polskiego
rządu do papieża, a nawet ostrożność w proponowaniu mu dłuższego
wakacyjnego pobytu w kraju, z drugiej strony nie tylko Wałęsa, ale i Bielecki uczestniczyli zarówno w oficjalnych uroczystościach o charakterze
państwowym, jak i w papieskich mszach1514. Weigel, tłumacząc ówczesną sytuację w Polsce, wskazuje także na słabe przygotowanie pielgrzymki przez biskupów1515. Papież znalazł się w kraju pełnym ostrych
sporów politycznych po wyjściu z komunizmu. Podsumowując wizytę po
kilku latach (w 1994), powiedział, że ze względu na treść swojego nauczania stał się wtedy w Polsce „persona non grata”1516. Tak ostra ocena
papieska jego przyjęcia w kraju nie ma precedensu i co najważniejsze,
świadczy o skali emocji, jakie powstały wokół krytyki papieża w Polsce.
Być może te okoliczności spowodowały, że kwestie wschodnie, mocno
obecne w ówczesnym przekazie papieża, w ogólnym wydźwięku pielgrzymki nie zostały odpowiednio wyeksponowane wśród innych spraw
żywo wtedy dyskutowanych. Niemniej również w kwestiach polityki
wschodniej oraz w powiązanych z nimi sprawach mniejszości etnicznych i religijnych w Polsce młode, niepodległe państwo miało za sobą
kilka trudnych doświadczeń. Chodzi nie tylko o spory w Przemyślu, lecz
także o działania Polaków na Litwie i emocje polityczne, jakie budziły
te wydarzenia. Papież najwyraźniej uznał, że są to sprawy, które muszą
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1514

| Relacja pisemna JKB udzielona autorowi w 2017 roku.

1515

| G. Weigel, Świadek…, dz. cyt., s. 814–815.

1516

| Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, KAI, Warszawa 2007, s. 66–67.

znaleźć odzwierciedlenie w jego nauczaniu, zwłaszcza że w odniesieniu do biskupów Mariana Jaworskiego i Juliusza Paetza, biskupów w Lubaczowie i Łomży, otrzymywał prawdopodobnie budzące niepokój informacje od swoich dawnych współpracowników, dlatego tym bardziej,
także w obecności premiera, domagał się poszanowania praw mniejszości narodowych w wychodzącej z okresu komunizmu Polsce1517.
Najpoważniejszym problemem, przed jakim stanął Jan Paweł II, była
sprawa katedry greckokatolickiej w Przemyślu. Musiał zająć stanowisko
wobec ostrego konfliktu o podłożu etnicznym. Przedmiotem sporu był
przemyski kościół św. Teresy, odebrany grekokatolikom w 1946 roku.
W styczniu 1991 roku grekokatolicy umówili się z zakonem karmelitów
bosych, że kościół ten powróci na pięć lat do unitów; papież popierał
takie rozwiązanie. 15 lutego w Warszawie biskupi rzymskokatoliccy (biskup Ignacy Tokarczuk oraz przedstawiciele episkopatu Józef Glemp
i Bronisław Dąbrowski), biskup greckokatolicki Jan Martyniak, nuncjusz
apostolski Józef Kowalczyk oraz przełożony karmelitów bosych w Polsce Benignus Wanat podpisali odpowiednią umowę. Ranga podpisujących jest najlepszym świadectwem, że zimą 1990/1991 konflikt był
tak nabrzmiały, iż władze kościelne zdecydowały się rozwiązać go na
wysokim szczeblu. Odpowiedzią było powstanie Społecznego Komitetu Obrony Polskiego Kościoła oo. Karmelitów Bosych w Przemyślu1518
i podjęte przez komitet pikiety pałacu biskupiego Ignacego Tokarczuka.
Na czele komitetu stanął Stanisław Żółkiewicz, w przeszłości działacz
Solidarności, aktywista kresowy, były wicewojewoda przemyski, politycznie w latach 1990–1992 związany z Porozumieniem Centrum, a potem ze Stronnictwem Narodowym1519. Sytuacja w mieście bardzo się zaostrzyła, pojawiły się pogłoski, że powstanie komitetu było inspirowane
przez KGB, podobno podzielane także przez biskupa Tokarczuka1520.
1517

| Relacja pisemna JKB udzielona autorowi w 2017 roku.

1518

| Używam tej nazwy za Encyklopedią Solidarności. W rozmaitych źródłach nazwa komitetu występuje w kilku postaciach, na przykład Społeczny Komitet
Obrony Kościoła.

1519

| Encyklopedia
Solidarności,
http://www.encysol.pl/wiki/Stanis%C5%82aw_%C5%BB%C3%B3%C5%82kiewicz (dostęp 15 kwietnia 2017).

1520

| A. Orzechowski, Pogranicze 1991–1998. Romantyzm i niezależność, Wydawnictwo
Communications, Przemyśl 2009, s. 46.
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Skala niepokoju musiała być tak znacząca, że cieszący się bezprecedensowym autorytetem społecznym biskup Tokarczuk zdecydował
się wystosować list do diecezjan, który był odczytany we wszystkich
parafiach. Żeby nie było najmniejszych wątpliwości co do stanowiska
przemyskiej kurii, dokument został podpisany przez wszystkich, łącznie
z pomocniczymi, biskupów przemyskich. Rzeszowskie „Nowiny” z 8
kwietnia na pierwszej stronie prezentowały list biskupów z 5 kwietnia
1991 roku, mający wyjaśnić wiernym działania papieża wobec grekokatolików. Kolejność informacji zawartych w liście, znając precyzję biskupa
Tokarczuka, nie była przypadkowa. Biskupi z Przemyśla zawiadamiali
wiernych, że została wznowiona działalność diecezji rzymskokatolickich
w Kamieńcu Podolskim i Żytomierzu i mianowano tam biskupów ordynariuszy. Ponadto papież zatwierdził działających dotąd w ukryciu biskupów greckokatolickich w archidiecezji „lwowskiej i stanisławowskiej” (nie
użyto nazwy „iwanofrankowska”), a w Przemyślu została przywrócona
diecezja greckokatolicka i mianowano w niej biskupa. Biskupi informowali też, że katedrą greckokatolicką na maksymalnie pięć lat będzie
kościół św. Teresy (czyli karmelitów bosych). Przypominali, że był on katedrą greckokatolicką przez 165 lat do 1946 roku, oraz ukazali losy
biskupów greckokatolickich w czasach komunistycznych. Ten element był
kluczowy, przedstawiali bowiem sytuację w kategoriach przywrócenia
sprawiedliwości i podkreślali ten motyw w decyzji papieża. Podali również datę 13 kwietnia jako dzień ingresu do katedry biskupa Martyniaka. Biskupi wzywali do modlitwy za odnowione diecezje łacińskie na
Ukrainie oraz za Jana Martyniaka, jego duchowieństwo i wiernych1521.
Tuż obok w gazecie pojawiła się informacja o odwołaniu ingresu Mariana Jaworskiego do katedry lwowskiej i jego powrocie do Lubaczowa,
przytoczono też wypowiedź burmistrza Lwowa, który wyjaśniając te decyzje, zarzucił Kościołowi rzymskokatolickiemu brak konsultacji w sprawie nominacji z Radą Najwyższą Ukrainy, zwłaszcza że mianowany
biskupem lwowskim Marian Jaworski jest obywatelem polskim; ponadto
zawiadomił o niezgodzie władz ukraińskich, by stolicą archidiecezji był

1521
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| Słowo biskupów przemyskich. W sobotę ingres bp. J. Martyniaka, „Nowiny”, 8 IV
1991, s. 1–2.

Lwów1522. Ostatecznie uroczysty ingres Jaworskiego do katedry we Lwowie odbył się dopiero 18 maja 1991 roku.
Kwietniowy list biskupów miał zapewne duże znaczenie dla ludności
południowo-wschodniej Polski ze względu na pozycję społeczną biskupa Tokarczuka. Pismo skupiało się na przekazie kilku istotnych treści: po
pierwsze, że gesty wobec grekokatolików są związane z odpowiednimi
gestami wobec rzymskich katolików na Ukrainie, a nie są jednostronnym
aktem otwartości polskiej strony. Chodziło o to, by podkreślać działanie na zasadzie wzajemności – ten przekaz miał być argumentem za
wypożyczeniem kościoła św. Teresy grekokatolikom. Po drugie, podkreślano motywację papieską, czyli chęć zadośćuczynienia za zbrodnie
komunistyczne wobec grekokatolików. Po trzecie, z porządku wymienionych intencji modlitw biskupów przemyskich można było wywnioskować
nieco odmienne podejście do rzymskokatolickich diecezji na Ukrainie
i losu grekokatolików w Polsce. W pierwszym wypadku podejście było
bardziej instytucjonalne, w drugim osobiste. List, co trzeba podkreślić,
chociaż bez jakiejkolwiek wylewności, twardo prezentował papieską
wolę w sprawie kościoła św. Teresy.
Na apel biskupów uczestnicy protestów z komitetu podjęli, jak pisali,
„całodobowe czuwanie”, co w praktyce oznaczało okupację karmelu.
W kolejnych dniach prasa przynosiła niepokojące informacje o rozwoju
wypadków: kilkadziesiąt do kilkuset osób rozpoczęło blokadę kościoła św. Teresy. Organizowano w nim zamknięte msze, nie wpuszczano
postronnych. Anna Heyder, rzeczniczka Społecznego Komitetu Obrony Kościoła, ogłosiła, że trwają w nim „dni skupienia”, a uczestnicy są
zdeterminowani nie dopuścić do ingresu Martyniaka. W negocjacjach
uczestników protestu wsparli dwaj znaczący miejscowi działacze Solidarności, przewodniczący Rady Miasta Andrzej Matusiewicz i Marek
Kamiński, szef przemyskiej Solidarności1523. Już samo zaangażowanie
w protest ważnych postaci pokazywał potencjał konfliktu polsko-ukraińskiego drzemiącego na pograniczu. Oczywiście nie wszyscy mieli do tej
sprawy jednakowe podejście. Komentarz redakcyjny związanego z Solidarnością dziennika regionalnego „AZ” pokazywał, że lokalne elity
1522

| Burmistrz Lwowa o przyczynach odwołania ingresu, (TASS), „Nowiny”, 8 IV 1991,
s. 2.

1523

| A. Orzechowski, Pogranicze 1991–1998…, dz. cyt., s. 45.
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solidarnościowe były w sprawie konfliktu poważnie podzielone: „dobra sława Przemyśla jest właśnie przekreślana. Instrumentem nienawiści
uczyniono świątynię, która służyć ma umacnianiu miłości”1524. Kontakt
z przedstawicielami przemyskiego komitetu próbował nawiązać sekretarz episkopatu biskup Alojzy Orszulik, nie przyniosło to jednak efektu.
Postanowiono, że czasowo nabożeństwa greckokatolickie pozostaną
w kościele garnizonowym w Przemyślu pw. Najświętszego Serca Pana
Jezusa1525. Władze zarówno świeckie, jak i kościelne były przeciwne
siłowemu rozwiązaniu konfliktu. Ingres biskupa Martyniaka przeniesiono
zatem do katedry łacińskiej pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Jana
Chrzciciela. Uroczyste objęcie przez niego diecezji odbyło się w gościnie u biskupa Tokarczuka, w prasie pojawiła się też informacja, że Komisja Majątkowa Rządu RP i Episkopatu Polski podzieliła sporną nieruchomość między karmelitów bosych a diecezję greckokatolicką, oddając jej
to, co zostało zabrane po wojnie1526.
Ani determinacja biskupa Tokarczuka, by w przeddzień przyjazdu papieża do Przemyśla zażegnać kryzys, ani starania władz nie przyniosły
efektu. Do przybycia Jana Pawła II do Polski w czerwcu 1991 roku konflikt nie został rozwiązany. Papież ostatecznie ofiarował grekokatolikom
kościół garnizonowy i tam spotkał się ze społecznością greckokatolicką
w Polsce. Podczas wizyty w nim przemawiał częściowo po ukraińsku,
przypomniał martyrologię grekokatolików. Na spotkaniu obecny był kardynał Myrosław Lubacziwski1527. Wystąpienie papieskie nie pozostawiało wątpliwości, jak bardzo zależy mu na relacjach polsko-ukraińskich:
Jakże serdecznie bym pragnął, bracia i siostry, aby tamte jasnogórskie uroczystości Kościoła greckokatolickiego [chodzi o uroczystości milenijne z 1988 roku, które z braku możliwości celebrowania na Ukrainie z woli Jana Pawła II odbywały się na Jasnej
Górze – P.K.] okazały się jeszcze pod jednym względem prorocze:
aby Bóg raczył je przyjąć jako symboliczną pieczęć pojednania
i prawdziwego braterstwa Ukraińców i Polaków. Tyle goryczy
i udręki przeszły oba nasze narody w ciągu ostatnich kilkudziesię-
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| (młyn), Okupacja kościoła, „AZ. Dziennik Obywatelski”, 10 IV 1991.

1525

| (młyn), Krajobraz po ingresie, „AZ. Dziennik Obywatelski”, 17 IV 1991, s. 1–2.

1526

| M. Nyczek, Ingres władyki przemyskiego, „Nowiny”, 15 IV 1991, s. 3.

1527

| Konflikt o Karmel rozwiązany, inf. własna, „Nowiny”, 3 VI 1991, s. 2.

ciu lat. Niech to doświadczenie posłuży jako oczyszczenie, które
ułatwi spojrzenie z dystansem na dawne spory, pretensje i wzajemne nieufności, a przede wszystkim ułatwi wzajemne przebaczenie
dawnych krzywd. Dzisiaj dosłownie wszystko – a przede wszystkim wspólna wiara w Jezusa Chrystusa – wzywa do pojednania,
braterstwa i wzajemnego szacunku; do szukania tego, co łączy.
Wzniecanie dawnych nacjonalizmów i niechęci byłoby działaniem
przeciwko chrześcijańskiej tożsamości; byłoby również rażącym
anachronizmem, niegodnym obu wielkich narodów. O, jakże serdecznie pragnę, aby się wzajemnie miłowali katolicy obydwóch
obrządków!1528
Komentując słowa papieskie w przemyskim kościele, warto zaznaczyć, że kwestia niebezpieczeństw związanych z odrodzeniem się nacjonalizmów w regionie była omawiana w obecności papieża latem
1987 roku podczas trzeciego kolokwium w Castel Gandolfo (20–22
sierpnia), którego myśl przewodnia brzmiała „Europa i co z tego wynika”. Mówili o tym w obecności papieża między innymi Czesław Miłosz („Szczególnie interesujące jest obserwowanie wzrostu nacjonalizmu w krajach, które z tych czy innych powodów utraciły swą warstwę
wyższą”1529) oraz amerykański socjolog Edward Shils („Nacjonalizm jest
rywalizujący, nakierowany na konkurowanie i łatwo prowokuje konflikty”1530), który skupił się na rozróżnieniu nacjonalizmu od patriotyzmu1531.
O rozpowszechnionej w amerykańskich kręgach obawie, że w regionie
dojdzie do wzrostu nacjonalizmu, mógł się zatem przekonać Jan Paweł II
nie tylko z rozmów politycznych, ale także pilnie przysłuchując się rozmowom w jego letniej siedzibie. Czytając zresztą relację z 1987 roku,
trudno oprzeć się wrażeniu, że nad obradami unosił się już duch zmiany
politycznej.

1528

| Przemówienie do wiernych Kościoła bizantyńsko–ukraińskiego, Przemyśl, 2 czerwca
1991, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia
/09przemysl_02061991.html (dostęp 15 kwietnia 2017).

1529

| Rozmowy w Castel Gandolfo, opr. K. Michalski, tom I, Centrum Myśli Jana Pawła II–Wydawnictwo Znak, Warszawa–Kraków, 2010, s. 365.

1530

| Tamże, s. 393.

1531

| Por. J. Kofman, Nacjonalizm gospodarczy – szansa czy bariera rozwoju, PWN, Warszawa 1992, s. 11–15.
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Powróćmy jednak do wizyty papieża w Przemyślu w 1991 roku. Spotkanie Jana Pawła II z grekokatolikami było też swego rodzaju substytutem wizyty na Ukrainie, która wciąż nie była możliwa. Na mszę papieską do Przemyśla przyjechało oprócz grekokatolików z Polski także kilka
tysięcy Ukraińców z kardynałem Lubacziwskim.
Wydarzenia w Przemyślu po raz pierwszy od 1989 roku pokazały, jak
wielki potencjał mają historyczny konflikt i rywalizacja polsko-ukraińska.
Nawet autorytet papieża nie okazał się dostateczny do wyciszenia wrogich nastrojów na granicy polsko-ukraińskiej. Odrębną sprawą byłaby
próba głębszej analizy przyczyn przemyskich wydarzeń – w tym także
lokalnych. Bez wątpienia jednak pokazały one, jak chybotliwe może być
poparcie społeczne dla nowej polityki wschodniej realizowanej przez III
RP. Nie można oczywiście wykluczyć także prowokacji czy inspiracji ze
strony służb specjalnych komunistycznych polskich i sowieckich – sprawa
wymaga dalszego badania także pod tym kątem. Jest jednak oczywiste,
że kryzys przemyski pokazał drzemiący potencjał sytuacji konfliktowych
z niepodległą Ukrainą, ale też z mniejszościami w Polsce. Za sprawą
konfliktu w Przemyślu doszło do jedynego chyba przypadku w historii III
RP, kiedy decyzje Jana Pawła II nie zostały wykonane przez instytucje
kościelne, przy czym wręcz demonstrowano nieposłuszeństwo wobec
jego woli i musiał on zmienić swoje stanowisko. Także Ignacy Tokarczuk
nie był w stanie przeforsować woli papieża w stosunku do niedawnych
działaczy opozycji w Przemyślu. Konflikt o karmel pokazał, jak trudne
mogą być przyszłe relacje Polski z niepodległą Ukrainą i jak istotną rolę
mogą odegrać w nich kwestie mniejszości narodowych1532.

