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Polska – kresowa stanica Unii
czy brama dla nowych państw
członkowskich?
Polen – Unionens
gränspost eller en port för
nya medlemsländer?
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ramatyczne wydarzenia pomarańczowej rewolucji spra
wiły że kraina wreszcie zaistniała w świadomości
opinii publicznej na achodzie olitycy z zachodnich
stolic nii musieli wreszcie – choć niechętnie – za
brać głos w sprawie losów demokracji w jednym z naj
większych krajów uropy śród doniesień w prasie światowej
pojawiło się między innymi zdjęcie uszczenki w towarzystwie
reprezentującego nię uropejską aviera olany oraz dwóch
urzędujących prezydentów nowych państw członkowskich nii
olski i itwy
Zupełnie nieprzypadkowy jest fakt, że w Kijowie pojawił się
właśnie Valdas Adamkus i Aleksander Kwaśniewski a nie na przykład Jacques Chirac, Gerhard Schräder, Göran Persson lub choćby
przedstawiciele Czech, Słowacji albo Węgier. Wprawdzie Słowacja
i Węgry graniczą z Ukrainą ale z wyjątkiem Zakarpacia nie
mają z tym krajem zbyt wiele wspólnej historii. Z Polski natomiast
w negocjacjach w Kijowie wziął również udział były prezydent
i przywódca Solidarności Lech Wałęsa.
Ukraina, Polska i Litwa to kraje które w kiedyś wchodziły w skład
jednego państwa: Rzeczpospolitej. Łączy je kilkaset lat trudnej
nieraz i bolesnej, ale wspólnej przeszłości. Do kompletu zabrakło na zdjęciu jeszcze przedstawiciela jednego kraju dawnej Rzeczpospolitej – Białorusi, ale nikogo nie zdziwił fakt, że Łukaszenka
na zwycięstwo demokracji u południowych sąsiadów zareagował
nerwową wrogością.
Rzeczpospolita
Rzeczpospolita Obojga Narodów, która ostateczny kształt otrzymała
w wyniku zawartej w  roku Unii w Lublinie składała się z dwóch
członów: Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej.
W części litewskiej Rzeczpospolita obejmowała z grubsza rzecz biorąc
terytorium dzisiejszej Litwy i Białorusi a w Koronie Polski i Ukrainy
których terytoria tylko po części pokrywały się z obecnymi. Granice
Polski na zachodzie przebiegały w czasach przedrozbiorowych podobnie do granic Polski międzywojennej, natomiast na wschodzie
w skład województw wschodnich Korony wchodziła, oprócz
województwa ruskiego ze stolicą we Lwowie, Wołynia i Podola
i ówczesna prawo- i lewobrzeżna Ukraina (na prawym i lewym
brzegu Dniepru). Na południe od Kijowa rozciągała sie wyludniona
ziemia niczyja, Dzikie Pola, miejsce utarczek Kozaków z zagonami
tatarskimi.
W skład Rzeczpospolitej nie wchodziły natomiast nigdy południowe
i wschodnie tereny obecnej Ukrainy: Donieck, Charków, Krym czy
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en orangea revolutionens dramatiska händelseutveckling
gjorde att kraina till slut tog plats på kartan i det all
männa medvetandet i uropa olitikerna i väst var till
slut tvungna – om än motvilligt – att ta ställning till de
mokratins ställning i ett av uropas största länder unt
om i världen publicerades bilder på usjtjenko tillsammans med
avier olana som representerade  och de två medlemsländerna
olen och itauens presidenter
et är ingen tillfällighet att det just var aldas damkus och
leksander wasniewski som dök upp i iev och inte till exempel
acques hirac erhard chröder öran ersson eller en före
trädare för jeckien lovakien eller ngern isserligen gränsar
både lovakien och ngern mot kraina men utöver ranskar
patien har de inte lika starka historiska band till landet  den
polska delegationen ingick dessutom expresidenten och den forne
olidaritetsledaren ech alesa kraina olen och itauen är
länder som en gång ingick i samma statsbildning zeczpospolita
– amväldet en månghundraåriga historien de delar var stund
tals smärtsam men den är ändå gemensam å bilden saknas en
företrädare för ytterligare ett land som ingick i den statsbildningen
– itryssland men det är knappast någon som blev förvånad över
den avoghet som ukasjenko mottog demokratins segrar med i sitt
södra grannland
Rzeczpospolita – Samväldet
et polsklitauiska samväldet fick sin slutgiltiga form i och med
unionen i ublin  och bestod av två delar storfurstendömet
itauen och kungariket olen en litauiska delen bestod i stort
sett av dagens itryssland och itauen medan det polskukrainska
kungadömet inte alls ryms inom dagens gränsdragningar olens
gränser i väst liknade de som landet hade under mellankrigstiden
 öst ingick länet us med viv som huvudstad länen olynien
och odolien samt det egentliga kraina njeprs västra och östra
bank öder om iev sträckte sig stäppen – ett avfolkat ingen
mansland där kosacker och tatarer drabbade samman
äremot ingick aldrig de södra och östra delarna av dagens
kraina onetsk harkov rim och dessa i amväldet essa
områden befolkades tidigare av tatarer och erövrades och koloni
serades av yssland först efter att amväldet hade upphört som
statsbildning et är intressant att se att de valkretsar som röstade
på usjtjenko i det senaste valet helt sammanfaller med amväldets
gamla gränser och det är bara i söder och öster som folket lade sin
röst på den moskvatrogne anukovytj