Nowe granice wschodnich diecez ji
Podczas wizyty w 1991 roku Jan Paweł II po dziesięcioleciach zlikwidował wieloletnie prowizoryczne funkcjonowanie administratur
1532
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| Por. Archiwum OSW, Notatka Polska–Ukraina. Pola konfliktów, teczka 061,
Współpraca z Kancelarią Prezydenta 1992–1994, s. 21–24. Eksperci OSW rekomendowali pozostawienie kopuły kościoła Karmelitów bez przebudowy oraz rekonstrukcję rozebranej latarni i krzyża z kościoła Karmelitów (Archiwum OSW,
Notatka Polska–Ukraina. Pola konfliktów, teczka 061, Współpraca z Kancelarią
Prezydenta 1992–1994, s. 22).

apostolskich na wschodzie Polski i podniósł je do rangi diecezji1533;
tym samym przestał obowiązywać ostatni bodaj relikt administracyjny
z czasów II Rzeczypospolitej w organizacji kościelnej. Oznaczało to, że
granice diecezji pokrywają się od tego momentu z granicami państwa,
a na terytorium państw sąsiadujących z Polską od wschodu zostanie
utworzona w miejsce polskiej nowa administracja kościelna, odpowiednio białoruska, ukraińska i litewska. Zmiany te potwierdziły się w następnym roku decyzjami z 25 marca 1992 roku. Wtedy też Jan Paweł II
diecezję białostocką, która wywodziła się z archidiecezji wileńskiej,
podniósł do rangi archidiecezji. Podobnie diecezja przemyska, przed
wojną wchodząca w skład archidiecezji lwowskiej, została archidiecezją1534, a administratura apostolska w Lubaczowie stała się częścią diecezji zamojsko-lubaczowskiej.
Warto przyjrzeć się nauczaniu papieskiemu podczas pielgrzymki
z 1991 roku. Wizyta ta w sprawach międzynarodowych miała następujący przekaz: Polska powinna uczestniczyć w zjednoczeniu kontynentu, w zacieraniu cywilizacyjnego podziału na Wschód i Zachód, a we
własnym interesie powinna prowadzić politykę wschodnią bez historycznych resentymentów. Programem tej polityki miała być tradycja jagiellońska rozwijana przez Jana Pawła II od początku pontyfikatu. W odniesieniu do wizyty na Podkarpaciu można było wedle lokalnej prasy
mówić o trzech aspektach pielgrzymki: pierwszy – diecezja przemyska
jako kolejna w papieskim planie odwiedzenia wszystkich diecezji, drugi – odwiedzenie archidiecezji w Lubaczowie, „zachodniego przyczółka metropolii lwowskiej”. Trzecim aspektem były odwiedziny w diecezji

1533

| W Annuario z 1992 nie ma już informacji o administracji apostolskiej w Białymstoku w kontekście archidiecezji wileńskiej (s. 733) – pojawia się natomiast diecezja
w Białymstoku (s. 95) z datą utworzenia 5 czerwca 1991 roku i biskupem diecezjalnym Edwardem Kisielem. Jako administrator apostolski diecezji pińskiej pojawia się bp Kazimierz Świątek jako biskup mińsko-mohylewski z adresem w Pińsku
na Białorusi (s. 523). Jako oddzielna jest wskazana diecezja drohiczyńska z oddzielnym biskupem (s. 209) utworzona 5 czerwca 1991. Jako rządca archidiecezji
lwowskiej (s. 392) wskazany jest Marian Jaworski (od stycznia 1991). Pojawia się
diecezja lubaczowska (s. 385) z datą utworzenia 3 czerwca 1991.

1534

| W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski…, dz. cyt., s. 73.
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przemyskiej obrządku bizantyjsko-ukraińskiego1535. Myśl, że pielgrzymka do Polski w 1991 roku jest tylko przystankiem w drodze papieża na
Wschód, potwierdzały papieskie komentarze w Lubaczowie. Arcybiskup
Jaworski przyjmował Jana Pawła II w Lubaczowie jeszcze jako administrator apostolski tej struktury kościelnej, będąc już arcybiskupem metropolitą lwowskim1536. Papież, nazywając go w pierwszym przemówieniu
„spadkobiercą apostolskiego dziedzictwa błogosławionego Jakuba
Strzemię”, nawiązywał aluzyjnie do związków z archidiecezją lwowską.
Rozważania te pozwoliły Janowi Pawłowi II podkreślić znaczenie historii
I Rzeczypospolitej w kontekście relacji z Ukrainą i Litwą:
Tak więc od samego początku znajdujemy się na obszarze spotkania dwóch tradycji chrześcijańskich i dwóch kultur: bizantyńskiej,
związanej z Rusią, i łacińskiej, związanej z Polską, naprzód jeszcze piastowską, później jagiellońską. To, co rozwinęło się z kolei
w Rzeczpospolitą wielu narodów, ma właśnie w metropolii lwowskiej
swój punkt odniesienia, podobnie jak historyczne dziedzictwo Piastów miało swój punkt odniesienia w metropolii gnieźnieńskiej1537.
Z jednej strony wizyta papieska w Lubaczowie była swego rodzaju
ukoronowaniem i zamknięciem dziejów archidiecezji lwowskiej w granicach Polski1538. Z drugiej – to waśnie dzieje tej diecezji stały się dla
papieża pretekstem do wypowiedzi na temat tego, jaka powinna być
Polska – mógł on rozwijać swą myśl o jagiellońskiej naturze Polski, która
z biegiem lat odgrywała – jak się wydaje – większą rolę w jego rozważaniach niż nawiązania do tradycji piastowskiej. Model Polski jagiellońskiej był w tym ujęciu przede wszystkim pretekstem do podkreślania wielonarodowej tradycji I Rzeczypospolitej i przypominania jej jako modelu
współpracy z innymi narodami w Europie Środkowej już w kontekście III
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1535

| M. Nyczek, Trzy etapy, 31 maja –2 czerwca 1991, „Nowiny”, [data wydania, 3 VI
1991?], s. 1, 3.

1536

| Ks. S. Wilk, Struktura administracyjna Kościoła w Polsce przed bullą Totus Tuus
Poloniae Populus, [w:] J. Walkusz, Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, t. 12, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 139–140.

1537

| Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone w czasie nawiedzenia prokatedry, Lubaczów,
2 czerwca 1991, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/10lubaczow_02061991.html (dostęp 15 kwietnia 2017).

1538

| Warto przypomnieć, że 18 września 1975 kard. Karol Wojtyła odprawił na Jasnej
Górze mszę z okazji 600-lecia archidiecezji lwowskiej.

RP1539. Co ciekawe, nawiązania do II Rzeczypospolitej praktycznie się
nie pojawiały.
Po mszy 3 czerwca, podczas której Jan Paweł II nawiązywał między innymi do ślubów lwowskich Jana Kazimierza, papież podkreślił rolę
obecnego na uroczystościach biskupa Władysława Kiernickiego, ojca
Rafała („Któż go nie zna?” – zapytał papież), legendarnego polskiego
księdza katolickiego z czasów komunizmu, wcześniej żołnierza Armii
Krajowej i zesłańca, który pracował po wojnie jako stróż nocny w parku Stryjskim we Lwowie1540. Papież rozmawiał też z przedstawicielami
duchowieństwa z Ukrainy. W pewnym momencie dodał: „Za Sanem,
za Zbruczem, na Wschodzie Kościół powraca do życia”. Właśnie w Lubaczowie zapowiedział, że chciałby odwiedzić Lwów, „tamte ziemie,
tamte kościoły”1541. Kazania z Przemyśla i Lubaczowa, szczególnie te
skierowane do katolików wschodnich obrządków, miały – jak pisze
Grzegorz Przebinda – szczególny wymiar symboliczny, bo skierowane
były do „spadkobierców chrztu Rusi Kijowskiej 988 roku i dziedziców
unii brzeskiej 1596 roku”1542.
Motyw Rzeczypospolitej Obojga Narodów powrócił w skierowanym do Litwinów wystąpieniu papieskim w Łomży. Papież z jednej strony
odnosił się do współczesnych problemów Litwy w czasie wychodzenia
z ZSRS, wskazywał na związki Litwy z Europą, a także mówił o kwestii
mniejszości litewskiej w Polsce, uwydatniając znaczenie takich instytucji jak mniejszościowe liceum w Puńsku. Jednocześnie kontynuował zapoczątkowany w Przemyślu i Lubaczowie program budowania więzi
między Polakami, Ukraińcami i Litwinami przez przywołanie wspólnej
historii:

1539

| Por. Ks. A.M. Wierzbicki, Piastowski Wyszyński, jagielloński Wojtyła, „Więź”,
nr 1/2016, s. 32–33.

1540

| J. Mandziuk, Z dziejów Archidiecezji Lwowskiej, „Saeculum Christianum. Pismo
historyczno-społeczne” nr 2/2, 35–59, 1995, s. 52; M. Leszczyński, Archidiecezja
lwowska obrządku łacińskiego w granicach Polski 1944–1992, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2011, s. 455.

1541

| M. Nyczek, Za Sanem, za Zbruczem Kościół powraca do życia, „Nowiny”, 4 VI
1991, s. 1–2.

1542

| G. Przebinda, Większa Europa. Papież wobec Rosji i Ukrainy, Znak, Kraków 2001,
s. 9.
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Postać św. Kazimierza, którego razem z braćmi Litwinami czczą
Polacy również jako swego patrona, rozjaśnia wspólną historyczną przeszłość obu sąsiadujących z sobą narodów i rzuca promień nadziei na przyszłość harmonijnego, owocnego współżycia
i współpracy we wszystkich dziedzinach bytu narodowego, zawsze w poszanowaniu powszechnie uznanych zasad ładu międzynarodowego, co służyć będzie trwałemu pokojowi w tej części
Europy1543.
Podczas spotkania ekumenicznego w Białymstoku jednym z wątków było pojednanie między katolikami i prawosławnymi, osadzone
w konkretnym kontekście historycznym. Oto cytat z wypowiedzi Jana
Pawła II:
Stojąc przed Panem w czasie tej uroczystej i podniosłej modlitwy,
w której wielokrotnie brzmiało wezwanie: Hospodi, pomiłuj – „Panie, zmiłuj się nad nami”, nie możemy nie przyznać z pokorą, że
w stosunkach między naszymi Kościołami w przeszłości nie zawsze
panował duch ewangelicznego braterstwa. Bolesne doświadczenia żyją nadal w pamięci zbiorowej. W niej tkwią również głębokie korzenie nieufności, wciąż jeszcze nieprzezwyciężonej lub nie
całkiem przezwyciężonej. Wszyscy dźwigamy brzemię historycznych win, wszyscy popełniamy błędy. „Jeśli mówimy, że nie mamy
grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy” (1 J,
1, 8). Gdziekolwiek zaistniała krzywda, niezależnie po której stronie, należy ją przezwyciężyć przez uznanie własnej winy przed
Bogiem i przebaczenie. Z głębokim i szczerym żalem przyznajemy
to dziś przed Bogiem, prosząc Go o wybaczenie: Hospodi, pomiłuj i prosti!1544
Latem papież raz jeszcze na krótko przybył do Polski. I tym razem
podczas mszy w Krakowie 13 sierpnia wrócił do eksploatowanego jeszcze podczas wizyty w 1979 roku motywu jednoczenia Europy oraz interpretacji w tym kontekście misji królowej Jadwigi:
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1543

| Jan Paweł II, Przemówienie do pielgrzymów litewskich, 5 czerwca 1991, http://
www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/18lomza_05061991.html (dostęp 16 kwietnia 2017).

1544

| Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone w czasie nabożeństwa ekumenicznego
w prawosławnej katedrze św. Mikołaja, 5 czerwca 1991 http://www.opoka.org.pl/
biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/22bialystok_05061991.html (dostęp 16 kwietnia 2017).

Jadwiga, której dziedzictwo andegaweńskie wywodzi się z Francji, aby w swoich rodowych rozgałęzieniach trafić do Królestwa
Neapolu na południu Włoch, a równocześnie na Węgry. Jadwiga – córka Ludwika, króla Węgier i Polski, a wnuczka Elżbiety Łokietkówny. Jadwiga, która z kolei otwarła nasze dzieje na Wschód.
Wszystko to ma swą wymowę bardzo współczesną, kiedy stoimy
wobec imperatywu Europy bardziej pojednanej, zbudowanej na
poszanowaniu praw człowieka i praw narodów1545.
Kazania z Przemyśla, Lubaczowa, Łomży i Białegostoku, a także
sierpniowe – z Krakowa stanowiły podczas wizyt papieża w 1991 roku
pewien łańcuch wypowiedzi dotyczących relacji Polski i Polaków ze
wschodnimi sąsiadami, a także misji Polski na arenie międzynarodowej
oraz zjednoczenia Europy. Główne motywy to przypominanie tradycji I
Rzeczypospolitej jako fundamentu państwa, podkreślanie wagi pojednania historycznego, praw mniejszości i wspólnego doświadczenia komunizmu. Kolejne wypowiedzi były niejako odpowiedziami na aktualne
problemy w polityce wschodniej Polski. Składało się to na pewną spójną
papieską wizję relacji z sąsiadami w okresie po odzyskaniu niepodległości, a zarazem stanowiło przygotowanie do osiągnięcia papieskiego
celu, czyli zwrócenia się z przekazem religijnym do poszczególnych narodów ZSRS. Mimo niepowodzenia w Przemyślu przekaz Ojca Świętego w kluczowym czasie zmiany w polityce wschodniej był politycznie
klarowny i, co najważniejsze, papież nie zmodyfikował ogólnego przekazu w odniesieniu do relacji polsko-ukraińskich. Jan Paweł II tak mocno
stawiał na dobre relacje Polski ze wschodnimi sąsiadami z kilku powodów; pomijając jego formację intelektualną i doświadczenie, nie mniej
znaczące są powody ściśle pragmatyczne: nacjonalistyczne napięcie
w Polsce stanęłoby na przeszkodzie papieskim planom ewangelizacyjnym na terenie dogorywającego ZSRS.
Wschodni przekaz papieża jak na skalę jego zaangażowania nie
przebił się nadmiernie w środkach przekazu, wśród tych, którzy go
podjęli, był Marek Zieliński z „Więzi”, związany wcześniej przez kilka
lat z „Kulturą” paryską, który zresztą niebawem zasilił szeregi polskiej
1545

| Jan Paweł II, Homilia w czasie mszy św. beatyfikacyjnej Anieli Salawy, odprawionej na Rynku Głównym, Kraków, 13 sierpnia 1991, http://nauczaniejp2.pl/
dokumenty/wyswietl/id/490 (dostęp 18 września 2017).
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dyplomacji. W tekście Sumienie Wschodu1546 podsumowywał wschodnie aspekty papieskiej pielgrzymki. Podkreślał, że podczas warszawskiego spotkania z dyplomatami Ojciec Święty lansował koncepcję Europy
„jako duchowo-materialnej całości”. Czynił aluzje do niedawnych wydarzeń, które wstrząsały Przemyślem podczas wizyty papieża. Publicysta „Więzi” widział zagrożenia dla polskiej polityki wschodniej właśnie
w postawach społecznych – widmo przemyskiego sporu o Karmel odcisnęło wyraźne piętno na jego przemyśleniach. Komentował więc nauczanie papieskie szczególnie podczas spotkań z grupami Ukraińców,
Litwinów, Kazachów, Rosjan następująco:
Pielgrzymka miała na celu uodpornić Polskę przed infekcją, której
źródłem są stare choroby: egoizm społeczny, partykularyzm, nienawiść do innych, niesprawiedliwość1547.
Jako kontynuację dawnych wątków w nauczaniu papieża odczytywał odwoływanie się do wspólnoty na kontynencie, wspólnych korzeni,
chrześcijaństwa. Było jasne, że Jan Paweł II, jeżdżąc po wschodniej części Polski i korzystając ze sposobności do spotkań z przedstawicielami
wschodnich narodów, niejako przygotowuje się do kolejnych podróży,
tym razem na Wschód1548. Charakterystyczne, jak Zieliński rozumiał sens
papieskich deklaracji w sprawach polityki wschodniej:
Rosjanie, Litwini, Ukraińcy, Białorusini potrzebują Polski i Polaków.
Nie jako kolonizatorów Wschodu, bo te czasy minęły na szczęście. I nie jako obrońców świętych okopów albo spragnionych
rewindykacji utraconych ziem. Jesteśmy dla nich ważni jako chrześcijanie, jako ludzie sumienia, wiary, tolerancji i wolności, ludzie
krzyża Chrystusa1549.
Religia, misja ewangelizacyjna Kościoła na Wschodzie, na której
w oczywisty sposób zależało papieżowi, miały gwarantować realizację
całkowicie innego niż dotychczas programu polityki wschodniej.
Jan Paweł II był w Polsce kolejny raz – pierwszy raz jednak w warunkach
wolnego państwa. Jego orędzie było w rzeczy samej podsumowaniem
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1546

| M. Zieliński, Sumienie Wschodu, „Więź” 1991, nr 9, s. 67–73.

1547

| Tamże, s. 69–70.

1548

| Tamże, s. 71.

1549

| Tamże, s. 72.

kształtującego się od początku pontyfikatu podejścia neojagiellońskiego. W papieskich wypowiedziach pojawiały się znane już motywy
związane z Jadwigą Andegaweńską. W zasadzie dotykamy w tym miejscu najważniejszej sprawy – tego jaką papież miał wizję państwa: tendencje „ku porozumieniom i uniom”1550. To oczywiście cytat z ostatniej
wydanej książki Jana Pawła II – jednak świetnie oddający sens papieskich wypowiedzi w Polsce wiosną i latem 1991 roku. Wiele wskazuje
na to, że także wówczas ustaliło się ujęcie idei jagiellońskiej wedle Jana
Pawła II na trzech płaszczyznach: państwowym (unia z Litwą, unia lubelska), religijnym (wspomnienie unii brzeskiej) oraz w polityce wewnętrznej
(oparta na takich postaciach jak Paweł Włodkowic, Mateusz z Krakowa
czy Mikołaj Kopernik oraz na takich wartościach jak tolerancja religijna
za czasów Zygmunta Augusta, relacje z mniejszościami).
Od 10 do 12 maja 1991 roku odbywało się w Supraślu seminarium
„Polska i Wschód”, z którego relację zamieścił w „Więzi” Bohdan Skaradziński1551. Charakterystyczne dla tego seminarium były zarówno zróżnicowane politycznie grono uczestników, jak i próby konsolidacji środowisk
aktywnych w polityce w wschodniej. W latach 1989–1990 zaczynały
się one dopiero formować, rok później problem dotyczył czego innego,
gdyż pojawiły się pierwsze próby, by właśnie w polityce wschodniej
nie dochodziło do podziałów, które zagościły już na polskiej scenie politycznej. W Supraślu zjawili się między innymi Andrzej Ananicz, Leon
Brodowski, prezes ogólnopolskiego Klubu Miłośników Litwy, Grzegorz
Kostrzewa-Zorbas, Antoni Macierewicz – wówczas w imieniu Kancelarii
Prezydenta RP, Włodzimierz Mokry, Andrew Nagorski, Zdzisław Najder, Jerzy Marek Nowakowski z Kancelarii Prezydenta, Maria Przełomiec z polskiej sekcji BBC, Jan Olszewski, który za pół roku miał zostać
premierem, Bohdan Skaradziński i Andrzej Borowski z Fundacji Batorego. Deklaracja końcowa sympozjum zapowiadała współpracę środowisk działających na „wschodniej niwie”, autorzy apelowali, by polityki
wschodniej nie ograniczać do działań dyplomatycznych i aktywności
MSZ, lecz zaangażować także Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz
1550

| Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Znak, Kraków
2005, s. 143

1551

| B. Skaradziński, Supraśl ’91 albo Polska i Wschód, „Więź” 1991, nr 7–8,
s. 200–204.
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Ministerstwo Kultury i Sztuki („bo od reorientacji społeczeństwa całego chyba należałoby zaczynać” – dodawał Skaradziński)1552. Majowe
spotkanie w Supraślu pokazywało, że wywodzące się z opozycji kręgi
zainteresowane Wschodem i polityką wschodnią, wobec narastającego
sporu politycznego w Polsce chcą zachować ze sobą kontakt i wciąż
widzą wspólnotę interesów. Skład supraskiego spotkania pokazuje, że
postsolidarnościowe środowiska tak samo identyfikowały zadania i cele
polityki wschodniej odrodzonej Polski, a także dostrzegały, że wymaga ona tłumaczenia opinii publicznej. Z jednej strony mieliśmy więc do
czynienia z dalszym kształtowaniem się społecznego lobby na rzecz
polityki wschodniej, z drugiej zaś trzeba odnotować całkowitą nieobecność na spotkaniu osób, które można by kojarzyć z poprzednią władzą.
Polityka wschodnia stała się w sytuacji konfliktu na innych polach jedną z coraz mniej licznych dziedzin pozwalających na pielęgnowanie
wspólnej tożsamości ludzi dawnej opozycji, niezależnie od tego, kogo
popierali w 1991 roku.
W połowie 1991 roku podejście hiperasekuracyjne, charakterystyczne dla partii komunistycznej w Polsce w odniesieniu do polityki wschodniej, szczególnie w okresie po 1985 roku, zaznaczyło się w odniesieniu
do partii postkomunistycznej lewicy. Jej przedstawiciele, jak Tadeusz
Iwiński czy Józef Oleksy, w swoich deklaracjach wciąż stawiali na
utrzymanie się ZSRS jako na optymalny wariant dla Polski1553. W kwestii
sposobu prowadzenia polityki wobec Litwy po wydarzeniach ze stycznia 1991 roku Skubiszewski znajdował poparcie u Oleksego, a musiał
wysłuchiwać pretensji Jacka Kuronia zarzucającego rządowi zbyt małą
aktywność1554. Nad każdą tego typu dyskusją unosiło się pytanie o stosunek do ZSRS, a najbardziej bodaj drażliwym elementem ówczesnych
debat w środowisku postkomunistycznym była kwestia stosunku do Litwy,
należała ona do najczęściej omawianych tematów na posiedzeniach
Komisji Spraw Zagranicznych1555.
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1552

| Tamże, s. 204.

1553

| J. Strzelczyk, Ucieczka ze Wschodu…, dz. cyt., s. 128.

1554

| R. Podgórzańska, Główne problemy polskiej polityki zagranicznej na forum sejmowej
Komisji Spraw Zagranicznych w latach 1989–2001, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006, s. 144.

1555

| Tamże, s. 148– 155.

Autorzy programu SdRP, która powstała w styczniu 1990 roku gruzach PZPR, na wstępnym etapie bronili jednolitości ZSRS, odwołując
się do zasady poszanowania integralności terytorialnej państw. Było to
specyficznym podejściem do tej zasady, jeśli rozpatrujemy ją w kontekście tego, jak Związek Sowiecki się powiększał, podważając właśnie
tę zasadę w odniesieniu do państw regionu: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii,
Ukrainy itd. Pierwsze zręby programu międzynarodowego SdRP powstawały niedługo po udzieleniu PZPR pożyczki przez KPZR, która pozwoliła partii postkomunistycznej w Polsce przetrwać szczególnie trudny
okres1556. SdRP nie opowiadała się otwarcie przeciw niepodległości
zachodnich republik ZSRS – zakładała jednak, że inaczej niż państwa
bałtyckie Białoruś i Ukraina będą tworzyć wraz z Rosją i Kazachstanem
odnowiony Związek Sowiecki. Partia była ostrożna wobec popierania
niepodległości wschodnich sąsiadów z kilku powodów: począwszy od
uznania, że jeden wielki sowiecki rynek jest korzystniejszy dla Polski ekonomicznie, a skończywszy na obawach o odrodzenie się historycznych
resentymentów1557. Postulat SdRP z 1990 roku oparcia się na dobrych
relacjach z „sojusznikami” autorzy słusznie odczytują jako wezwanie do
utrzymania jak najlepszych relacji z członkami Układu Warszawskiego
i RWPG, a przede wszystkim jako postulat utrzymania tych organizacji,
ton deklaracji SdRP z 1990 roku przypominał – i nie może to dziwić –
poglądy na politykę zagraniczną prezentowane przez część aktywu
PZPR1558. W podejściu do polskiej polityki wschodniej widzimy u SdRP
kontynuację hiperasekuracyjnego podejścia przedstawicieli obozu władzy PRL, ale też naturalną w warunkach ówczesnej walki politycznej chęć
1556

| Por. Notatka z 13 listopada 1991, s. 1/16, Akta główne Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie – tom I, http://bi.gazeta.pl/im/7/3358/m3358617.pdf (dostęp
28 lutego 2018).

1557

| Por. A. Włodarczyk, Polskie koncepcje polityki zagranicznej wobec Białorusi 1989–
2013, praca doktorska napisana pod kierunkiem dr. hab. Wojciecha Śleszyńskiego,
Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2017 (maszynopis), s. 25–28.

1558

| Por. M. Migalski, Polityka zagraniczna w programie i działalności Sojuszu Lewicy Demokratycznej, [w:] tenże (red.), Sojusz lewicy Demokratycznej, Wydawnictwo
Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 195–196; Ł. Tomczak, Polityka zagraniczna w myśli programowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej, [w:] R. Podgórzańska, Ł. Tomczak
(red.), Wybrane zagadnienia polityki zagranicznej Polski po 1989 roku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 69.
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odróżnienia się od politycznej konkurencji. Rozdźwięk między dwoma
podejściami – środowisk wywodzących się z Solidarności i środowisk
postkomunistycznych – jeszcze w 1991 roku był wciąż zasadniczy i powodował, że polityka wschodnia teoretycznie była wciąż jednym z najważniejszych tematów dzielących stare elity polityczne od nowych. Tak
jak szybko ewoluowało stanowisko partii postkomunistycznej w sprawie
członkostwa Polski w UE, tak też tylko niewiele wolniej nastąpiły w tej
partii korekty programowe w odniesieniu do polityki wschodniej.

Exposé po raz drugi
27 czerwca Skubiszewski po raz drugi w karierze stanął przed Sejmem,
by przedstawić założenia polityki zagranicznej. W stosunku do poprzedniego roku na czoło wysunął wzmocnienie relacji ze wspólnotami europejskimi, w tym zawarcie układu stowarzyszeniowego oraz nacisk na
współpracę z NATO. Kwestia rozwoju KBWE zeszła już na drugi plan,
chociaż Skubiszewski poświęcał jej wciąż nieproporcjonalnie dużo czasu1559. Minister informował o przygotowaniach do podpisania nowego
traktatu z ZSRS. Podkreślał kwestie budowy powiązań regionalnych niezależnych od ZSRS. Dopiero po pewnym czasie przeszedł w wystąpieniu do omawiania relacji z ZSRS. Tym akurat kwestiom poświęcił relatywnie mało czasu. Jako priorytety w relacjach z ZSRS podawał „traktatowe
uregulowanie wycofania Armii Radzieckiej”. Po drugie – deklarował, że
stawia na podpisanie nowego traktatu z ZSRS „o dobrym sąsiedztwie
i przyjaznej współpracy”1560. W tym kontekście podkreślił, że Polska koordynuje swoje stanowisko w sprawie nowego traktatu z Czechosłowacją i Węgrami. Jako trzeci problem do rozwiązania Skubiszewski wymienił kwestię załamania się powiązań handlowych z ZSRS.
Skubiszewski zapowiedział podpisanie z Ukrainą traktatu dwustronnego, a z Białorusią „podpisanie deklaracji”1561. Zapowiedział też
1559
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| Informacja rządu o polityce zagranicznej. Exposé ministra spraw zagranicznych
Krzysztofa Skubiszewskiego w Sejmie, 27 czerwca 1991, [w:] R. Stemplowski,
Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej, wyd. II, dz. cyt., s. 208–209.

1560

| Tamże s. 214.

1561

| Tamże, s. 215.

utworzenie konsulatów w Ałma Acie i Kaliningradzie. W wystąpieniu ministra wyraźna była dysproporcja w traktowaniu relacji z ZSRS a uwagą
poświęcaną stosunkom z republikami, szczególnie że cele, które uznawał za strategiczne w relacji z Sowietami (traktat), szybko okazały się
nieaktualne. Relacje z Litwą, Łotwą i Estonią Skubiszewski omówił w ramach współpracy regionalnej w basenie Bałtyku. Było to swego rodzaju
gestem, jakby nie do końca traktował je jako część stosunków z ZSRS,
a nawet „polityki wschodniej” w takim znaczeniu, w jakim użył tego terminu1562. Był to jednak w zasadzie jedyny gest i novum w znanym już
krytykom Skubiszewskiego podejściu do państw bałtyckich. Odnosząc
się do aspiracji niepodległościowych trzech państw, zadeklarował, że
„ich niepodległościowe aspiracje cieszą się polskim poparciem – w granicach określonych prawem międzynarodowym”1563, co oznaczało, że
Polska nie pójdzie w ślad państw, które uznały już Litwę, Łotwę i Estonię.
Mogło to być zrozumiałe z punktu widzenia szczególnej sytuacji Polski,
położenia itd. Najwyraźniej jednak także w sferze gestów, które były
możliwe do wykonania, czyli poważnego powiększenia infrastruktury
dyplomatycznej w tych republikach czy rozszerzenia liczby polskiego
personelu dyplomatycznego, Skubiszewski raczej stawiał na plan minimum. Zapowiadał otwarcie konsulatów generalnych w Wilnie i Rydze,
ale już nie w Tallinie, który miał być obsługiwany z Łotwy. Skubiszewski
mówił też o popieraniu trzech republik w staraniach o udział w konferencjach międzynarodowych, w tym KBWE. Informował, że MSZ Litwy
tworzy w Polsce biuro informacyjne, zaś Polska rozważa utworzenie
podobnego biura na Łotwie i w Estonii. Powiedział też, że „w Wilnie
działa polski konsul”1564. Słowem, pomimo krytyki Skubiszewski jeszcze
dwa miesiące przed puczem w Moskwie przyjmował na płaszczyźnie
formalnej postawę swego rodzaju wyczekiwania w stosunku do państw
bałtyckich, być może nie mając też odpowiednich sygnałów od najważniejszych państw zachodnich, że są one gotowe natychmiastowo uznać
ambicje trzech republik.

1562

| Tamże, s. 213.

1563

| Tamże, s. 218.

1564

| Tamże, s. 218.
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Chicken Kiev Speech i kwestia nacjonalizmu
Przemówienie kijowskie George’a Busha z 1 sierpnia 1991 roku, które weszło do historii jako Chicken Kiev Speech, sprawiło, że poparcie
przez USA niepodległości Ukrainy wciąż było kwestią problematyczną.
Wygłoszona przed Radą Najwyższą mowa okazała się jeszcze jedną
próbą udzielenia wsparcia Gorbaczowowi. Bush optował za pozostaniem Ukrainy w związku z Rosją w ramach nowego, zmodyfikowanego Związku Sowieckiego i wychwalał dotychczasowego przywódcę
państwa. Jednocześnie przestrzegał przed ukraińskim nacjonalizmem,
zachęcał do unikania despotyzmu itd. Przemówienie prezydenta USA
niemal całkowicie rozmijało się z odczuciami opinii publicznej nad Dnieprem i spotkało się z krytyką zarówno na Ukrainie, jak i w USA1565. Przemówienie to należy zapewne odczytać szerzej, jako wyraz obaw USA
w odniesieniu do regionu. Oczywiście z kilku powodów (współpraca
z Niemcami hitlerowskimi, zbrodnie wojenne wobec ludności polskiej,
żydowskiej itd., infiltracja nacjonalistycznych środowisk ukraińskich na
uchodźstwie przez służby amerykańskie) świadomość historycznych
konsekwencji ukraińskiego nacjonalizmu była na Zachodzie znana najbardziej. Chodziło jednak o zjawisko o znaczeniu regionalnym. Trzeba
w tym kontekście wyjaśnić, że w waszyngtońskich sferach decyzyjnych
pojawiały się dyskusje z tezą, iż poparciu USA dla ruchów odśrodkowych w ZSRS (co często oznaczało poparcie dla ruchów narodowych)
może towarzyszyć wzrost nacjonalizmów. Był to też przedmiot specjalnych opracowań Brzezińskiego. Amerykanie zetknęli się z tym problemem w sowieckiej Azji Środkowej w kontekście Afganistanu. Rząd
amerykański prowadził w latach 80. szerokie studia nad problemem
nacjonalizmu w regionie, szczególnie w ZSRS, wykorzystując do tego
szereg instytucji, w tym RAND Corporation1566. Można nie podzielać
argumentacji, a szczególnie kijowskiej retoryki Busha, ale nietrudno ją
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1565

| M. Kranish, Bush says: Ukraine should accept loose union with USSR, „The Boston Globe” (Boston, MA), 2 VIII 1991, https://www.highbeam.com/doc/1P2–
7671451.html (dostęp 3 stycznia 2017).