Odessa. Ziemie te, niegdyś tatarskie podbite i skolonizowane przez
Rosję weszły w skład Ukrainy już po upadku Rzeczpospolitej.
Ciekawe, że granice okręgów wyborczych, w których w ostanich
wyborach przewagę uzyskał Juszczenko pokrywają się dokładnie
z granicami Rzeczpospolitej, dopiero poza nimi na wschodzie
i południu rozciagają sie obszary z przewagą głosów oddanych na
człowieka Moskwy – Janukowicza.
Chociaż dziś, potocznie, o Rzeczpospolitej przedrozbiorowej mówimy
Polska to utożsamianie jej z dzisiejszą Polską, tylko o granicach dalej
na wschodzie jest kompletnym anachronizmem. Rzeczpospolita (na
angielski przekłada się jako Commonwelth, na szwedzki Samväldet)
była programowo państwem wielonarodowym. Dopiero powstała
w  roku tzw.  Rzeczpospolita otrzymała w oficjalnej wersji
przymiotnik Polska – Rzeczpospolita Polska.

 olen jämställer man i dagligt bruk zeczpospolita med olen
men att tala om ett olen fast med gränser längre österut är en grov
anakronism amväldet var till sin idé en mångnationell stat et var
först när olen återuppstod  som man lade till olen i namnet
zeczpospolita olska – epubliken olen
an kan jämföra amväldet med det rittiska samväldet eller
snarare det örenade kungadömet som ju vid sidan om ngland
omfattar kottland ales och ordirland tt kalla amväldet för
olen är ungefär lika fel som att kalla örenade kungadömet eller
torbritannien för ngland – vilket ju händer

Unionen mellan Polen och Litauen
en varade i nästan fyrahundra år från och med den första unionen
 ill en början var det hotet från yska orden i reussen som
förde samman det katolska olen och det hednisktortodoxa itauen
vilket också ledde till ordensriddarnas svidande nederlag under sla
get vid annenberg laget har en stor symbolisk betydelse i olens
itauens och itrysslands historieskrivning och det var trupper från
de tre folken som besegrade de i huvudsak tyska ordensriddarna ill
en början var det en personalunion den litauiske storfursten ogaila
Unia polsko-litewska
antog kristendomen och besteg den polska kungatronen i rakow
Istniała prawie  lat, począwszy od pierwszej unii polsko-litewskiej under namnet ladyslaw  agiello
roku . Początkowo zbliżenie Polski i pogańsko-prawosławnej
Litwy było reakcją na zagrożenie ze strony Zakonu Krzyżackiego
et dåvarande itauen omfattade större delen av det forna ievri
w Prusach i rzeczywiście zaowocowało klęską militarną zakonu ket som försvagats och splittrats av tatarerna och sedan erövrat av de
w bitwie pod Grunwaldem. Bitwa ta należy do heroicznej tradycji hedniska litauerna å den tiden sträckte sig storfurstendömet näs
zarówno Polaków, Litwinów jak i Białorusinów, których wojska tan från hav till hav det vill säga från stersjön till varta havet
wspólnie pokonały niemieckich w większości Krzyżaków. Początkowo unia personalna: na tron polski w Krakowie zaproszono
itauerna påverkades snabbt av de besegrade rusernas vitryssar
litewskiego księcia Jogaiłę, który ochrzczony na tę okazję, przybrał nas kultur och vitryskan blev administrativt språk i landet å det
imię Władysław i panował w Polsce jako Władysław  Jagiełło. sättet började den litauiska eliten stegvis ingå i den slaviska språk
och kulturkretsen först den vitryska och några generationer senare
Do unii wniósł państwo litewskie, które obejmowało wtedy wię- den polska oloniseringen av adeln i amväldets östra halva var
kszość ziem ruskich, osłabionych wcześniej najazdami Tatarów, således ingen rak och enkelspårig process
rozbitych i wreszcie krok po kroku podbitych w poprzednich
pokoleniach przez wojowniczych, pogańskich Litwinów. Wielenna kulturella påverkan åtföljdes också av en religiös och där
kie Księstwo Litewskie rozciągało się wtedy niemal od morza för var det den ortodoxa kristendomen som till en början spred sig
(Bałtyckiego) do morza (Czarnego).
bland de hedniska litauerna edan började den litauiska hög och
lågadeln att stegvis konvertera till katolicismen en inte heller den
Litwini szybko przyjmowali kulturę poddanych (Biało-) Rusinów övergången var rak och enkel ånga litauiska ätter var först protes
i język (biało-) ruski dominował w pracach administracji litewskiej.
Stąd elity litewskie najpierw wchodziły w krąg kultury i języka
(biało-) ruskiego a dopiero w kilka pokoleń później polskiego.
Proces polonizowania się szlachty wschodniej Rzeczpospolitej nie
zawsze przebiegał więć bezpośrednio i jednokierunkowo.
Porównajmy Rzeczpospolitą (która przecież na angielski tłumaczy się Commonwelth) z brytyjskim Commonwelthem, a właściwie
Zjednoczonym Królewstwem, które obejmuje nadal, obok Anglii,
Szkocję, Walię i część Irlandii. Podobnie jak Rzeczpospolitą nazywano nieraz potocznie Polską, również i dziś używa się nie całkiem
poprawnego określenia Anglia dla Wielkiej Bytanii lub całego
Zjednoczonego Królestwa.