1566

| T. Kuzio, U.S. support for Ukraine’s liberation during the Cold War: A study of
Prolog Reaserch and Publishing Corporation, “Communist and Post-Communist”,
nr 45/2012, s. 59–60.

zrozumieć na gruncie amerykańskiego podejścia do kwestii nacjonalizmu w regionie.
W jakimś sensie treść Chicken Kiev Speech wyjaśnia też ówczesną
powściągliwość amerykańskiej polityki także wobec zmian w Polsce
i nacisk na łagodny przebieg transformacji, tak by nie pobudzić czynnika nacjonalistycznego. Przemówienie kijowskie oddawało nierzadkie w opiniotwórczych elitach Waszyngtonu przekonanie o tym, że
w trakcie transformacji państwa w Europie Środkowej przejawiać będą
skłonności do nacjonalizmu czy autorytaryzmu1567. Przykładowo Francis Fukuyama po pierwsze uważał, że w Europie ruch ku zjednoczeniu
jest „chwilowym zboczeniem z kursu, wywołanym doświadczeniami drugiej wojny światowej”, a w rzeczywistości Europa będzie zmierzać ku
nacjonalizmowi1568, po drugie w odniesieniu do Polski w Końcu historii
wręcz prognozował graniczne zatargi polsko-litewskie1569. Warto przypomnieć, że w amerykańskiej tradycji myślenia o regionie Europy Środkowej już od czasów wystąpienia Wilsona z 8 stycznia 1918 roku, kiedy
ogłosił swoje 14 punktów, był element niepokoju o powstawanie sporów
na tle narodowościowym. W otoczeniu prezydenta USA już wtedy prognozowano zatargi między Polakami a Litwinami, Białorusinami i Ukraińcami1570. Obawa przed powrotem do starych nacjonalizmów sprzed
epoki dominacji sowieckiej w regionie, które miałyby odżyć po tym, jak
imperialny system odtaje, była jednym z motorów amerykańskiej polityki wobec tej części Europy, tj. popierania integracji regionalnej (Grupa
Wyszehradzka), integracji europejskiej (traktat z Maastricht), dobrych
relacji między państwami regionu, wspomagania transformacji gospodarczej, odrzucania nacjonalizmów itd. Informacje o pierwszych komplikacjach w relacjach polsko-litewskich, polsko-ukraińskich czy trudnościach w pierwszych kontaktach polsko-białoruskich, podobnie jak echa
1567

| Por. F. Lewis, Bringing in the East, dz. cyt., s. 19; Ch. Gati, East-Central Europe…,
dz. cyt., s. 144–145.

1568

| F. Fukuyama, Koniec historii I ostatni człowiek, przeł. T. Bieroń, M. Wichrowski,
Znak, Kraków 2017, s. 409.

1569

| Tamże, s. 412.

1570

| Por. Interpretation of President Wilson’s Fourteen Points by Colonel House, PRFA,
1918. Supplement 1: The World War, Vol. 1, pp. 405–413, podaję za: https://www.
mtholyoke.edu/acad/intrel/doc31.htm (dostęp 20 marca 2018).
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pierwszych konfliktów wokół praw mniejszości narodowych, zapewne
docierały za ocean w raportach dyplomatów. Oczywiście w innym
stopniu dotyczyło to nowych państw z drugiego kręgu Sałmina (dawne republiki związkowe), a w innym, sądzić należy, że mniejszym, tzw.
imperium zewnętrznego. Wilsonowska tradycja1571 amerykańskiej polityki nakazywała popieranie integracji w Europie na różnych poziomach
jako metodę zapobieżenia wojnie. Charakterystyczne, że była to linia
paralelna z papieskim nauczaniem w Polsce z 1991 roku. Ostrzeżenia
przed nacjonalizmem płynęły także w odniesieniu do Polski, ale z kolei
polscy przedstawiciele w relacjach ze Wschodem też ostrzegali przed
nacjonalizmem, jak Adam Michnik uczestników zjazdu Ruchu w Kijowie
w 1989 roku czy Krzysztof Skubiszewski swoich rozmówców w Mińsku
w październiku 1990 roku1572 (kiedy minister spraw zagranicznych sowieckiej Białorusi sugerował mu rozmowę na temat problemów granicznych z Polską, Skubiszewski miał odpowiedzieć, że „żaden problem białostocki nie istnieje” oraz że „z nikim nie będziemy rozmawiać o naszych
granicach”, a rozwój nacjonalizmów w Europie Środkowo-Wschodniej
jest dla niej równie groźny jak zła sytuacja gospodarcza”1573). Ten sam
wątek, zagrożenia wzrastającymi nacjonalizmami w postkomunistycznej
Europie, znajduje się w notatkach z rozmów Bujaka i Szlajfera z politykami holenderskimi w listopadzie 1990 roku1574. Aby właściwie zinterpretować politykę amerykańską wobec ZSRS w połowie 1991 roku, należy
wziąć pod uwagę nie tylko taktyczne zagadnienie, co się stanie w razie
niekontrolowanego rozpadu ZSRS, ale też postrzeganą jako strategiczną kwestię zagrożenia nacjonalizmami w regionie, których wybuch doprowadziłby do osłabienia stabilności. Z tej perspektywy niestety pozostawało mniej miejsca na możliwości zrozumienia narodowych ambicji
chociażby Ukraińców.
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1571

| Por. Richard Caplan, The United States…, dz. cyt., s. 365.

1572

| K. Skubiszewski, 19 października, Pilna notatka o przebiegu oficjalnej wizyty Ministra SZ RP K. Skubiszewskiego w Białoruskiej SRR AMSZ Pf–525/DE/9, s. 2.

1573

| Krzysztof Skubiszewski, 19 października, Pilna notatka o przebiegu oficjalnej
wizyty Ministra SZ RP K. Skubiszewskiego w Białoruskiej SRR AMSZ Pf–525/
DE/9, s. 2.

1574

| Informacja dotycząca rozmów odbytych w Holandii, archiwum domowe Jana
Kofmana, kopie w posiadaniu autora.

Wracam do wystąpienia kijowskiego George’a Busha. Problem z tym
wystąpieniem polegał na tym, że niedługo po jego wygłoszeniu doszło
w ZSRS do puczu, czyli wydarzeń, które podważyły linię prezydenta
USA – nie było szans na uratowanie ZSRS w zreformowanej formie. Kiev
Chicken Speech (jak nazwano wystąpienie Busha), jak szybko miało się
okazać, było reprezentatywne dla poglądów elit amerykańskich wpływających na politykę wobec Europy Środkowej i Wschodniej, ale nie
uwzględniało dynamiki wydarzeń w odpowiednim stopniu. Kilka miesięcy po wizycie Busha na Ukrainie ukazał się w „Foreign Affairs” artykuł
Adriana Karatnyckiego, w którym Ukraina została przedstawiona jako
„strategicznie znaczący” kraj w Europie, z 700 tysiącami żołnierzy (o połowę więcej od Bundeswehry), centrum przemysłowe, potencjalnie silne
państwo tworzące własną walutę, wprowadzające język ukraiński do
szkół itd.1575. Autor podkreślał przede wszystkim, że jeśli ktoś myśli o demokratyzacji Rosji, to najlepszą drogą do osiągnięcia tego celu byłoby
wykorzystanie prozachodnich tendencji na Ukrainie, zamieszkanej przez
dużą grupę etniczną Rosjan1576. Wzorzec znad Dniepru miał wpływać
na zmianę sytuacji w całym rozpadającym się Związku Sowieckim.

Pucz w Moskwie
Płk Zbigniew Skoczylas, chwilowo bezrobotny pełnomocnik ministra
spraw wewnętrznych do spraw uchodźców, nie po raz pierwszy był
podczas wakacji szefem obozu taternickiego nad Morskim Okiem. Gdy
wstał o świcie, by wyprawić w góry kolejne ekipy, włączył radio i przypadkowo natrafił na audycję Radia Moskwa. To z jego nerwowych telefonów ze schroniska rząd miał się dowiedzieć o puczu w Moskwie1577.
Był 19 sierpnia 1991 roku. Pucz okazał się jednym z najbardziej dramatycznych momentów w relacjach nieodległej Polski z rozsypującym się
1575

| A. Karatnycky, The Ukrainian Factor, „Foreign Affairs”, Summer 1992, t. 71, nr
3, s. 90–91.

1576

| Tamże, s. 107.

1577

| J. Cichocki, J. Darczewska, B. Sienkiewicz, Okręt Koszykowa, [w:] J. Borkowicz, J.
Cichocki, K. Pełczyńska-Nałęcz (red.), Okręt Koszykowa, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2007s. 30.
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Związkiem Sowieckim. Przez moment wydawało się, że przechodzący właściwie bez większych zadrażnień proces rozwodu Polski z ZSRS
może zostać gwałtownie zatrzymany. Elity polityczne w Warszawie nie
powinny były czuć się zaskoczone wydarzeniami w Moskwie, od pewnego czasu pojawiały się bowiem sygnały, w jakim kierunku zmierzają
sprawy u wschodniego sąsiada. Przykładowo 6 lipca Ciosek napisał
do Skubiszewskiego osobisty list, relacjonujący jego prywatną rozmowę
z Giennadijem Janajewem. Co ciekawe, nie zdecydował się na posłanie tej informacji oficjalną pocztą MSZ, jakby nie wierzył, że zostałaby
dochowana tajemnica jego korespondencji z ministrem. Z listu wynikało,
że Jelcyn został już uprzedzony, iż jeśli pójdzie „za daleko w demontażu
centralnych struktur władzy w ZSRR”, to odpowiedzią będzie wojskowy
zamach stanu1578.
19 sierpnia w związku z wydarzeniami w Moskwie do Skubiszewskiego przyszedł ambasador Kaszlew. Jakby pewien zwycięstwa puczystów, zadeklarował kontynuację przez ZSRS dotychczasowej polityki zagranicznej, w tym polityki wobec Polski oraz negocjacji na temat
wycofania z Polski wojsk rosyjskich. Kaszlew najwyraźniej zabiegał, by
polskie władze zachowały powściągliwość w krytykowaniu ekipy Janajewa. Przekaz ambasadora w pierwszych słowach swej odręcznej notatki ze spotkania syntetycznie ujął Skubiszewski: „Akcentowanie stałości
nowej władzy. Ani razu o Gorbaczowie”1579. Komunikat Kaszlewa zawierał jeszcze jeden element: delikatne żądanie, by nie komentować wydarzeń w Moskwie na niekorzyść Janajewa i jego ekipy1580. Równolegle
z rozmowami prowadzonymi przez Skubiszewskiego inni dyplomaci szukali pomysłu, jak postępować wobec zmienionej sytuacji na Wschodzie.
W dniu spotkania Skubiszewskiego z sowieckim ambasadorem w MSZ
została tam sporządzona opinia, wedle której prognozy związane z puczem nie wyglądały dla Polski optymistycznie. Kostrzewa-Zorbas i Stankiewicz przewidywali zaostrzenie się sytuacji w ZSRS, szczególnie na linii
emancypujące się republiki–postsowieckie centrum, zwracali też uwagę
na pochodzenie nowej kremlowskiej ekipy ze środowiska sowieckiego
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1578

| IZ, Archiwum osobiste Krzysztofa Skubiszewskiego, teczka 260, List Stanisława
Cioska do Krzysztofa Skubiszewskiego, 6 VII 1991, rękopis.

1579

| Tamże, Odręczna notatka Krzysztofa Skubiszewskiego, 19 VIII 1991.

1580

| Tamże.

aparatu przemocy. Autorzy opracowania ukazywali zagrożenia, jakie
mogłyby się wiązać z użyciem stacjonujących w Polsce wojsk sowieckich do utrzymywania przez ZSRS strefy wpływów w Europie Środkowej
czy też z przeniesieniem się typowego w warunkach puczu chaosu do
sowieckich garnizonów w Polsce1581. Wydarzenia z sierpnia 1991 roku
pokazały, jak paląca jest kwestia wycofania wojsk sowieckich z Polski
oraz jak krucha i krótkotrwała może być koniunktura w relacjach polskosowieckich po 1989 roku. Pucz, szczególnie w wariancie porażki, niósł
oczywiście pewne możliwości dla polskiej polityki zagranicznej. Mógł
zostać wykorzystany przez polską dyplomację na Zachodzie do przekonywania, jak ważne jest polityczne otwarcie na współpracę z krajami
postkomunistycznymi i przyspieszenie zrywania przez nie imperialnych
więzów. W polityce wewnętrznej wydarzenia związane z puczem zdawały się potwierdzać racje zwolenników jak najszybszego rozrywania
wojskowych i innych uzależnień od ZSRS. Z kolei pucz zakończony sukcesem oznaczał realną groźbę realizacji jednego z niekorzystnych dla
Polski scenariuszy: destabilizacji i siłowej próby powstrzymania rozpadu Związku Sowieckiego. Przekreślałoby to przynajmniej na jakiś czas
politykę prowadzoną wobec Sowietów przez Zachód. Jednocześnie
przerywałoby nowy geopolityczny kurs państw środkowoeuropejskich
w kierunku struktur euroatlantyckich.
Decyzje, jak zareagować na pucz, były podejmowane w Belwederze. W trakcie zamachu Ciosek znajdował się na Krymie1582, co utrudniało z nim kontakt, Wałęsa zdany był na doradców ze swojego otoczenia. Już w pierwszej reakcji prezydent popełnił kilka błędów, które
szczególnie na krajowej arenie wiele go kosztowały. Oprócz bowiem
konsultacji z premierem Bieleckim, co było naturalne, pytał też o zdanie
Jaruzelskiego i Kiszczaka. Wedle relacji Nowakowskiego, który należał
do kręgu współpracowników Wałęsy, prezydent bał się, „że znów zrobią nam stan wojenny”1583. Być może przyjął taką linię także dlatego,
że ambasador Kaszlew zachowywał się, jakby władza w Związku So1581

| IZ, Archiwum osobiste Krzysztofa Skubiszewskiego, teczka 260, Grzegorz Kostrzewa-Zorbas, Jerzy Stankiewicz, Departament Europy, Elementy oceny i prognozy wydarzeń w ZSRR po wprowadzeniu stanu wyjątkowego, s. 1–3.

1582

| J. Kurski, Lewy czerwcowy…, dz. cyt., s. 175–176.

1583

| Relacja Jerzego Marka Nowakowskiego dla autora, 2017.

| 615

wieckim na trwałe znalazła się w rękach puczystów. Poglądy Kiszczaka
czy Kaszlewa Wałęsa zdawał się przyjmować z większym zaufaniem,
bardziej pasowały po prostu do jego ogólnej postawy powściągliwości
w polityce wschodniej. Zdaniem Nowakowskiego to Bielecki jako premier powstrzymywał prezydenta przed jakimiś gestami wobec puczystów. Miał mówić: „Lechu, z bandytami się nie rozmawia”1584. Zdaniem
Wojciecha Roszkowskiego Wałęsa wręcz w zasadzie postawił na powodzenie Janajewa1585.
Na tle stosunku do puczu zarysował się też wyraźnie podział wśród
aktorów polskiej polityki wobec ZSRS. Wałęsa planował wysłanie depeszy gratulacyjnej do Janajewa i blokował orędzie Bieleckiego, który
oceniał, że zwyciężą Jelcyn i Gorbaczow. Ostatecznie oświadczenie
polskiego prezydenta dotyczące sytuacji w ZSRS było umiarkowane;
Wałęsę uspokoiły dodatkowo rozmowy z zachodnimi liderami, prezydentem USA Bushem i kanclerzem Kohlem. Szybko jednak okazało się,
że to Bielecki miał rację. Wałęsa i jego otoczenie próbowali nadrobić
stratę, przynajmniej jeśli chodzi o przekaz do polskiej opinii publicznej.
To dlatego rozmowa telefoniczna z Jelcynem, do której doszło dopiero
21 sierpnia, była transmitowana przez telewizję na całą Polskę. Tego samego dnia Wałęsa rozmawiał z Václavem Havlem i Gorbaczowem1586.
Powodowany przez doradców, próbował pokazać, że odzyskuje inicjatywę w polityce wschodniej i nie myli się w prognozach. Stawką jednak
nie były wyłącznie kwestie wewnętrzne, Polska u progu niepodległości stawała wobec wielkiego politycznego niepewnego. 26 sierpnia
Michnik, który długo liczył, że Gorbaczow w jakiejś formie się utrzy-
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| Relacja Jerzego Marka Nowakowskiego dla autora, 2017.
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| W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski…, dz. cyt., s. 51.

1586

| Por.: IZ, Archiwum osobiste Krzysztofa Skubiszewskiego, teczka 260, Rozmowa
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wałęsy z prezydentem Czecho-Słowacji Vaclavem Havlem, Belweder, 21 VIII 1991, godz. 10.20; tamże, Rozmowa
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wałęsy z prezydentem Republiki Rosyjskiej Borysem Jelcynem, Belweder, 21 VIII 1991, godz. 12.15; tamże, Rozmowa
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wałęsy z prezydentem Związku Radzieckiego, Belweder, 21 VIII 1991, godz. 13.55.

ma, napisał: „To jest prawdziwy koniec Związku Radzieckiego”1587. I tak
w rzeczywistości było.
Zdaniem Nowakowskiego po puczu w polskiej polityce wschodniej
pojawiły się trzy opcje: pierwsza – zachowawcza, zakładała, że ZSRS
przetrwa. Pomimo oczywistego upadku ZSRS byli politycy, którzy wciąż
nie wyobrażali sobie całkowitego upadku Sowietów. Druga opcja, nazwana przez Nowakowskiego prometejską, zakładała całkowite przerzucenie sympatii i wsparcia na byłe republiki, a w szczególności popieranie Ukrainy. Trzecia, najsłabsza, zakładała porozumienie z Rosją1588.
Wygląda na to, że pod wpływem swoistej politycznej traumy związanej
z puczem najbardziej wpływowa była opcja prometejska, która jednak
powoli zdobywała przewagę. To ta linia doprowadziła do przyspieszenia w polskiej polityce wschodniej. Dobrym fokusem ówczesnych zmian
okazała się debata, którą w formie wewnętrznej dyskusji przeprowadził
Nowakowski w Ośrodku Studiów Międzynarodowych. Spotkanie zostało zaplanowane na 20 września. Wcześniej uczestnicy otrzymali tezy
przygotowane przez Nowakowskiego. Na ich podstawie można zrekonstruować podejście Nowakowskiego do sytuacji w polityce wschodniej.
Uważał on, że sytuacja na Wschodzie jest coraz bardziej niestabilna,
że w związku z procesami odchodzenia państw regionu od komunizmu
sytuacja Polski z punktu widzenia bezpieczeństwa ulega pogorszeniu.
Jako główne zagrożenia dla Polski Nowakowski wymieniał: brak kontroli
nad bronią masowej zagłady w ZSRS, niejasny kierunek, w jakim będą
rozwijały się armie narodowe w nowo powstających państwach, zagrożenia związane z rozwojem nacjonalizmów, zagrożenia braku dostaw
w gospodarce (prawdopodobnie przede wszystkim w energetyce),
zagrożenie terroryzmem i wojnami domowymi oraz infiltracją obcych
służb. Jako kroki do podjęcia Nowakowski proponował: „zdefiniowanie naszego stosunku do NATO”, przez co zapewne rozumiał zbliżenie z Sojuszem, stworzenie diagnozy realnych zagrożeń związanych
z procesami rozpadu ZSRS (uchodźcy, przerwy w dostawach sprzętu,
zagrożenie infiltracją służb specjalnych itd.) oraz opracowanie progra-

1587

| A. Michnik, Czekaliśmy na ten dzień, [w:] tenże, Diabeł naszego czasu, Biblioteka
Gazety Wyborczej, Warszawa 2009, s. 240.

1588

| J.M. Nowakowski, Polska polityka wschodnia…, dz. cyt.,, s. 87.
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mu ekspansji gospodarczej na Wschód1589. Na podstawie tez Nowakowskiego 20 września dyskutowali przedstawiciele najważniejszych
instytucji państwa odpowiedzialnych za bezpieczeństwo1590. Narada
była traktowana jako poufna, a jej rezultaty miały trafić do najważniejszych osób w państwie. Po zagajeniu Nowakowskiego głos zabrał
Onyszkiewicz. Jego zdaniem nie było „istotnego zagrożenia infiltracją
Polski przez KGB”1591. Zmartwieniem wiceministra było, na ile nowe państwa na Wschodzie honorować będą ograniczenia w zbrojeniach konwencjonalnych wynikłe z Traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych
w Europie (CFE) podpisanego w Paryżu w listopadzie 1990 roku oraz
bezpieczeństwo kontroli nad magazynami taktycznej broni nuklearnej.
Szymanderski położył nacisk na to, że państwa regionu nie są gotowe
do rezygnacji ze swej suwerenności, która okaże się konieczna wobec
procesów zjednoczenia Europy (warto zaznaczyć, że trwały już wówczas przygotowania do parafowania traktatu z Maastricht). Janusz Luks
koncentrował się na kwestii reorganizacji KGB i przypominał, że wedle
zaleceń Gorbaczowa struktura ta ma nie być rozwiązana, ale podporządkowana Rosji. Jako główny sprawdzian dla rządów państw wyłaniających się z ZSRS proponował uznać realną zdolność do rządzenia.
Milewski powiedział, że największym zagrożeniem dla Polski byłoby
odrodzenie się ZSRS, a zatem Polska powinna popierać republiki i nie
sprzeciwiać się posiadaniu przez nie broni nuklearnej, jeśli ją mają –
przeciw tej tezie oponowali Nowakowski i Onyszkiewicz. Argumentowali, że nie służy bezpieczeństwu międzynarodowemu rozszerzanie katalogu państw posiadających taką broń oraz że jeśliby ją posiadały takie
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| J.M. Nowakowski (Kancelaria Senatu RP, Ośrodek Studiów Międzynarodowych),
Tezy do dyskusji o bezpieczeństwie Polski wobec wydarzeń na Wschodzie, b.d.
(prawdopodobnie sierpień/ wrzesień 1991), zbiory prywatne Andrzeja Grajewskiego, s. 2.
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| Skład uczestników spotkania: Tadeusz Chabiera (OSM), Artur Hajnicz (OSM),
Jerzy Kozakiewicz (MSZ), Janusz Luks (UOP), Jerzy Milewski (BBN), Jerzy Marek Nowakowski (OSM), Janusz Onyszkiewicz, podsekretarz stanu w MON, Arkadiusz Rybicki z Kancelarii Prezydenta, Zygmunt Skórzyński (OSM), Jacek Szymanderski z Komisji Obrony Narodowej z Sejmu, Marek Zająkała z BBN i Paweł
Ziółek z OSM.
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| Kancelaria Senatu RP, Ośrodek Studiów Międzynarodowych, Spotkanie poświęcone bezpieczeństwu Polski wobec nowej sytuacji w ZSRR, 20 września 1991,
zbiory prywatne Andrzeja Grajewskiego, s. 2.

państwa jak Ukraina i Kazachstan, to zapewne chciałyby ją posiadać
także Niemcy1592. Kozakiewicz charakteryzował sytuację na Ukrainie:
„nie ma antypolonizmu”, słaba mniejszość polska jest infiltrowana przez
sowieckie służby specjalne („Towarzystwa polonijne zdominowane są
przez oficerów służby bezpieczeństwa”). Zauważał niebezpieczeństwa
związane z pobudzaniem przez polskich polityków postaw roszczeniowych wśród Polaków na Ukrainie. Co do ogólnej sytuacji proponował,
by nie skupiać się na kwestiach militarnych w relacjach z Ukrainą, ale
na budowie kontaktów politycznych1593. W kończących wypowiedziach
Hajnicza i Onyszkiewicza wróciła kwestia stosunku Polski do NATO
w związku z pogorszeniem się stanu bezpieczeństwa Polski w obliczu
procesów rozpadu ZSRS. Hajnicz wiązał kwestię relacji Polski z Niemcami z oczekiwaniami dodatkowych gwarancji politycznych ze strony
Sojuszu. Wskazywał na próby podważenia przez część posłów linii
MSZ w polityce niemieckiej – brak rozumienia, że kwestia gwarancji
natowskich dla Polski jest powiązana z unormowaniem relacji z zachodnim sąsiadem. Onyszkiewicz informował o „kryzysie tożsamości” NATO,
który miał się objawiać tendencją do wycofywania wojsk amerykańskich
z Europy, zwracał uwagę na zagrożenie dla Polski „prawdopodobną
proniemiecką orientacją Ukrainy”. Wiceminister był natomiast spokojny,
jeśli chodzi o szanse odbudowywania imperium rosyjskiego. Uważał je
za „niewielkie, gdyż imperializm musiałby się oprzeć na nacjonalizmie,
co groziłoby powtórzeniem scenariusza jugosłowiańskiego”1594. Co do
opuszczenia Polski przez wojska sowieckie był przekonany, że nastąpi
to „przed 1994 rokiem”1595.
Debata w OSM, którą zdecydowałem się omówić nieco szerzej,
pokazuje skalę wyzwań, przed jakimi stawało młode państwo polskie
wobec rozpadu ZSRS – słabych wciąż więzów z Zachodem, w tym
szczególnie NATO i niejasności, jak społeczeństwo polskie przyjmować
będzie integrację europejską – choć w 1991 roku nie było nawet jasne,
w jakim stopniu i kiedy proces powstawania UE będzie obejmował Pol1592

| Tamże, s. 4.

1593

| Tamże, s. 4–5.

1594

| Tamże, s. 6.

1595

| Tamże, s. 6.
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skę. Wypowiedzi uczestników senackiego spotkania pokazują, w jakich
strategicznych warunkach Polska podejmowała najważniejsze decyzje
w procesie reagowania na to, co działo się z dawnym ZSRS.
We wrześniu i październiku 1991 Grzegorz Kostrzewa-Zorbas, ale
także Nowakowski i Sułek w związku z wydarzeniami na Wschodzie
i niepowodzeniem puczu w Moskwie lansowali wobec zachodnich dyplomatów koncepcję zastąpienia polityki dwutorowości nowym pomysłem: „europeizacją” postsowieckiego Wschodu. Ich celem – jak deklarowali - miało być kreowanie Polski na podporę stabilności w regionie
i zapobieganie rozwoju nacjonalizmu. Polityka europeizacji Wschodu
miała służyć szybkiemu przeciąganiu państw postsowieckich, w tym
szczególnie Ukrainy na stronę Zachodu. Zachodni partnerzy dostrzegali
u niektórych polskich rozmówców zbyt mocną motywację antyrosyjską
w tych propozycjach i nie uznali ich za do końca dopracowane. Nie
były też dla nich jasne ekonomiczne aspekty proponowanej przez Polaków polityki europeizacji Wschodu z punktu widzenia polskich interesów1596, nie było jasne na ile polityczny aspekt tych pomysłów miałby
być uzupełniony konkretnymi zyskami. Jedno było jasne: z Warszawy
przychodziła propozycja realizacji misji politycznej – której celem było
dalsze osłabienie rosyjskich wpływów w regionie, to co dla zachodnich
dyplomatów mogło być nie do końca klarowne, odczytywane w tradycji
prometejskiej było zrozumiałe.

Przyspieszenie
Koniec polskich nadziei związanych z Gorbaczowem i dystans wobec tego polityka pokazuje wypowiedź Michnika z 7–8 listopada
1991 roku:
Gorbaczow jest postacią złożoną. Nie był nigdy – wbrew apologetom – Wallenrodem demokracji, ale nie był też wcieleniem Stalina – wbrew demaskatorom. Był modernizatorem tego, czego zmo-
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| Poland’s eastern policy: the developing notion of „europeanizeation”, U. S. Delegation, 10 października 1991, https://www.msz.gov.pl/resource/636ccf00-44fa4ca7-b7cb-13e985b4cd4b:JCR (dostęp 15 maja 2018)

dernizować niepodobna – był tedy nieświadomym destruktorem
komunistycznego imperium1597.
2 września 1991 roku, a więc kilka dni po puczu, do Moskwy przyjechał Leszek Balcerowicz, którego wspomnienia dość dobrze oddają
zamieszanie, jakie panowało w Moskwie:
Nie zawsze było wiadomo, kto kogo reprezentuje, wiele osób
z rządu rosyjskiego jednocześnie pełniło funkcje w paracie ZSRR
(…). Na moje pytanie, kto w danej sprawie będzie stroną ustaleń
z Polską – Rosja czy ZSRR – któryś z ministrów odpowiedział: posmotrim, posmotrim…1598.
Balcerowicz podczas wizyty w Moskwie występował niejako w podwójnej roli: wicepremiera negocjującego w imieniu rządu, a także mentora w sprawach gospodarczych, co niewątpliwie wzmacniało jego pozycję jako przedstawiciela Polski. Podobnie z tekstów Adama Michnika
w 1991 roku wyłania się obraz głębokiego zaangażowania Polaków
w wewnętrzne sprawy ZSRS. Teksty z epoki pokazują dużą bliskość
spraw rosyjskich, reform, a także sporów personalnych wśród grupy kierowniczej w Rosji1599. Bardzo interesująca dla badacza jest panująca
wtedy wśród polskich nowych elit władzy atmosfera zaangażowania
w sprawy rosyjskie, a nawet przekonania, że polscy politycy mają na
nie wpływ.
Sytuacja w Moskwie miała wpływ na kolejne kroki podejmowane
przez rząd wobec ZSRS. Zamieszanie, jakie Balcerowicz zastał w Moskwie, pozwalało polskiej dyplomacji na przyspieszenie w kwestii odbudowywania relacji z trzema państwami położonymi nad Bałtykiem.
Trzeba w tym miejscu poczynić kilka uwag dotyczących uwarunkowań
tych relacji. Podsumujmy więc w skrócie stan relacji Polski z Estonią, Litwą
i Łotwą w sierpniu 1991 roku. Już rząd Mazowieckiego podkreślał odrębność statusu trzech republik bałtyckich w ramach ZSRS, najczęściej
odwołując się do rzeczywistego stanu politycznego, gdyż te republiki
najwcześniej zgłaszały chęć wystąpienia z ZSRS. Przykładowo z tego
1597

| A. Michnik, Po przesileniu, [w:] tenże, Diabeł…, dz. cyt., s. 244.

1598

| L. Balcerowicz, 800 dni. Krótka historia wielkiej zmiany 1898–1991, zapisał Jerzy
Baczyński, współpraca Jerzy Koźmiński, Biblioteka Polityki, Warszawa 2009, wyd.
II, s. 123.

1599

| A. Michnik, Scenariusze moskiewskie, [w:] tenże, Diabeł…, dz. cyt., s. 229–237.
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powodu polityka dwutorowości w 1990 roku nie obejmowała relacji
z trzema republikami. Jednocześnie Mazowiecki i Skubiszewski unikali działań, które mogły być postrzegane jako chęć wspierania procesu
dekompozycji Związku Sowieckiego. Dodatkową kwestią był odrębny
status prawnomiędzynarodowy aneksji państw bałtyckich przez Sowiety
w czasie II wojny światowej, która nie została formalnie uznana przez
państwa zachodnie, podobnie zresztą aneksji nie uznawał rząd RP
w Londynie. Po drugie, Skubiszewski zajmował w sprawie relacji z państwami bałtyckimi stanowisko hiperostrożne, o czym świadczyły omówione w poprzednim rozdziale jego pierwsze rozmowy z Saudargasem.
Relacje Polski z Litwą, Łotwą i Estonią rozwinęły się w zasadzie dopiero
w oparciu o ustawę Rady Najwyższej ZSRS z 26 kwietnia 1990 roku,
która rozszerzała prawo republik do utrzymywania relacji międzynarodowych1600. Po trzecie, z polskiego punktu widzenia w ramach trzech
republik relacje z Łotwą i Estonią wydawały się znacznie mniej konfliktogenne niż z Litwą. W sierpniu 1991 roku kwestie Polaków na Litwie należały już do najgorętszych zagadnień politycznych, a sytuacja Polaków
na Łotwie uważana była za modelową (wpłynęła na to pozytywna rola
liderki tej wspólnoty Ity Kozakiewicz, zaangażowanej w działania Frontu
Ludowego Łotwy)1601.
Warto podkreślić zmianę podejścia do sytuacji republik bałtyckich za
premierostwa Bieleckiego. Już w czerwcu 1991 roku zaprosił do Polski
premiera Ivarsa Gordmanisa, który złożył w Warszawie wizytę wspólnie
z ministrem spraw zagranicznych Łotwy, podpisano też wspólną polityczną deklarację, jednak MSZ nie zdecydował się przykładowo na
zwyczajowe udekorowanie trasy przejazdu flagami Łotwy1602. Bielecki
przyjął zasadę szybkiego uznawania niepodległości wschodnich sąsiadów Polski. 26 sierpnia 1991 roku premier wysłał list do szefa rządu
Litwy Giedyminasa Vagnoriusa, w którym poinformował, że Prezydium
Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej podjęło decyzję o „gotowości nawiązania normalnych stosunków międzypaństwowych”. W dalszej części listu Bielecki podkreślał, że rząd na uchodźstwie nigdy nie
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| A. Kastory, Polska wobec emancypacji politycznej Łotwy i Estonii…, dz. cyt.,
s. 218.
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| Por. tamże, s. 223.
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| Tamże, s. 230

uznał agresji sowieckiej na Litwę w 1939 roku, potępił ją i wyrażał w ten
sposób „odczucia narodu polskiego”1603. Pierwszym państwem, które
uznało Litwę, Łotwę i Estonię jeszcze w lutym 1991 roku, była Islandia
(uroczystość odbyła się w tym samym miejscu co spotkanie Reagana
z Gorbaczowem niecałe pięć lat wcześniej).
Już 29 sierpnia do stolic państw bałtyckich udała się delegacja MSZ
z Kostrzewą-Zorbasem, Joanną Strzelczyk i Mariuszem Maszkiewiczem,
byli oni zaopatrzeni w specjalny list Bieleckiego z propozycją nawiązania stosunków dyplomatycznych – pozytywne odpowiedzi z Wilna, Rygi
i Tallina nadeszły bardzo szybko1604. Po latach pierwszy po 1989 roku
ambasador Polski na Litwie Jan Widacki starał się tłumaczyć, dlaczego
dyplomacja polska z opóźnieniem reagowała na litewskie aspiracje,
podkreślał takie przeszkody jak: negocjacje polsko-sowieckie w sprawie wyprowadzenia wojsk sowieckich, szereg innych okoliczności związanych z funkcjonowaniem Związku Sowieckiego, a przede wszystkim
fakt, że Litwa nie była wcześniej uznana de iure przez mocarstwa zachodnie1605. Najciekawsze jednak, że Bielecki, chociaż nie mówił tego
otwarcie w swoim oświadczeniu, sprawiał wrażenie, że uznaje wręcz
pewną kontynuację relacji dyplomatycznych z okresu przedwojennego,
a w tym wypadku będziemy mieli do czynienia raczej z ich wznowieniem czy odnowieniem. Niezależnie od tych istotnych niuansów uznanie
niepodległości Litwy nie stało się symbolicznym przełamaniem bariery
niemożności polskiej polityki wschodniej po 1989 roku, było jednak sygnałem przyspieszenia związanego z rozpadem ZSRS.
Uznanie przez Kreml niepodległości Litwy, Łotwy i Estonii oznaczało,
że rozpad państwa sowieckiego wkracza w kolejną fazę. Gorbaczow
potępił ustalenia białowieskie z 7–8 grudnia 1991 roku, ale jeszcze
w grudniu uległ perswazji Jelcyna i od 25 grudnia tegoż roku ZSRS przestał istnieć. Wydarzenia te miały kapitalne znaczenie dla kształtowania
się polskiej polityki wschodniej. Warto zaznaczyć, że między puczem
a formalnym rozwiązaniem ZSRS Polska podpisała układ stowarzysze-

1603

| J. Widacki, Polska–Litwa. Trudne początki, „Lithuania”, nr 1/2001, s. 74.