Przechodzenie do innej sfery kultury i języka związane było
wtedy z religią stąd początkowo obok kultów pogańskich na Litwie
dominowało prawosławie. Później, stopniowo szlachta i arystokracja
Wielkiego Księstwa Litewskiego przechodziła na katolicyzm. Nawet
jednak i ta konwersja nie była bezpośrednia. Wiele rodów litewskich
przyjmowało w okresie reformacji wyznanie protestanckie i dopiero
kilka pokoleń później przechodziło na katolicyzm. Typowym
przykładem jest tu ród Radziwiłłów, którego szereg pokoleń
wyznawało kalwinizm.
Związek Polski i Litwy opierał się na początku w znacznej mierze
na monarchii. Tradycyjnie za czasów Jagiellonów następca tronu


Korony polskiej był Wielkim Księciem Litewskim. To zresztą jeszcze jedno podobieństwo do Wielkiej Brytanii gdzie następca tronu
to Książe Walii – Prince of Wales.
W zawartej w  roku realnej Unii w Lublinie utworzono
wspólny organizm państwowy – Rzeczpospolitą. Wtedy zdecydowano również o zmianie granic, w wyniku której litewską
dotychczas Ukrainę Kijowską przyznano Koronie. Ten stan rzeczy
utrzymał się w Rzeczpospolitej aż do końca, zmieniały się natomiast
zewnętrzne granice wskutek podbojów rosyjskich i rozbiorów.
Legenda wojen kozackich
Powstanie Chmielnickiego i wojny kozackie lat nastepnych odgrywaja kluczową rolę w tworzeniu tradycji historycznej wspólczesnej
Ukrainy. Kozacy odgrywają w niej rolę -wiecznych patriotów,
bojowników o wolność Ukrainy, walczących to z Polską, to z Rosją,
to Turcją. W jednym z projektów godła niepodległej Ukrainy tarcze
Trójzębu trzymają po obu stronach lew symbol Lwowa i Zachodniej
Ukrainy oraz -wieczny kozak z podgoloną głową i samopałem
na ramieniu.
Rosyjska tradycja główny nacisk kładzie na Kozaków jako obrońców prawosławia i podkreśla wspólne korzenie Wschodnich
Słowian. Symbolem tej wersji jest tradycja Rady Perejasławskiej,
która zadecydowała o przyłaczeniu kozackiej Ukrainy do Rosji.
Tradycję tę hołubiono rzecz jasna i w czasach carskich i sowieckich.
To w -tną rocznicę Rady Perejasławskiej Chruszczow sprezentował Ukraińskiej SRR Krym. Ukraina nie jest już sowiecka a
Krym pozostaje w jej granicach.
W polskiej tradycji obraz i ocena wojen kozackich była dwojaka
już w trakcie ich trwania i później, w zasadzie aż do dziś. Jedna
to przedstawiona obrazowo przez Sienkiewicza w Ogniem i mieczem podkreśla zasługi nieustępliwej partii wojennej, której
przywódca i symbolem jest okrutny Jarema – Książe Jeremi
Wiśniowiecki, z pochodzenia Rusin (czy jak powiedzielibyśmy dzisiaj Ukrainiec), z rodziny od niedawna spolszczonej
i rzymsko-katolickiej. Duchowymi spadkobiercami Jaremy i jego
stronników można by nazwać Narodowych Demokratów i innych
polskich nacjonalistów.
Koniec Rzeczpospolitej
Wojny kozackie, później również najazdy Szwedów, Rosjan i wojny
z Turkami osłabiły poważnie Rzeczpospolitą i w połączeniu z wewnętrznym rozkładem doprowadziły do jej upadku i rozbiorów.
Rzeczpospolita przetrwała jeszcze jako idea do lat -tych  wieku.
Powstanie styczniowe ( r.) było kolejną próba
odtworzenia Rzeczpospolitej i ostatnim w długim szeregu wspólnych bojów, od Grunwaldu
obecnych w tradycji historycznej Polski, Litwy
i Białorusi. Był to jednak ostatni wspólny zryw –
idea Rzeczpospolitej znalazła się pod obstrzałem
rodzących się nacjonalizmów: litewskiego, białoruskiego, ukraińskiego i... polskiego.
Po  wojnie światowej hołdujący tradycjom
Rzeczpospolitej w Polsce federaliści pod przewodnictwem Józefa Piłsudskiego przegrali z nacjonalistami Narodowej Demokracji rywalizację
o kształt odbudowanego państwa polskiego.
Polska międzywojenna była – zgodnie z duchem
czasu – państwem narodowyma jej mieszkańcy
innych narodowości zredukowani do roli
mniejszości narodowych.


tanter och blev först senare katoliker tt exempel på det är familjen
adziwill där många generationer var kalvinister
e polsklitauiska banden begränsade sig i början framförallt
till monarkin nder den agellonska dynastin var tronarvingen
traditionellt även storfurste av itauen et är för övrigt en annan
likhet med torbritannien där tronföljaren är prins av ales
nionsfördraget i ublin  skapade en gemensam statsbild
ning – amväldet å beslöt man sig också för att ändra gränserna
och låta de södra delarna av det gamla ievriket som tidigare varit
en del av itauen ingå i det polska kungadömet enna uppdel
ning kvarstod så länge amväldet varade men de yttre gränserna
ändrades av ryska erövringar och delningar
Legenden om kosackupproret
ohdan hmelnytskijs uppror mot polackerna och de kosackkrig
som följde har spelat en viktig roll i formandet av den historiska
traditionen i dagens kraina talskosackerna framställs som
ukrainska patrioter som kämpar mot olen yssland och urkiet
nligt en variant av det ukrainska statsvapnet hålls vapenskölden
med den traditionella treudden av ett lejon som symboliserar viv
och västra kraina och en kosack i talskläder med halvrakat
huvud
en ryska traditionen betonar framförallt kosackernas roll som
den ortodoxa trons försvarare och östslavernas gemensamma röt
ter ymbolen för denna tradition är det så kallade erejaslavavtalet
som anslöt kosackerna sig till yssland enna symbol omhuldades
såväl under tsar som sovjettiden et var vid årsminnet av
erejaslavavtalet som hrusjtjov gav den krainska rådsrepubli
ken rimhalvön i present kraina är inte längre sovjetiskt men
rim har man fått behålla  den polska traditionen har man haft en
kluven syn på kosackupproret redan då det varade och har i princip
haft det fram tills idag ienkiewicz målande beskrivningar i ed
eld och svärd tar ställning för de som förespråkade krig under led
ning av den grymme hertigen isniowiecki som för övrigt själv
hade rusisk idag skulle vi säga ukrainsk påbrå och kom från en
nyligen poloniserad och katolsk släkt oderna polska nationalister
kan man se som andliga arvtagare till den traditionen
Slutet på Samväldet
osackkrigen följda av svenskarnas härjningar och krigen med
yssland och urkiet försvagade amväldet och tillsammans med
de inre striderna bidrog detta till statsbildningens delning och fall
om idé levde det kvar till talet anuari
upproret  var ett sent försök att återupprätta
amväldet och den sista av en lång rad strider med
början vid annenberg som polacker litauer och
vitryssar stred för en gemensam sak är det föll var
det istället olika nationalismer som tog över den
litauiska vitryska ukrainska och polska
fter första världskriget fick amväldsidén som
stöddes av ilsudski och hans federalister ge efter
för en mer nationalistisk syn på den polska staten
nder mellankrigstiden var olen – i enlighet med
tidsandan – en nationalstat där andra nationaliteter
var reducerade till etniska minoriteter
et återstod också att fastställa gränserna en
etniska blandningen inom det gamla samväldets