1604

| A. Kastory, Polska wobec emancypacji politycznej Łotwy i Estonii…, dz. cyt.,
s. 230.

1605

| J. Widacki, Polska–Litwa…., dz. cyt., s. 74–75.
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niowy ze wspólnotami europejskimi, a 26 listopada została przyjęta do
Rady Europy.
Intensywne relacje Polski z Litwą, Łotwą i Estonią w 1991 roku przed
puczem prowadzone były przez ciała parlamentarne. Przykładowo
już 21 lutego 1991 roku powstał Senacko-Sejmowy Zespół do spraw
Współpracy z Litwą, Łotwą i Estonią1606. Podobnie jak w innych obszarach polskiej polityki wschodniej przed grudniem 1992 roku Sejm i Senat odgrywały najbardziej awangardową rolę – to ten kanał służył do
spotkań również z przedstawicielami rządów poszczególnych republik,
w tym także trzech położonych nad Bałtykiem. Odpowiednie rozmowy robocze z przedstawicielami ministerstw spraw zagranicznych Łotwy i Estonii toczyły się w kwietniu 1991 roku1607. Chociaż goście mieli
możliwość rozmawiania z przedstawicielami polskiego MSZ, to jednak
szczegółowe kwestie omawiano w parlamencie (przykładowo stypendia dla młodzieży z państw bałtyckich). Kilka miesięcy, od września do
końca roku, to pionierski czas powstawania polskich placówek na Litwie,
Łotwie i w Estonii, gdzie polscy dyplomaci wracali po ponad półwieczu.
Charakterystyczne, że Skubiszewski zdecydował się obsadzać akurat
te stolice dyplomatami z nowej ekipy. 25 września 1991 roku chargé
d’affaires w Estonii i na Łotwie został Jarosław Lindenberg. Polski dyplomata wracał do Tallina po 52 latach przerwy, ostatnim szefem placówki
Polski w stolicy tego państwa był do 30 września 1939 roku Wacław
Przesmycki w randze posła, podobna sytuacja była na Łotwie – poseł
Tadeusz Kłopotowski opuścił to państwo 5 października 1939 roku. 1
października 1992 roku podobną funkcję objął na Litwie Mariusz Maszkiewicz; przedwojenny polski dyplomata poseł Franciszek Charwat opuścił tę placówkę 16 października 1939 roku. Inaczej sytuacja wyglądała w odniesieniu do republik, które formalnie pozostawały w składzie
ZSRS – spośród nich zaś najistotniejsza była Ukraina. W tym wypadku
gabinet Mazowieckiego zastosował rozwiązanie nadzwyczajne, było
bowiem jasne, że trudno wciąż traktować Ukrainę po prostu jako jedną z sowieckich republik. Podczas wizyt w Polsce ministra spraw zagranicznych sowieckiej Ukrainy Złenki i premiera republiki Witolda Fokina
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| Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1992, s. 127.

1607

| Tamże, s. 127.

we wrześniu 1991 nie tylko podpisano nowe umowy polsko-ukraińskie,
ale też wyklarowała się formuła relacji dyplomatycznych1608 – ogłoszono komunikat o tym, że Polska i Ukraina zadeklarowały nawiązanie stosunków dyplomatycznych w najbliższej przyszłości, zaś do tego czasu
postanowiły wymienić specjalnych przedstawicieli. 21 listopada przy
rządzie Polski został akredytowany Teodozjusz Starak reprezentujący
Ukrainę, Polskę w Kijowie reprezentował Jerzy Kozakiewicz. Wynikiem
jesiennych rozmów były też podpisana polsko-ukraińska konwencja konsularna i specjalna umowa handlowa1609. Od strony formalnej zatem
formalności w relacjach polsko-ukraińskich wczesną jesienią 1991 roku
zostały przyspieszone.

2 grudnia 1991 roku
Zmiana w postrzeganiu Ukrainy, jaka zarysowała się w USA – rozpoczynały się właśnie zabiegi o to, by władze w Kijowie zrezygnowały
z posiadania broni atomowej – była zrozumiała także dla sojuszników
w Europie. Poza tym w wyniku puczu informacji o porozumieniu białowieskim politycy w Warszawie odczuwali mniejszy nacisk sowiecki w sprawie Ukrainy lub w rzeczywistości można było uznać go za „były”. Aby
zilustrować to zjawisko, warto przytoczyć pewną opowieść Geremka.
Dotyczy ona wydarzeń z drugiej połowy 1990 roku. Oddajmy głos
Geremkowi:
Opowiem Państwu także drugą nieco późniejszą historię. Ówczesny prezydent Rzeczypospolitej, generał Jaruzelski zadzwonił do
mnie i powiedział, że do niego z kolei zadzwonił pan Gorbaczow
i się pytał, czy ja sam nie zechciałbym się spotkać z jego wysłannikiem. Generał Jaruzelski mówił mi: Pan nie zna Gorbaczowa, i dlatego Gorbaczow zadzwonił nie do Pana, a do mnie. Gdy więc
przyjechał ów specjalny przedstawiciel prezydenta Gorbaczowa,
to miał w zasadzie jedno pytanie: Czy wy nie rozumiecie, że my
wam nigdy nie pozwolimy, żebyście udzielili poparcia Ukrainie. Litwa – pal sześć. Sami będziecie mieć kłopoty, będziecie żałować.
1608

| AMSZ FR–22–1–92, Zespół Wydziału ds. ZSRR, 21 listopada 1991, szkic sprawozdania dot. polityki wobec ZSRR i europejskich republik radzieckich, s. 1.
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Ale Ukraina jest nie do tknięcia. Ukraina jest to kraj, od którego zależy potencjał Rosji, 40% rosyjskiego przemysłu wojskowego zależy
od części zapasowych, które przychodzą z Ukrainy. Gospodarka
rosyjska jest nie do wyobrażenia bez powiązana z gospodarką
ukraińską. A Ukraińska – bez Rosji w ogóle sczeźnie. Rynków nie
będzie miała, surowców. Dodał też i tu sam wyznaję – że kiedy
mi po raz pierwszy powiedział, co powiedział, to myślałem że się
przesłyszałem. Mianowicie powiedział: wie Pan co, tu nie chodzi
tylko o gospodarkę, wojsko, nie możliwe, aby Rosja mogła trwać,
gdy jej duchowa stolica będzie poza granicami. Kijów jest duchową stolicą Rosji…”1610
Ten przydługi fragment – wart jednak zacytowania – dobrze ilustruje
dylematy polskich polityków, które właśnie przechodziły do historii.
Podejście MSZ w Warszawie do kwestii ukraińskiej było już w grudniu zupełnie inne. Do ministerstwa docierały informacje, że chociaż Czechosłowacja wykazuje zainteresowanie Ukrainą, to bardzo aktywną
politykę wobec tego państwa prowadzą Węgry, które podobno rozważały uznanie Ukrainy jeszcze przed 1 grudnia1611. Warto w tym miejscu
posłużyć się cytatem oddającym klimat epoki:
Z Polską o pierwszeństwo w stosunkach z Ukrainą rywalizują Węgry. Podkreślają znaczenie wizyty Krawczuka w Budapeszcie
(w czerwcu br.) i podpisanie większej liczby dokumentów. Obok
deklaracji politycznej, konwencji konsularnej, protokołu współpracy
pomiędzy MSZ i umowy gospodarczo-handlowej – Polska także
podpisała podobne akty – Węgry podpisały również z Ukrainą
deklarację o mniejszościach narodowych1612.
Widać, że oprócz aktywnej polskiej polityki na Wschodzie podobną starały się uprawiać w pierwszej fazie po rozpadzie systemu komunistycznego Węgry. Jest to zrozumiałe chociażby ze względu na
mniejszość węgierską na Ukrainie. Warto w tym kontekście poświęcić
kilka słów uwagi relacjom polsko-ukraińskim tuż przed uznaniem Ukrainy
przez Polskę.
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Na początku września 1991 roku Kostrzewa-Zorbas zaproponował
premierowi Bieleckiemu uznanie Ukrainy i propozycja ta trafiła na podatny grunt1613. Decyzja Bieleckiego z 2 grudnia, by Polska jako pierwsze
państwo na świecie uznała niepodległość Ukrainy, miała szczególne
znaczenie. Oznaczała, że Polska stawia na niepodległość i relacje z sąsiadami, którzy rozpoczynają samodzielne życie na gruzach ZSRS. Bielecki także w wyniku swoich kontaktów z Ukraińcami – w tym rozmów
z wiosny 1991 roku w Davos z prezydentem Krawczukiem – zdawał
sobie sprawę, że znają oni sprawę komplikacji w uznaniu niepodległości
Litwy przez Polskę i obawiają się podobnego scenariusza w stosunku
do Ukrainy. Tym razem jednak zarówno kontekst międzynarodowy, jak
i wewnętrzny był inny niż kilka miesięcy wcześniej. Sytuacja polityczna
na tyle się zmieniła, że premier nie miał problemu, by uzyskać zgodę
rządu, ale także Wałęsy na szybkie uznanie Ukrainy1614. Także od strony
eksperckiej polska polityka zagraniczna była przygotowana. Ośrodek
Studiów Wschodnich przedstawił Bieleckiemu analizę autorstwa Bogumiły Berdychowskiej z argumentami, dlaczego należy uznać Ukrainę1615.
Tym razem, w dużym stopniu dzięki zaangażowaniu ekspertów, rząd był
dobrze przygotowany do działania. Linia argumentacji zaproponowana
przez OSW była następująca:
Uważaliśmy wtedy w OSW, zgodnie z „duchem czasu”, że Polska powinna bezzwłocznie jako pierwsza uznać niepodległość
państwa ukraińskiego, bo byłoby to równocześnie deklaracją bezwarunkowego poparcia aspiracji ukraińskich i tworzyłoby fakt polityczny o kolosalnym znaczeniu dla dalszych stosunków. Chodziło
w istocie o komunikat: „będziemy z wami, takimi jak jesteście, bez
żadnych warunków – a tym samym nie myślcie, że nam chodzi po
głowie jakiś rewizjonizm, co mogą wam wmawiać Rosjanie”. W takim mniej więcej duchu była sformułowana notatka dla premiera
Bieleckiego1616.
W tle była jeszcze jedna kwestia – analitycy OSW dopingowali
przedstawicieli władz w następujący sposób: także Kanada ze wzglę1613

| J. Kurski, Lewy czerwcowy…, dz. cyt., s. 176.

1614

| Relacja pisemna JKB udzielona autorowi w 2017 roku.

1615

| J. Cichocki, J. Darczewska, B. Sienkiewicz, Okręt…, dz. cyt., , s. 37.

1616

| Relacja Bartłomieja Sienkiewicza dla autora w e-mailu z 25 listopada 2017.
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du na silne polityczne lobby stworzone w tym państwie przez diasporę
ukraińską pretendowała do palmy pierwszeństwa w uznaniu niepodległości Ukrainy1617, jednak na jej niekorzyść zadziałała w konkurencji
z Polską różnica czasu między Warszawą a Ottawą. Po prostu działania
podejmowane 2 grudnia w Polsce mogły zostać wykonane, zanim na
drugiej półkuli wstał dzień1618. Bielecki:
Niepodległość Ukrainy traktuję jako jedną z najważniejszych decyzji naszego rządu, tym bardziej że miała miejsce pod koniec naszego urzędowania i pod koniec roku, obfitującego w fundamentalne
dla naszego bezpieczeństwa wydarzenia1619.
Jest oczywiste, że i tym razem MSZ, a raczej sam minister Skubiszewski działał z nadzwyczajną ostrożnością, sprawa polityki wschodniej
jeszcze raz wywołała też pewne tarcia pomiędzy urzędami. Tak wydarzenia tamtych dni wspomina ówczesny wiceszef OSW Bartłomiej
Sienkiewicz:
MSZ był bardzo ostrożny i wstrzemięźliwy w wobec tego postulatu
natychmiastowego uznania Ukrainy. Zadecydowała niezachwiana
wola premiera Bieleckiego, który wymógł tę decyzję1620.
Podobnie wydarzenia zapamiętał Jerzy Marek Nowakowski:
Skubiszewski chciał czekać, Wałęsa był rozdarty pomiędzy Skubiszewskiego a Bieleckiego.
W Kancelarii Prezydenta za uznaniem opowiadali się Grzegorz
Grzelak, związany z Ruchem Młodej Polski i Aleksandrem Hallem, Aram
Rybicki i Nowakowski, który po latach dodaje: „Wałęsa intuicyjnie był
bliższy uznania Ukrainy”1621.
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Uczestnicy batalii o to, by Polska jako pierwsza uznała Ukrainę, wspominają to jako szczególnie napięte godziny. Telegram Wałęsy do Leonida Krawczuka z 3 grudnia 1991 roku dopełniał sprawę – w krótki
i jednoznaczny w sposób, jakiego w poprzednich kilkunastu miesiącach
nieraz zabrakło polskiej polityce wschodniej. Prezydent pisał:
Polska pierwsza uznaje dziś Ukrainę jako państwo i postanawia
nawiązać z nią stosunki dyplomatyczne. Jestem przekonany, że
dalsza współpraca naszych państw będzie korzystna dla dobra
obu naszych narodów, ich sąsiadów i całej Europy1622.
27 grudnia w specjalnym liście do ministra spraw zagranicznych
Ukrainy zaproponował wymianę dyplomatów na szczeblu chargé
d’affaires1623.

Nowe relacje z Rosją
Jeszcze 9 grudnia1624 Skubiszewski zapytany przez przedstawicieli
prasy o opinię na temat wydarzeń w Białowieży i rozpad ZSRS, odpowiedział „Jaki rozpad?”1625. Reakcja Skubiszewskiego wydaje się zrozumiała z tego względu, że następnego dnia w Moskwie wiceminister
Makarczyk parafował nowy układ międzypaństwowy Polski z ZSRS, co
prawda „opatrzony klauzulą dot. rozpadu ZSRR”1626. Prace nad traktatem z Federacją Rosyjską wciąż trwały – podobne prowadziły w tym
samym czasie Węgry i Czechosłowacja1627. Trudno nie widzieć w akcie
1622

| Lech Wałęsa, Telegram w sprawie niepodległości Ukrainy, 3 XII 1991 (kopia
w zbiorach autora).

1623

| AMSZ, ZR–22–13–91, 27 grudnia, Krzysztof Skubiszewski, List ministra spraw
zagranicznych RP do ministra spraw zagranicznych Ukrainy ws. treści porozumienia o ustanowieniu stosunków dyplomatycznych między Rzecząpospolitą Polską
a Ukrainą, s. 1.

1624

| Kwestię decyzji o rozpadzie ZSRS w Puszczy Białowieskiej z 8 grudnia omówiłem
w rozdziale 2.

1625

| R. Stemplowski, Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej, dz. cyt., s. 295.

1626

| AMSZ pf 65/ZSRR–242–2–91, 18 lutego 1992, raport polityczny Ambasady RP
w Moskwie za 1991 rok, s. 11.