Lviv/Lwów Foto. Ignacy Skwarcan

Pozostała jeszcze do ustalenia kwestia granic. Przemieszanie
ludności na terenach byłej Rzeczpospolitej uniemożliwiło sensowne
rozwiązanie, które zadowoliłoby wszystkie strony. Pozostało
rozwiązanie spornych kwestii granic z pozycji siły lub groźby jej
użycia. Zwycięzcą w szeregu konfliktów była Polska – przegranymi
Ukraińcy, Białorusini, i Litwini. Jedynie Litwinom udało sie
uzyskać niepodległość w mocno okrojonym terenie etnicznej Litwy
Kowieńskiej i Żmudzi.
Konflikt polsko-ukraińsko-białorusko-litewski trwał, z przerwami, z różnym natężeniem i w różnych formach aż do roku .
Najokrutniejsze w tej serii to czystki etniczne – niezwykle krwawe
w czasie wojny na Zachodniej Ukrainie i bezwzględne w południowo-wschodniej Polsce.
Pax sovietica
Na dłuższą metę wszyscy przegrali a zwyciezcą okazał się Związek
Sowiecki. Nowe granice ustalił Stalin, przy aprobacie zachodnich
aliantów. Nowy komunistyczny porządek położył ostatecznie kres
tradycji wielonarodowej tradycji Rzeczpospolitej. Polskę przesunięto
na Zachód, za wschodnią granicę przyjęto tzw. Linię Curzona.
sporne dotychczas tereny Wilna, Zachodniej Ukrainy i Białorusi
– oczyszczono ostatecznie z większości mieszkających tam dotychczas Polaków (a Polskę z Niemców i Ukraińców). Liczni przed
wojną Żydzi w Europie Środkowej i Wschodniej zginęli niemal
w całości wymordowani przez hitlerowców i ich pomocników.
Jednolita narodowo, komunistyczna Polska odwróciła się od
tradycji Rzeczpospolitej nawiązując do wcześniejszej, Piastowskiej,
która lepiej pasowała do nowych granic i antyniemieckiej propagandy. Polska emigracja polityczna z kolei nie uznawała postanowień
jałtańskich i stojąc na gruncie legalizmu domagała się przywrócenia
Polski z  roku w tym – oczywiście – przywrócenia granic i –
powrotu Lwowa i Wilna do Polski. Jeden ośrodek myśli politycznej
na emigracji wyłamał się z tego nurtu: ośrodek Paryskiej Kultury.
Myśl polityczna paryskiej Kultury
Linia polityczna Kultury oznaczała definitywne uznanie powojennych granic Polski z równoległym poparciem opozycji czy
emigracji – czyli potencjalnych przyszłych rządów Litwy, Białorusi i Ukrainy. Kresy wschodnie miały być ceną do zapłacenia


gränser bjöd inte på några enkla lösningar som hade tillfredställt
alla parter visterna avgjorde till slut med våld och hot olen gick
segrande ur de flesta konflikterna på ukrainarnas vitryssarnas och
litauernas bekostnad id sidan om polackerna var det bara litau
erna som vann oberoende på ett mycket litet område som omfattade
området runt aunas och amogitien
e polskukrainskvitrysklitauiska gränstvisterna pågick med
avbrott och i olika former fram till  e etniska rensningarna
och folkförflyttningarna i västra kraina och sydöstra olen utgör
det sorgligaste kapitlet i dessa tvister
Pax Sovietica
en enda egentliga segraren var ovjetunionen ya gränser
fastställdes av talin med de västallierades goda minne ommuni
smen satte slutgiltigt stopp för den mångnationella samväldstradi
tionen olen flyttades västerut och i öst följde men den så kallade
urzonlinjen mråden som man tidigare tvistat om som ilnius
västra kraina och itryssland rensades från kvarvarande polacker
och inlemmades i ovjet å samma sätt rensades olen från ukrai
nare och tyskar e många judarna som befolkat dessa områden
förintades nästan helt av nazisterna och deras medarbetare
et nya etniskt rensade och kommunistiska olen övergav sam
väldstraditionen och anknöt istället till det medeltida riket under
iastdynastin som passade de nya gränserna och den antityska
propagandan e polska emigrantkretsarna vägrade i sin tur att
acceptera de nya gränserna som drogs upp i alta och krävde en
återgång till den ursprungliga gränsen från  etta innebar att
ilnius och viv skulle återanslutas till olen ara en enda emi
grantkrets bröt detta tankesätt den polska tidskriften ultura
som gavs ut i aris
Den politiska idétraditionen kring ”Kultura” i Paris
en utrikespolitiska linje som förespråkades av tidskriften ul
tura innebar ett erkännande av de nuvarande gränserna samtidigt
som man stödde självständighetsrörelserna i itauen itryssland
och kraina e nya gränserna var det pris man fick betala om
man ville ersätta det gamla amväldet med ett samarbete av fria
nationer nligt detta synsätt var ett självständigt olen omöjligt
utan ett självständigt kraina itryssland och itauen ara då