1627

| AMSZ FR–22–1–92, Zespół Wydziału ds. ZSRR, 21 listopada, szkic sprawozdania dot. polityki wobec ZSRR i europejskich republik radzieckich, s. 3.
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parafowania układu z ZSRS wręcz humorystycznego finału negocjacji
polsko-sowieckich o nowym traktacie i wielomiesięcznego założenia
przyjętego w początkach III RP, że ZSRS jednak przetrwa. Oczywiście
po zawarciu porozumienia białowieskiego pewnie już nikt znaczący tak
nie uważał, wypowiedź Skubiszewskiego zapewne była jedynie dyplomatycznym unikiem, a traktat dzięki zapobiegliwości polskiej dyplomacji
zawierał odpowiednie zabezpieczenia na wypadek rozpadu państwa
sowieckiego. Dwa dni po tym jak Makarczyk złożył pod nim swoją parafę, Rada Najwyższa Federacji Rosyjskiej 12 grudnia uchwaliła wyjście
Federacji Rosyjskiej z ZSRS i odwołanie przedstawicieli z Rady Najwyższej ZSRS1628. Już nikt nie mógł mieć wątpliwości co do realnej sytuacji
w ZSRS. Sygnały na ten temat przychodziły do MSZ – polska polityka
wschodnia od tego momentu mogła się niejako zacząć od nowa. 17
grudnia 1991 roku konsulowie Elżbieta Smułkowa i Marek Ziółkowski
spotkali się z wiceministrem spraw zagranicznych Białorusi. Spotkanie
dotyczyło kwestii związanych z tym, jak będą wyglądały relacje polsko-białoruskie dzień po ostatecznym rozpadzie ZSRS. Wiceminister
Władimir Sieńko (Uładzimir Siańko) zabiegał, by Polska nie zwlekała
z uznaniem państwa białoruskiego, taka też była sugestia polskich dyplomatów dla centrali w Warszawie. Sieńko sporo uwagi poświęcił temu,
jak będzie funkcjonowała przyszła Wspólnota Niepodległych Państw.
Tak przedstawiał to polskim dyplomatom:
zapewnił o nieistnieniu dla trzech republik jakiegokolwiek centrum.
WNP ma funkcjonować na zasadzie porozumień niepodległych
państw w sprawach dla nich istotnych. Ujawnił gotowość Republiki
Białoruś do oficjalnego uznania Ukrainy i przyznał, że istotą zachodzących zmian jest proces suwerenizacji republik1629.
Profesor Smułkowa postępowała ostrożnie, przekonywała białoruskiego wiceministra, że prowadzone przez Makarczyka rozmowy na temat
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| AMSZ, pf 3/BŚ–22–1–92, 18 grudnia, Elżbieta Smułkowa, Notatka służbowa
dot. spotkania wiceministra Władimira Sieńki i sekretarza Leonida Karawajki
z konsulem generalnym RP prof. Elżbietą Smułkową i konsulem Markiem Ziółkowskim, s. 2.

nowego układu Polski i ZSRS oraz wypracowany w ich trakcie projekt
dokumentu zachowują aktualność po rozpadzie ZSRS:
Poinformowaliśmy gospodarza spotkania o parafowaniu przez J[erzego] Makarczyka traktatu o podstawach dobrego sąsiedztwa
i przyjaznej współpracy RP i ZSRR wraz z otrzymanym od Pana komentarzem, z podkreśleniem zasady, że traktat odnosi się do przyszłej wspólnoty lub Unii, jaka powstanie z byłego ZSRR, i będzie
podpisany dopiero po jej ukonstytuowaniu się1630.
Trudno powiedzieć, w jakiej mierze wypowiedzi Smułkowej na spotkaniu z białoruskim wiceministrem były oficjalną linią Warszawy, a w jakiej tylko próbą doraźnego dyplomatycznego wyjaśnienia intencji polskiej strony.
18 grudnia 1991 roku do Moskwy udał się Leszek Balcerowicz, zastępujący na urzędzie premiera po dymisji Bieleckiego. Tak jak był on
pierwszym najwyższej rangi polskim politykiem, który znalazł się w Moskwie po puczu, tak tym razem w sensie formalnym była to ostatnia wizyta najwyższego rangą przedstawiciela państwa polskiego w ZSRS. Balcerowicz nie poświęcał już czasu na rozmowy z ekipą Gorbaczowa, nie
doszło do spotkania z szefem ZSRS („Rozstaniemy się z Gorbaczowem
w sposób cywilizowany, europejski, tak jak wy z Jaruzelskim”1631 – zapisał słowa Jelcyna Balcerowicz). Rozmawiał przede wszystkim z przedstawicielami Rosji. Jego gospodarzami byli Gajdar i jego liberalni doradcy: Konstantin Kagałowski (później jeden z bogatszych ludzi w Rosji)
oraz Piotr Awen, minister handlu zagranicznego1632. Polski wicepremier
podczas wizyt w Moskwie w ostatnim roku istnienia ZSRS cieszył się nie
tylko zainteresowaniem polityków czy ekonomistów, w raporcie rocznym
za 1991 rok Ciosek podkreślał niespotykane zainteresowanie reformatorem z Polski szerszej opinii publicznej, a przede wszystkim prasy1633.
To Balcerowicz, którego polityka gospodarcza w Polsce stawała się już
swoistym brandem „udanej transformacji”, a nawet mitem polskich zmian,
był tą polityczną figurą z Polski, na którą orientowali się Rosjanie.
1630

| Tamże, s. 2.

1631

| L. Balcerowicz, 800 dni…., dz. cyt., s. 127.

1632

| Tamże, s. 125.

1633

| AMSZ pf 65/ZSRR–242–2–91, 18 lutego 1992, raport polityczny Ambasady RP
w Moskwie za 1991 rok, s. 10.

| 631

Wracam jeszcze na moment do samych rozmów Balcerowicza.
Gdyby wnioskować po tonie rozmów, a ten z kolei rekonstruować na
podstawie zachowanej notatki z rozmowy, to prognozy na przyszłość
zapowiadały się nieźle. Balcerowicz był traktowany przez Jelcyna i odpowiedzialnego za gospodarkę Jegora Gajdara jako człowiek sukcesu,
Polska zaś oceniana jako państwo, któremu się powiodło reformowanie
gospodarki. Pozycja Balcerowicza w rozmowach była z tego powodu
bardzo mocna (udało mu się wynegocjować duże dostawy surowców
do Polski), raz po raz spotykały go propozycje, by uczestniczył jako doradca w prowadzeniu transformacji systemowej w Rosji. Gajdar chwalił
się planami, by od stycznia 1992 roku rozpocząć reformy gospodarcze
w Rosji. Balcerowicz występował w roli mentora – wyraźnie rozgrywał
swoją mocną pozycję. Jak zanotował polski dyplomata:
Zwrócił uwagę na problemy związane z prywatyzacją gospodarki, przedstawił poszczególne etapy transformacji, zagadnienia wymienialności i kształtowania kursu złotówki, współpracy finansowej
i handlowej z zagranicą. Wskazał również, że po zrealizowaniu
zamierzonych działań w gospodarce rosyjskiej bezpośrednie kontakty podmiotów gospodarczych Polski i Rosji będą się mogły rozwijać znacznie szerzej niż dotychczas1634.
Także w najbardziej nabrzmiałych sprawach związanych z wyprowadzeniem wojsk sowieckich z Polski, kwestiach energetycznych oraz
rozliczeniach wynikających z rozwiązywania RWPG atmosfera była
znacznie lepsza niż w rozmowach na szczeblu Polska–ZSRS. Balcerowicz dopominał się o rekompensatę za polskie straty ekologiczne
związane z pobytem w Polsce wojsk sowieckich oraz wyrównanie strat
wynikających z tranzytu oddziałów sowieckich z Niemiec. Nie słyszał
od Gajdara „nie”. Przeciwnie, wydawało się, że trudne sprawy będzie
znacznie łatwiej załatwiać z Rosją niż z ZSRS1635. Przekonanie to miało
się zmienić już w następnych miesiącach, ale jeszcze nie w tym momencie. Tymczasem po powrocie do kraju okazało się, że pozostanie
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| AMSZ DE–ZR–220–791, 19 grudnia, A. [Alfred?] Siennicki, Informacja o wynikach rozmów wiceprezesa Rady Ministrów Leszka Balcerowicza w Moskwie 18
grudnia 1991 r., s. 2.; L. Balcerowicz, 800 dni…, dz. cyt., s. 125–126.

1635

| AMSZ DE–ZR–220–791, 19 grudnia, A. [Alfred?] Siennicki, Informacja o wynikach rozmów wiceprezesa Rady Ministrów Leszka Balcerowicza w Moskwie 18
grudnia 1991 r., s. 2.; tamże, s. 2.

Balcerowicza w kolejnym gabinecie – Jana Olszewskiego – nie jest politycznie możliwe1636.
W Moskwie tymczasem po wizycie Balcerowicza pozostało dobre
wrażenie nie tylko na zasadzie dyplomatycznej kurtuazji – przynajmniej
tak wynikało z informacji Nowakowskiego1637, który jako jeden z ostatnich polskich ekspertów odwiedził Sowiety. Pojechał do Rosji na wizytę
studyjną jeszcze przed Bożym Narodzeniem. Zachowało się z niej sprawozdanie. Jeśli chodzi o relacje polsko-rosyjskie, wrażenia Nowakowskiego były obiecujące. Raportował:
Jeśli idzie o stosunki polsko-rosyjskie to wszyscy rozmówcy podkreślali chęć ich wzmocnienia i zamiar traktowania Polski jako priorytetowego partnera rozmów. Dużą wagę przywiązują do kontaktów
na szczeblu parlamentarnym1638.
W tym kontekście pojawiły się plany szybkiej wymiany wizyt, w tym
przyjazdu Rusłana Chasbułatowa do Polski. Nowakowski miał wyraźnie
dobre kontakty na wysokim politycznym szczeblu, omawiał też plany
zaproszenia do Polski Jelcyna, ustalał ze stroną rosyjską bezpieczny
politycznie kanał kontaktu w Ambasadzie Rosji w Warszawie. Drugą
kwestią, która go interesowała, była ogólna sytuacja w dogorywającym
ZSRS. W tej sprawie nie było zbyt wiele pola na optymizm. Nowakowski słyszał od swoich rosyjskich rozmówców raczej pesymistyczne prognozy niepokojów społecznych związanych z planowaną transformacją
ekonomiczną. Zaznaczał jednak:
Jeśli idzie o postawy społeczne, to są one pełne niepokoju, ale nie
mają one jak na razie charakteru apatii czy wrzenia rewolucyjnego
a raczej nerwowej zapobiegliwości i obrony poziomu życia1639.
Podobnie w sprawach politycznych – w nowej konstrukcji współpracy pomiędzy dawnymi republikami Nowakowski podkreślał pierwsze
wątpliwości, które płynęły ze strony rosyjskiej, szczególnie jeśli chodzi
o postawę Ukrainy.
1636

| L. Balcerowicz, 800 dni…, dz. cyt., s. 128.

1637

| Por. AMSZ FR–22–3–92, Jerzy Marek Nowakowski, 4 stycznia1992, sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Moskwy (22–24 grudnia 1991), s. 1–2.
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| Tamże, s. 1–2.

1639

| Tamże, s. 1–2.
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Prometeusze transformacji
Koncepcja udzielenia przez Polskę pomocy Rosji, a w zasadzie uczestnictwa w pomocy Zachodu, zachowała aktualność pod koniec roku
1991, po ostatniej wizycie Balcerowicza. Plan ten kreślony (a może tylko
koordynowany) w MSZ mniej więcej na początku 1992 roku wyglądał
następująco: Polska miała zabiegać o „częściowe wykorzystanie pomocy państw zachodnich dla WNP, w tym Rosji na sfinansowanie polskiego
eksportu na rynek rosyjski zwłaszcza farmaceutyków, wyrobów techniki
medycznej, maszyn i urządzeń dla przemysłu naftowego, gazownictwa,
energetyki, górnictwa, rolnictwa oraz przemysłu spożywczego i włókienniczego. Pytanie o stanowisko Rosji w tej sprawie”, Warszawa miała
też zadeklarować wykorzystanie „polskiego potencjału budowlanego
w związku z akcją „Schronienie” („Shelter”)”1640. W tej kwestii Warszawa
miała najmocniejsze atuty – ze względu na tradycję obecności polskich
firm budowlanych w ZSRS. Najbardziej interesujące było jednak krystalizowanie się idei transferowania polskich doświadczeń transformacyjnych na Wschód. Polska miała zaoferować Rosji pomoc doradczą w zarządzaniu, turystyce i rolnictwie. „Polska wykształciła wielu fachowców
znających problemy transformacji systemowej, którzy mogliby pomagać
w restrukturyzacji gospodarki oraz struktur zarządzających gospodarką
i państwem”1641 – autor notatki sporządzonej w MSZ na podstawie materiałów z różnych ministerstw przekonywał decydentów do działania.
22 i 23 stycznia Skubiszewski był w Waszyngtonie na konferencji poświęconej pomocy dla państw byłego ZSRS. Na konferencję nie zostały
zaproszone państwa sukcesorzy ZSRS powstałe w wyniku grudniowego
rozpadu ZSRS, w tym też Litwa, Łotwa i Estonia, które związek opuściły
nieco wcześniej i których aneksji państwa zachodnie nigdy nie uznały – Skubiszewski, który sam przygotował notatkę, podkreślił ten fakt1642.
Charakterystyczne, że Polska, Węgry i Czechosłowacja tym razem były

634

|

1640

| AMSZ FR–22–3–92, (prawdopodobnie styczeń) 1992 r. Warszawa, problemy
w stosunkach polsko-rosyjskich zgłoszone przez resorty, s. 3.
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| Tamże, s. 3.

1642

| AMSZ Pf.48/DMSE/92, Krzysztof Skubiszewski, z konferencji koordynacyjnej
w sprawie pomocy dla nowych niepodległych państw /byłego ZSRR/, /Waszyngton, 22–23 stycznia br./, s. 2.

już w gronie 47 państw, które miały pomagać, a nie przyjmować pomoc. Być może była to pierwsza sytuacja po II wojnie światowej, gdy
właśnie w kontekście polityki wschodniej Polska była jednoznacznie
wśród państw, które rozwiązują kłopoty, a nie domagają się rozwiązania swoich problemów lub są tylko ogniwem Układu Warszawskiego.
Zaangażowanie Skubiszewskiego podczas konferencji pokazuje, że
w tej sytuacji odnajdował się szczególnie dobrze. Gospodarzem spotkania był Baker. Ministrowie państw wyszehradzkich znaleźli się w centrum debaty, jak pomagać na Wschodzie. Minister spraw zagranicznych
Wielkiej Brytanii Douglas Hurd podniósł kwestię, czy kierować pomoc
niezależnie od postępów w rozbrojeniu lub reform, z kolei minister spraw
zagranicznych Japonii M. Watanabe zastanawiał się, czy pomagać Rosji wobec nierozwiązania problemu statusu Wysp Kurylskich. Generalnie
dyskusja sprowadzała się do tego, że państwa deklarowały, co zrobią
dla byłego ZSRS, przykładowo: Czechosłowacja – pomoc żywnościowa, Holandia – energetyka, Włochy – mieszkalnictwo. Z wypowiedzi
wynikało, że „obawiają się jednak, że wszelka pomoc, niezależnie od
jej rozmiarów, zostanie zaprzepaszczona w niesprawnie działającej gospodarce obciążonej ponadto bałaganem, korupcją i silnymi tendencjami odśrodkowymi”1643.
Konferencja zaczęła się od analizy potrzeb zgłoszonych przez Rosję,
między innymi 2,5 mln ton mięsa i 1,5 mln ton cukru. W ceremonii otwarcia uczestniczył prezydent Bush, który „zaapelował o odpowiednio szeroką reakcję państw i organizacji międzynarodowych. Zapowiedział
jednocześnie zwiększenie pomocy humanitarnej i technicznej Stanów
Zjednoczonych dla WNP o ponad 600 mln dolarów”. Po nim przemawiali przedstawiciele innych państw zachodnich. Wszyscy w duchu, że
trzeba powstrzymywać niekorzystne tendencje społeczne czy gospodarcze we WNP – używano już powszechnie tej nazwy, trochę jakby
WNP zastąpiła w sposobie myślenia dyplomatów i polityków ZSRS.
Skubiszewski doprowadził do tego, że Polska de facto koordynowała
działania państw wyszehradzkich, w imieniu których zabierał też głos.
Delegacja polska miała się skupić na kwestiach dostarczania „pomocy