za utworzenie w miejscu dawnej Rzeczpospolitej systemu niepodległych państw. Niepodległość Polski niemożliwa jest bez niepodległej Ukrainy, Litwy i Białorusi. Tylko w ten sposób narody Europy
Środkowo–wschodniej mogłyby się oprzeć ewentualnym zakusom
większych sąsiadów z Zachodu i – oczywiście – Wschodu.
Idee Kultury nie były przy tym antyrosyjskie – przeciwnie
nawiązano żywe kontakty z dysydentami i emigrantami rosyjskimi,
regularnie ich drukując. Przyszłą Rosja postrzegana była jako
równorzędny partner, jeden z szeregu krajów Europy Wschodniej.
Było to w dalszym ciągu kontunuacją myśli politycznej Piłsudskiego – wręcz odwrotnej od linii endeckich nacjonalistów która
preferowała dogadanie się z Rosjanami ponad głowami (i kosztem)
narodów miedzy Rosją i Polską.
Ciekawe skadinąd, że powojenna, komunistyczna Polska w kształcie swych granic, jednolitości narodowej i stosunkach z Rosją była
niemal idealnym spełnieniem wizji endeckich.
Koniec imperium
To co jeszcze w latach siedemdziesiątych wyglądało na mrzonki
i pobożne życzenia grupki emigrantów zostało dominującą ideą
opozycji demokratycznej a później Solidarności. Kiedy sowieckie
imperium chyliło sie ku upadkowi myśl polityczna Kultury stała się
w praktyce główną linią polityczną polskiej polityki zagranicznej
wobec wschodnich sąsiadów. Polska nawiązywałą kontakty z sąsiadami jeszcze przed uzyskaniem przez nich niepodległości.
Wydarzenia roku  w Wilnie były dramatyczne: krwawy szturm
sowiecki na stację telewizyjną, obrona parlamentu, bardzo realne
ryzyko eskalacji przemocy i represji. W konflikcie tym mniejszość
polska na Wileńszczyźnie stanęła osobami swych przywódców po
stronie sowieckiej. Na horyzoncie zarysowała się groźba porozumienia polsko-rosyjskiego w sprawie litewskiej, którego nagrodą
dla Polaków miała być jakaś forma polskości Wilna.
W tym momencie Polska udzieliła litewskiemu Sajudisovi jednoznacznego poparcia: wspólna deklaracja Sejmu i Senatu, odwołanie
ambasadora z Moskwy, masowe demonstracje prolitewskie w Warszawie. Polskie poparcie dla litewskiej walki o niepodległość
porównać można do poparcia dla pomarańczowej rewolucji na
Ukrainie trzynaście lat później. Wielu Polaków udało się na Litwę
by wesprzeć Sajudis na miejscu tak jak w roku  w Kijowie.
Napięte po uzyskaniu przez Litwę niepodległości stosunki
z mniejszością polską na Wileńszczyźnie stanowiły w dalszym
ciągu potencjalne zagrożenie dla relacji Polski i Litwy. Znów Polska
zdecydowanie odcięła się od udzielenia jej politycznego wsparcia.
Zwrócono się jedynie do rządu litewskiego o respektowanie
norm europejskich w traktowaniu mniejszości polskiej. Warszawa odrzuciła więc pokusę aktywnego występowania w obronie Polaków za granicami kraju jako elementu polityki wobec
swoich sąsiadów. W postkomunistycznej Europie był to rzadki
przypadek, odwrotnie niż na przykład polityka Belgradu,
Moskwy czy choćby Budapesztu. Polska uniknęłą dzieki temu
sytuacji, w której polityka zagraniczna kraju jest swoistym zakładnikiem rodzimych nacjonalistów, którzy blokują lub wręcz sabotują mozolne próby zbliżenia do Zachodu – jak na przykład w przypadku Serbii lub Chorwacji. Na pewno jednym z motywów
tego ostrożnego kierunku polityki polskiej wobec wschodnich
sąsiadów była obawa przed analogicznymi roszczeniami ze strony
zjednoczonych Niemiec.

skulle denna del av entraleuropa kunna värja sig från tyska och
ryska expansionstendenser
ulturas idéer var inte antiryska – tvärtom – man hade intensiva
kontakter med ryska dissidenter och emigrantkretsar och tryckte
flera kända ryska författare et framtida yssland sågs som en
jämbördig partner ett av många länder i östra uropa å många
sätt var det en fortsättning på ilsudskis politik som var rakt mot
satt den som förespråkades av nationalisterna som ville att yssland
och olen skulle komma överens över grannländernas huvuden
etta är synnerligen paradoxalt att efterkrigstidens kommunis
tiska olen med sina gränser sin etniska enhetlighet och sin rela
tion till yssland närmast var ett uppfyllande av nationalisthögerns
drömmar
Imperiets fall
et som så sent som på talet sågs som fromma förhoppningar
hos en grupp emigranter blev sedermera den dominerande ström
ningen inom den demokratiska oppositionen och olidaritetsrö
relsen olen knöt kontakter med grannfolken långt innan de blev
självständiga
ändelseutvecklingen i ilnius  var dramatisk sovjettrup
perna stormade tevetornet oppositionen försvarade parlamentet
våldet riskerade att accelerera edarna för den polska minoriteten
i ilnius ställde sig bakom sovjetmakten e hoppades på en polsk
rysk överenskommelse som på något sätt skulle leda till ett polskt
ilnius
amtidigt gav det officiella olen sitt helhjärtade stöd åt den
litauiska demokratirörelsen ajudis senaten och underhuset kom
med ett gemensamt uttalande olens ambassadör i oskva kal
lades hem och på arszawas gator demonstrerade folket sitt stöd
åt litauerna et polska stödet för litauernas självständighetskamp
kan liknas vid det stöd som man visade för den orangea revolu
tionen i kraina tretton år senare ånga polacker begav sig till
ilnius för att stödja ajudis på plats precis som man begav sig till
kraina 
är litauerna återfått sitt självständighet var det spänningarna
kring den polska minoriteten som hotade att störa de polsklitauiska
relationerna olen fortsatte sin reserverade hållning mot de polska
minoritetsledarna an uppmanade bara litauerna att leva upp till
europeiska normer när det gäller etniska minoriteters rättigheter
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Znakomitą koniunkturę dla prowadzenia takiej polityki stworzyła
perspektywa – wtedy jeszcze bardzo odległa ale mimo wszystko
realna – właczenia się Polski do ekskluzywnych dotychczas zachodnich klubów  i Unii Europejskiej. Dziś też perspektywa
wstąpienia do  i  przyświeca Ukraińcom i już funkcjonuje
jako zachęta do wytrwania na drodze demokracji i praworządności.
Jedynie rządzona jak kołchoz Łukaszenki Białoruś odwraca się od
Europy i skłania w kierunku Rosji.
Rosyjska bliska zagranica
Rosja odgrywała i – jak można się było niedawno przekonać
w Kijowie – odgrywa rolę hamulca regularnie sprzeciwiając się
rozszerzeniu na wschód i  i . W Moskwie duża, wschodnia
część dawnej Rzeczpospolitej postrzegana jest jako bliska zagranica, część imperium czy to z czasów carskich czy sowieckich.
Utrata jej jest dla Rosjan trudna do przełknięcia a pokusa ingerencji
w jej sprawy często zbyt silna.
Wystarczy przypomnieć sobie udział Putina w – kampanii wyborczej popieranego przez Rosję Janukowicza której symboliczny
szczyt to bez wątpienia wspólne przyjmowanie parady wosjkowej
w Kijowie, wa najgorszym sowieckim stylu. Pamiętajmy, że w latach -tych Rosja popierała separatystów w Gruzji (Abchazja) i
Mołdawii (Transdnistria) specjalnie się z tym nie kryjąc. Stąd też
groźba secesji Donieckiej Ukrainy była w czasie Pomarańczowej
Rewolucji co najmniej skutecznym straszakiem ze strony popieranego przez Rosję Janukowicza.
Wyjątkowa – mówiąc delikatnie – pewność siebie Putina w sprawie wyboru następcy Kuczmy nie spotkałą się początkowo z jakąś
szczególną reakcją ze strony Zachodu. Dopiero w miarę rozwoju


arszawa gav alltså inte efter för frestelsen att använda de polska
minoriteterna i öst som brickor i ett politiskt spel mot grannlän
derna  det postkommunistiska uropa var detta unikt – elgrad
oskva och till och med udapest använde en motsatt strategi
å så sätt undvek man ett läge där utrikespolitiken blockeras av
inhemska nationalister och hindrar ett närmande till äst – vilket
till exempel har skett i erbien och roatien n bidragande faktor
till olens försiktiga hållning var säkert hotet om liknande krav och
revisioner från ysklands sida
enna utrikespolitiska linje sammanföll dessutom med – den
då avlägsna men likväl realistiska – ambitionen att få ansluta till
de exklusiva klubbarna  och  u fungerar samma förhopp
ningar som en morot för demokratirörelsen i kraina et är bara
ukasjenkos privata kolchos itryssland som vänt västvärlden ryg
gen och anslutit till yssland
Rysslands nära utland
yssland har försökt och försöker alltjämt stoppa – det var om inte
annat helt tydligt under valet i kraina – alla försök att utvidga
 och  österut  oskva ser man hela den östra delen av det
gamla amväldet som ett nära utland en del av imperiet – det tsar
ryska och sovjetiska yssarna kan inte förlika sig med förlusten av
ledarrollen i regionen och försöker ofta ngerera i ländernas inre
angelägenheter
a bara utins stöd till anukovytj under valrörelsen i kraina
och när de gemensamt tog emot en militärparad i iev i värsta
möjliga sovjetiska stil nder talet har ryssarna stött separatis
ter i eorgien bchazien och oldavien ransdniestr utan att
egentligen hymla med det ärför var det en högst effektiv skräm