1643

| Tamże, s. 1.
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technicznej” dla byłych państw sowieckich, czyli rozwijaniu doradztwa
dla nich.
Podczas konferencji Polaka zadeklarowała dodatkowo pomoc humanitarną, zaproponowała dalszą koordynację prac trójki wyszehradzkiej. Skubiszewski oferował szeroko idącą pomoc w darach, po to by
państwa bogatsze, pomagając byłym republikom ZSRS, dokonywały
na polskim rynku zakupów. Jednocześnie Polska wyraźnie wiązała się
z państwami deklarującymi pomoc techniczną jak USA. Skubiszewski
raportował:
Koncentrując się na pomocy technicznej, mogliśmy przedstawić
szerokie możliwości długookresowego oddziaływania Polski na
transformację WNP. Oferta dzielenia sią naszymi doświadczeniami wychodzi także naprzeciw oczekiwaniom USA i innych państw
zachodnich, ułatwiając im między innymi zwiększanie pomocy technicznej zarówno dla Polski jak i dla naszych wschodnich
sąsiadów1644.
Z notatki sporządzonej zresztą osobiście przez ministra wynika, że zaangażowanie w pomoc państwom byłego ZSRS było wyrazem wsparcia poszczególnych państw dla polityki amerykańskiej w regionie. Poza
tym Polska zaangażowała się w znacznie większym stopniu niż inne
państwa regionu. Miała ku temu dwa powody: wiązała się w ten sposób
politycznie mocniej z USA, a także liczyła, że sama otrzyma większą
pomoc. Oprócz działań humanitarnych jako dziedzinę swojej pomocy
wskazywała pomoc techniczną.
Charakterystyczne, jak szybko transformująca się Polska – w kilka
tygodni po pierwszych w pełni wolnych wyborach, mając jeszcze na
swoim terytorium wojska sowieckie – wchodziła w rolę państwa-mentora
w sprawach zmiany systemowej, przynajmniej w części mając zapewne
poparcie zachodnich partnerów. Ton urzędnika-autora notatki z początku 1992 roku1645, która zapewne stanowiła przygotowanie do waszyngtońskiej misji Skubiszewskiego, daje wiele do myślenia. Z zebranych wielu pomysłów całego rządu Skubiszewski skoncentrował się na pomocy
technicznej, licząc na to, że da ona tytuł do politycznego kształtowania
sytuacji u wschodnich sąsiadów, oraz na pomocy humanitarnej, mając
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nadzieję, że w rezultacie dzięki niej polskie towary zagoszczą szerzej
na wschodnich rynkach. W zaangażowaniu Polski na Wschodzie poprzez pomoc techniczną – transferowanie własnych doświadczeń z demokracją i wolnym rynkiem, które cieszyły się dużym zainteresowaniem
szczególnie w Rosji – widać też „prometejski” nurt myślenia: oto Polska,
która doświadczyła wolności i niepodległości, miała następnie przekaz
zmiany systemowej nieść dalej na Wschód. Oczywiście, za pomysłami pomagania Rosji kryły się rachuby na zarobek kosztem zachodnich
funduszy, ale też były one wyrazem tradycyjnego poczucia misji Polski – tym razem jej przesłaniem miałam być transformacja i modernizacja. „Przekazywanie polskiego doświadczenia” stawało się nowym
motywem polskiej polityki wschodniej – jakże bardzo nawiązującym
do prometeizmu.
Sama zaś akcja popierania transformacji na Wschodzie i dzielenia
się polskim doświadczeniem miała zaczynać się od Rosji – do niedawna sowieckiej, która od 1918 roku przez cały „polityczny” wiek XX z sukcesem konkurowała z Polską o wpływy w regionie. W okresie rozpadu
Związku Sowieckiego polskie elity solidarnościowe były przekonane, że
relacje z nową Rosją, nawet jeśli nie będą łatwe, to będą w jakimś stopniu partnerskie, a Polska może odegrać poważniejszą rolę w zmianie
sytuacji politycznej w Rosji. Elementy tego podejścia widać w przywoływanych już źródłach: publicystyce Michnika, w rozmowach moskiewskich L Balcerowicza, w komentarzach Nowakowskiego, w sformułowaniach notatek w MSZ itd. Dla polskiej polityki wschodniej rozpad ZSRS
oznaczał przede wszystkim nadzieję na pozytywną zmianę, dla wielu
zachodnich partnerów zapewne przede wszystkim podniesienie ryzyka
destabilizacji. Neoprometejski program w odniesieniu do Ukrainy kształtował sią w OSW. Prawdopodobnie na początku 1992 roku powstała
tam na ten temat specjalna notatka1646. Autorzy analizowali sytuację polityczną Ukrainy, potencjalne pola konfliktów polsko-ukraińskich i formy
możliwej współpracy. Rozumowanie autorów z OSW było następujące:
izolacja i brak pomocy z zewnątrz mogą doprowadzić do tego, że Ukra-
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| Archiwum OSW, OSW, Notatka informacyjna: Polityka polska wobec Ukrainy,
teczka 062. Współpraca z Radą ministrów i Komitetami rady Ministrów oraz
KPRM 1992–1994, s. 34–38.
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ina stanie się ksenofobicznym państwem destabilizującym region1647, co
byłoby wbrew interesom Polski, podobnie jak potencjalna reintegracja
imperium. Przyjęto też założenie, że Polska nie ma możliwości znaczącego wpłynięcia na sytuację gospodarczą Ukrainy, może za to pomagać temu państwu politycznie. Autorzy proponowali wspólne przedsięwzięcia gospodarcze, jak powołanie polsko-ukraińskiego banku i kilka
innych, jednak koncentrowali się na polityce i zakładali poparcie ambicji
Ukrainy odnośnie do wejścia do struktur europejskich i utrzymanie z nią
intensywnych kontaktów. Dodawali, że „Polska powinna, także we własnym interesie podkreślać fakt nienaruszalności granic w Europie jako zasady”1648. Popieranie Ukrainy na Zachodzie i bezwzględne uznawanie
granicy – te dwa elementy były swego rodzaju stelażem programu III
RP wobec niepodległej Ukrainy – skojarzenia z linią polityczną „Kultury”
są w tym wypadku oczywiste. Połączenie wyrzeczenia się rewindykacji i patrzenie na relacje polsko-ukraińskie w szerszym kontekście, europejskim, miało stanowić rękojmię bezpieczeństwa Polski na Wschodzie.
Planowano wspieranie organizacji pomagających wydobywać prozachodnie aspekty polityki ukraińskiej. Sieć tego rodzaju kontaktów miały
stanowić między innymi Instytut Europy Środkowo-Wschodniej z Lublina,
Solidarność Polsko-Czecho-Słowacka, Towarzystwo Polsko-Ukraińskie
z Gdańska i kilka mniejszych organizacji. Relacje miały się opierać na
współpracy poszczególnych grup społecznych i zawodowych: dziennikarzy, młodzieży itd.1649.

Podsumowanie
W grudniu 1991 roku Polska jako pierwsza na świecie uznała Ukrainę,
27 grudnia 1991 roku, w pierwszy roboczy dzień po świętach Krzysztof
Skubiszewski wykonywał formalności związane z rozpadem ZSRS. Polska jako pierwsze państwo na świecie Polska uznała także Białoruś1650.
Tego samego dnia minister spraw zagranicznych napisał do swego
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odpowiednika w Kijowie formalny list w sprawie ustanowienia polsko-ukraińskich stosunków dyplomatycznych1651. Polityczne rządowe decyzje
były zamieniane na konkretne dyplomatyczne posunięcia – procedura
zastosowana wobec Ukrainy była powtórzona potem w stosunku do innych państw powstających w wyniku rozpadu Związku.
W świetle problemów, jakie pojawiały się wcześniej z uznaniem Litwy, można powiedzieć, że uznanie niepodległości Ukrainy i sprawne
wdrożenie tych decyzji w życie było założycielskim momentem nowej
polskiej polityki wschodniej. Ideały wyznawane przez elity Solidarności
w odniesieniu do Wschodu znalazły wtedy po raz pierwszy tak wyraźne
odzwierciedlenie w decyzji politycznej i działaniu. Tym razem uniknięto
błędów, jakie wcześniej popełniono wobec Litwy. Uznanie niepodległej
Ukrainy przez Polskę w grudniu 1991 jest też w istocie finałowym akcentem niniejszej pracy.
Pytanie, czy uznanie Ukrainy było „punktem zero” dla nowej polskiej
polityki wschodniej, stwarza oczywiście ryzyka dla badacza. Opisywane przeze mnie zjawiska siłą rzeczy rozgrywały się przecież przez wiele długich lat i były przede wszystkim procesami – niniejsza praca jest
tego rodzaju procesów. Historia potrzebuje jednak chronologicznych
ujęć, które najczęściej polegają na wskazaniu konkretnej daty – z całą
świadomością, że podejście takie jest umowne. Wszystkie jednak prowadzone przeze mnie analizy prowadzą do tego, by wskazać ten moment: potwierdza się teza, że polityka wschodnia III RP ukształtowała się
jako program neoprometejski najczęściej znany jako doktryna Giedroycia. W rzeczywistości zadecydowała koincydencja podejścia geopolitycznego USA, Europy Zachodniej, neojagiellońskiego w wydaniu Jana
Pawła II i neoprometejskiej wizji polskich środowisk niezależnych.
Fakt, że treścią doktryny Giedroycia stał się neoprometeizm, rodził
konkretne konsekwencje dla przyszłych relacji z Rosją. W sytuacji,
gdy szybko zaczęła następować reimperializacja jej polityki, doktryna polskiej polityki wschodniej stawiała Polskę wobec wyboru: Rosja
czy Ukraina. Charakterystyczne, że świadomość tego dylematu pojawiała się w polskich kręgach eksperckich i wśród urzędników w MSZ
1651

| AMSZ ZR–22–13–91, 27 grudnia 1991, list Ministra Spraw Zagranicznych RP
do Ministra Spraw Zagranicznych Ukrainy ws. treści porozumienia o ustanowieniu stosunków dyplomatycznych między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą.
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niemal nazajutrz po rozpadzie ZSRS. 30 czerwca 1992 roku Roman
Kuźniar zorganizował w MSZ panel dyskusyjny Polityka Polski wobec
Rosji i Ukrainy, który stanowił swego rodzaju pierwsze całościowe podsumowanie kręgów eskpercko-decyzyjnych skutków rozpadu ZSRS dla
Polski. Wzięli w nim udział oprócz wiceministra Andrzeja Kostarczyka
i kilku dyrektorów z MSZ analitycy z PISM, Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW, Ośrodka Studiów Międzynarodowych przy Senacie
RP, Instytutu Studiów Politycznych PAN, Ośrodka Studiów Wschodnich,
Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej z Lublina, Biura Polityki Obronnej
MON, Biura Bezpieczeństwa Narodowego przy Kancelarii Prezydenta
RP1652. Swoją drogą lista uczestników jest też ilustracją, jak wyglądał
u samych początków polityki wschodniej III RP po rozpadzie ZSRS krąg
ekspertów doradzających rządowi. W tym momencie, tytułem podsumowania, chciałbym się skupić jedynie na konkluzji Kuźniara, która może
stanowić ilustrację zaproponowanej przeze mnie tezy: „stan stosunków
rosyjsko-ukraińskich i narastający – zdaniem wielu uczestników dyskusji – konflikt między Moskwą a Kijowem jest i będzie okolicznością obciążającą możliwości1653 aktywnej polityki wschodniej Polski. W sytuacji
zaostrzenia się konfliktu Polsce będzie niezwykle trudno uniknąć opowiedzenia się po którejś ze stron”1654.
Z punktu widzenia konkluzji tego rozdziału pracy ważny jest jeszcze
jeden element: pewna dwoistość w postrzeganiu polityki wschodniej
w 1992 roku. Z jednej strony było to przekonanie, że Polska może wpływać na sytuację w Rosji i innych państwach regionu. Wyraźnie przebijało
to z omawianych dokumentów, szczególnie wokół wizyt Balcerowicza
w Moskwie, ale też przywoływanej publicystyki Michnika. W notatce
Kuźniara pojawia się typowy wątek dla polskiego prometejskiego myślenia, że aktywność sama w sobie da polityczne rezultaty w polityce
wschodniej:
Wnioski wypływające z dyskusji nierzadko były rozbieżne. Dotyczyło to zwłaszcza polityki wobec Rosji; w tym przypadku, od
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| Podkreślenie pochodzi z oryginalnego dokumentu.
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| AMSZ DE–pf–446/92, Roman Kuźniar, 10 lipca 1992, notatka informacyjna
z dyskusji nt. polityki Polski wobec Rosji i Ukrainy, s. 2.

poglądów o potrzebie i możliwości odsunięcia na Wschód wpływów Rosji (o 1000 km), aż po przekonanie, iż wszelka polityka
„odpychania” byłaby tu dla nas niebezpieczna, a zarazem nierealistyczna (brak środków). Uczestnicy dyskusji byli zarazem dość
zgodni co do tego, że Polska może jednak „sprzyjać faktom”, które
będą zmniejszać perspektywę odrodzenia się hegemonistycznych
tendencji w polityce Rosji. Szczególnej obserwacji wymagają z naszej strony stosunki niemiecko-rosyjskie, w których zawsze może
pojawić się „drugie dno” (imperialne)1655.
Podobnie liczono, że poprzez aktywność na Ukrainie uda się wpływać na zmiany sytuacji wewnętrznej w tym państwie („realne jest wywarcie przez Polskę wpływu na pozytywną ewolucję sytuacji i polityki
Ukrainy”1656). Przytaczam ten cytat, by pokazać, że jednocześnie przebijał się element niepewności polityki Polski z powodu jej słabości jako
państwa. Pozwalam sobie na jeszcze jeden cytat z tego interesującego,
w istocie konkludującego moje rozważania dokumentu:
W sytuacji zaostrzenia się konfliktu Polsce będzie niezwykle trudno
uniknąć opowiedzenia się po którejś ze stron. Akcentowany był
pogląd, iż w kontekście rozwoju wydarzeń na Wschodzie nastąpiła degradacja strategicznego usytuowania Polski. Decyduję o tym
potencjały militarne, w tym nuklearne naszych sąsiadów oraz wzajemne relacje między tymi państwami. Dochodzi do tego słabość
naszej armii, która nie byłaby – w opinii większości – w stanie stawić czoła potencjalnym zagrożeniom mogącym się pojawić od
Wschodu. Obawy budzi także militaryzacja obwodu królewieckiego będącego pod całkowitą kontrolą armii postsowieckiej – „najpewniejszego członka WNP”1657.
Rozważania zawarte w powyższym rozdziale pokazały, jak istotną
rolę w kształtowaniu się koncepcji polskiej polityki wschodniej, a szerzej polskiej polityki europejskiej odegrała pielgrzymka Jana Pawła II
w 1991 roku, która przebiegała w tak kluczowym momencie dla kształtowania się linii polityki zagranicznej niepodległej Polski. Warto przypomnieć, że już od 28 kwietnia do 6 maja 1990 roku odbywała się
w Watykanie z udziałem papieża i na jego zaproszenie konferencja Be1655

| Tamże, s. 2.
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| Tamże, s. 3.
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| Tamże, s. 2–3.
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larus, Lithuania, Poland, Ukraine. The Fundations of Historical and Cultural
Traditions in East Centreal Europe1658, której celem było rozwijanie wątków dotyczących wspólnego dziedzictwa Rzeczypospolitej Obojga
Narodów – z tego punktu widzenia pielgrzymka papieska w następnym roku była po prostu kolejnym elementem już podjętej przez papieża
aktywności. W 1990 roku chodziło o wpływanie na polityczny program
elit państw związanych z tradycją jagiellońską, w 1991 roku – także
o dotarcia z wizją papieża do szerszych grup obywateli. Czerwcowe
kazania papieskie z 1991 roku z Przemyśla, Lubaczowa, Łomży i Białegostoku oraz sierpniowe z Krakowa stanowią summę papieskiej interpretacji idei jagiellońskiej, którą ze względu na pewne elementy „modernizacji” tej idei w duchu czasu nazwałem podejściem neojagiellońskim.
Warto przytoczyć opinię Marka A. Cichockiego i Dariusza Karłowicza
sprzed kilku lat:
Niezwykle obiecujące wydają nam się te badania, które prowadzą do zrozumienia natury polskiej polityczności. Chodzi zwłaszcza o metapolityczną i polityczną rolę Jana Pawła II w Polsce. Jego
myślenie o kształcie Rzeczypospolitej, jej przeszłości i przyszłości,
republikańskich tradycjach, o jej miejscu w świecie, fundamentach,
architekturze i misji (tak, misji, której nie można zignorować!) – były
nie tylko działalnością intelektualną, ale działalnością sprawczą.
Jan Paweł II był naszym przywódcą duchowym i w jakimś sensie
przywódcą politycznym – kimś w rodzaju monarchy sprawującego szereg istotnych funkcji politycznych i metapolitycznych, które
w ustroju mieszanym przypadają głowie państwa. Jako król i autorytet duchowy Papież kształtował oblicze Polski zarówno w wymiarze faktów, jak i przyjętych przez wspólnotę polityczną norm1659.
Dwaj filozofowie polityczni prezentują śmiałą, aczkolwiek uznaną
już interpretację. Ich tekst jest jednak swego zarysem programu badawczego, którego celem byłoby w szerszym wymiarze w zasadzie to, co
było moim celem: ukazanie realnej sprawczości podejścia Jana Pawła II
do polityki – w moim wypadku polityki zagranicznej odrodzonej Polski,
w tym szczególnie polityki wschodniej. Rola Jana Pawła II nadto często
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ograniczana jest bowiem do kwestii symbolicznych czy ściśle religijnych,
a przez to nierzadko zubożana. Analiza treści z papieskiej pielgrzymki
w 1991 roku pokazuje, jak zwodnicze jest takie podejście. Jeśli więc
przyjąć metaforę Cichockiego i Karłowicza za trafną i w jej kluczu zinterpretować rolę Jana Pawła II, to można by papieża określić nie tylko monarchą, ale uznać wręcz za „ostatniego z Jagiellonów”1660. Jeśli
przyjąć, że odnoszący się w dużym stopniu do interpretacji pielgrzymki
z 1991 roku tytuł książki Tomasza Terlikowskiego Rzeczpospolita papieska dotyczyłby w wydaniu papieża także polityki zagranicznej, a tak
przecież było, to jej program byłby programem jagiellońskim. W interpretacji autora nauczanie papieskie nie zostało w wymiarze politycznym
i społecznym usłyszane ani przyjęte1661. Faktycznie, spory ideologiczne znacząco przyćmiły inne, szczególnie interesujące mnie polityczne
aspekty nauczania papieskiego.
Nowa polska polityka wschodnia narodziła się już nie jako myśl czy
idea, ale program polityczny niepodległego państwa, a datę tych narodzin najlepiej wyznaczyć na 2 grudnia 1991 roku – tak wynika zarówno
z licznych drukowanych źródeł historycznych, jak i badania jakościowego prowadzonego przez autora wśród ekspertów, którzy w tej akurat sprawie są wyjątkowo zgodni. Odpowiedzi, że symboliczną datą
przełomu, momentem narodzin wschodniej doktryny polityki państwa
polskiego po 1989 roku, było uznanie niepodległości Ukrainy, udzielili między innymi Andrzej Grajewski, Marek Kornat, Olaf Osica, Iwona
Reichardt, Adam Daniel Rotfeld, Aleksander Wirpsza, Andrzej Szeptycki
i Stanisław Żerko. „Jeśli (wskazywanie takiej daty) ma jakikolwiek sens –
to za początek wcielania w życie nowej polityki wschodniej przyjąłbym
uznanie przez RP niepodległości Ukrainy – w szczególności, że Polska
uznała tę niepodległość jako pierwsze państwo na świecie (przed Kanadą)” – pisze Rotfeld. „Zdecydowanie uznanie przez Polskę niepodległości Ukrainy” – konkluduje Stanisław Żerko.
Polityka potrzebuje dat symboli. 2 grudnia 1991 roku, poprzedzający
o kilka tygodni formalny rozpad ZSRS, bardzo dobrze nadaje się do tej
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roli nie tylko jako ważne wydarzenie w stosunkach polsko-ukraińskich,
ale przede wszystkim jako przełomowe zdarzenie dla polskiej polityki
zagranicznej.
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