sytuacji i zaangażowania nowych państw członkowskich – Polski
i Litwy, wiodący politycy Unii nie mogli już dłużej ignorować
Ukrainy. Motywów tego braku zainteresowania było kilka: Po
pierwsze zwykła ignorancja albo postrzeganie Ukrainy jako
odległego, egzotycznego kraju Wschodu. Po drugie – po odkryciu
Ukrainy – przerażenie rozmiarem kosztów z jakimi mogłaby być
kiedyś związana pomoc dla niej na drodze do Unii. I wreszcie
– być może najważniejsza – tradycyjna niechęć do drażnienia
Moskwy.
Taka reakcja Zachodu na wolnościowe aspiracje w Europie
Wschodniej są przecież nam, Polakom doskonale znane. Tylko
obszary tej specjalnej troski przesunęły się przez ostatnie dwadzieścia lat powoli na Wschód. Po Niemcach i Europie Środka
kraje Bałtyckie, teraz Ukraina aw przyszłości – być może –
Białoruś?
Osły trojańskie w Unii?
Polska odgrywa w tej sytuacji bardzo ważną, kluczową wręcz
rolę: Jako nowy, co prawda, ale pełnoprawny przecież członek
Unii ma równe prawo głosu również w sprawach polityki wschodniej. Budzi to nieraz pełne irytacji reakcje z zachodnich stolic
spotęgowane najwyraźniej skutecznością tej polityki.
Rola Polski daleko odbiegła od tej jaką początkowo wyobrażano sobie w Brukseli – przede wszystkim skutecznego strażnika uszczelnionej granicy na wschód. Jednym z warunków
przystąpienia Polski do Unii było przywrócenie wiz dla obywateli Ukrainy, zniesionych w latach po uzyskaniu przez nia niepodległości. W rezultacie Polska i Ukraina osiągnęły w tej sprawie
upokarzający dla Ukraińców kompromis polegający na tym, że
Polacy mogą nadal podróżować na Ukrainę bez wizy natomiast
Ukraińcy muszą takową
przd wjazdem do Polski
(i Unii) zdobyć.
Zaangażowanie Polski
i Litwy przyczyniło się
niewątpliwie do umieszczenia Ukrainy na mapie
wspólczesnej
Europy.
Uk raina rozmawia ju ż
z  o możliwości
wstąpienia do sojuszu.
Rozpoczęły się też już
dyskusje nad przerażąjącą
dla niektórych perspektywą przyjęcia tego kraju
do . Bo jeśli Turcja
to dlaczego nie Ukraina?
– pytają niewinnie w
Warszawie i Wilnie. Jeśli
demokratyczny eksperyment uda się na Ukrainie
pozostanie jeszcze tylk o je d e n k r aj d a w nej
Rzeczpospolitej – Białoruś.


selteknik när onetskregionen hotade att lämna kraina under den
orangea revolutionen
en självsäkerhet – milt uttryckt – med vilken utin självmant
utsåg utjmas efterträdare ledde till en början inte till några nämn
värda reaktioner i väst et var först när två nya medlemsländer
– olen och itauen – engagerade sig i frågan som det blev omöjligt
för de ledande politikerna i  att fortsätta att ignorera kraina
et bristande intresset hade flera orsaker ör det första handlade
det om okunnighet – man såg helt enkelt kraina som ett exotiskt
land långt borta i öster ör det andra – när man väl hade satt sig in
i kraina – började man oroa sig för hur mycket det skulle kosta att
hjälpa kraina in i  ch den sista – men kanske mest avgörande
– orsaken var att man inte ville stöta sig med yssland
en här sortens reaktioner på krainas demokratiska ambitioner
är inget nytt för polackerna en intresset för demokratiska refor
mer har flyttats österut under de senaste tjugo åren rån yskland
och entraleuropa till de baltiska länderna nu senast kraina och i
framtiden – vem vet – kanske itryssland
Trojanska åsnor inom Unionen?
olen spelar en ytterst viktig nyckelroll i den här processen andet
är en visserligen en ny men likväl betydande medlem i unionen och
man är en röst som kan påverka östpolitiken etta väcker stundtals
irritation bland de gamla medlemmarna och det om något är även ett
tecken på politikens effektivitet
olens roll i unionen har blivit annorlunda en man först hade
tänkt sig i ryssel där man framförallt ville se landet som en väk
tare vid nionens yttre östgräns är olen gick med i  blev man
tvungen att återinföra visum för ukrainare – de hade man tagit bort
när grannlandet blev självständigt esultatet blev en kompromiss
som måste kännas bitter
på den ukrainska sidan
– polacker kan resa
visumfritt till grannlan
det medan ukrainare
behöver visum till olen
och 
olens och itauens
engagemang har tvek
löst bidragit till att pla
cera kraina på kartan
andet har inlett samtal
om medlemskap i 
an har även inlett
försiktiga samtal om ett
framtida medlem
skap – något som många
fruktar m urkiet
skulle kunna gå med
varför inte kraina
– frågar man oskyldigt
i arszawa och ilnius
m demokratiförsöket
lyckas i kraina återstår
bara ett land i det gamla
amväldet – itryss
land

Minsk/Mińsk, ..
Foto: Konrad Stasiuk



Arthur Sehn

Polska, Rosja i Białoruś
latem 
Jeszcze nie przygasł entuzjazm po
zwycięstwie omarańczowej ewolucji
na krainie a już wiosną i latem byliśmy
świadkami kilku incydentów w stosunkach
olski z osją i iałorusią ego że ani
utin ani ukaszenka nie będą czekać z za
łożonymi rękami aż ich poddani zorganizują
kolejną kolorową rewolucję w krainie post
sowieckiej można się było spodziewać
 pewnie nieprzypadkowo dostało się tutaj i
olakom których niewybredna propaganda
na iałorusi i w osji odmalowuje jako
główne narzędzie w amerykańskiej kon
spiracji wymierzonej w tej kraje
rezydent utin podobno obrażony rów
nież na olaków za afront jakim była kata
strofa jego zaangażowania w wybory prezy
denckie na krainie nie przepuszcza okazji
by odegrać się anakomitą do tego okazją
były majowe uroczyste obchody zwycięstwa
nad faszyzmem brew wielu sceptycznym
głosom w olsce rezydent waśniewski do
oskwy pojechał i wylądował na trybunie
honorowej gdzieś w tylnych rzędach
wśród gości pomniejszej wagi o tego utin
z ostentacyjnią wylewnością przyjął gen
aruzelskiego ostatniego komunistycznego
przywódcę olski pokazując tym samym
jakich olaków reml ceni co zgadzało
się z jego wypowiedziami w czasie ob
chodów określającymi upadek  jako
nieszczęście
postponowanie waśniewskiego można
było jeszcze odczytać jako swoistą karę
wymierzoną mu przez reml za osobiste
zaangażowanie w wydarzenia w ijowie
iedy jednak utin w swoim przemówieniu
całkowite pominął rolę olski i olaków w
walce z hitlerowskimi iemcami dziękując
równocześnie niemieckim i włoskim anty
faszystom to był to ewidentny afront wobec
olski i olaków
astępną okazją do okazania olakom
i itwinom niełaski remla były uroczyste


obchody jubileuszowe w aliningradzie
obchodzono rocznicę założenia róle
wcaych najbliższych sąsiadów enklawy
kaliningradzkiej którzy dzielili też z ró
lewcem wiele wieków wspólnej historii nie
zaproszono przybyli natomiast zaproszeni
hirac i chräder itewski komentator pocie
szał zresztą pominiętę strony że powinni się
cieszyć z tego że nie uczestniczyli w tym
zjeździe itaniców jak wiadomo żadnemu
z tych przywódców nie wiedzie się ostatnio
na własnym podwórku
ardziej absurdalny był następny incy
dent kiedy to utin gwałtownie zareagował
na pobicie przez chuliganów dzieci rosyj
skich dyplomatów w arszawie określił
je jako agresję ze strony polskiej dokonaną
na fali rzekomych nastrojów antyrosyjskich
panujących w olsce rezydent zażądał na
wet oficjalnych przeprosin ze strony pols
kiej eakcję remla komentowano na
ogół jako kuriozalnie gwałtowną krótce
nastąpiła seria pobić przez tzw nieznanych
sprawców polskich dyplomatów i dzien
nikarza w oskwie ładze rosyjskie zrzu
ciły winę na miejscowych chuliganów
ncydenty te nie miały w gruncie rzeczy
zbyt wielkiego znaczenia stanowiły swe
go rodzaju kremlowskie prztyczki w nos
z zemsty za pomarańczowe upokorzenie
w ijowie eagując na te afronty powi
nni jednak olacy uważać ksperci
ostrzegają że jednym z motywów tych
posunięć rosyjskich może być chęć sprowo
kowania olaków do ostrych wystąpień
antyrosyjskich co niewątpliwie zaszko
dziłoby im ogromnie w opinii achodu
arcia te nie wpłynęły też wcale na rosyj
ską opinię publiczną która zapewne traf
nie odczytała je jako kremlowskie gry
polityczne i nie przywiązuje do nich spe
cjalnej wagi nadal postrzegając olaków
jako przyjazny naród
orzej być może przdstawia się sprawa na
iałorusi gdzie wszechobecna propaganda

rzuca gromy na przewrotnych polskich
panów działających rzekomo na zlecenie
i za pieniądze  eżim ukaszenki zasto
sował represje wobec demokratycznie
wybranych działaczy wiązku olaków na
iałorusi usiłując zastąpić ich posłusznymi
olakami  pierwszym rzędzie akcja ta
umotywowana jest chęcią zlikwidowania
i podporządkowania sobie organizacji jako
takiej – reżim nie toleruje po prostu
jakiejkolwiek niezależności wiązkowi
olaków na iałorusi propaganda przy
pisuje przy okazji rolę piątej kolumny wro
giego achodu
iestety sprytna zagrywka ukaszenki
pozostawia mniejszość polską na iałorusi
w niewdzięcznej roli swego rodzaju zakład
ników reżimu i obnaża bezradność strony
polskiej w tym konflikcie otychczasowe
sankcje krajów nii nie odniosły spe
cjalnego skutku i nie wygląda na to że można
tu wiele zdziałać dla obrony niezależności
wiązku olaków na iałorusi oraźnie
można jedynie występować w obronie
poszczególnych działaczy i udzielić im
schronienia w olsce ługofalowo olska
może liczyć z kolei na wsparcie nii uro
pejskiej która już skrytykowała represje
ozostaje jeszcze najlepsza broń w walce
z reżimem ukaszenki wspieranie wolnego
przepływu informacji np wolnego radia
białoruskiego które nadawało już kiedyś
z olski lecz upadło z braku funduszy i
które – z pomocą olski  i  – powinno
wreszcie zacząć ponownie nadawać 

Arthur Sehn

Polen, Ryssland och
Vitryssland, sommaren

Än har inte entusiasmen efter den orange
revolutionen i kraina lagt sig och redan
under våren och sommaren fick vi bevittna
ett par incidenter i olens relationer till
yssland och itryssland tt varken utin
eller ukasjenka tänker sitta med korslagda
armar och vänta på att deras undersåtar ska
organisera nästa färgglada revolution i det
postsovjetiska landet var väntat ch säkert
är det ingen tillfällighet att även polackerna
har fått se på annat eras anspråkslösa pro
paganda i itryssland och yssland fram
ställs som det huvudsakliga verktyget i
s konspiration mot dessa länder
resident utin som även lär vara sur
på polackerna för den nesa hans katastro
fala engagemang i presidentvalen i kraina
innebar försitter inte ett tillfälle att ge
igen ägtidlighållandet i maj av segern
äver fascismen var ett utmärkt tillfälle
rots många skeptiska röster i olen åkte
president wasniewski till oskva och
hamnade bland mindre viktiga gäster nå
gonstans i de bakersta raderna på hederstri
bunen essutom tog utin emot general
aruzelski olen sista kommunistiska
ledare med översvallande hjärtlighet och
visade därmed vad för slags polacker reml
värdesätter vilket överensstämde med
hans uttalanden under högtidlighållandet
i vilka han kallade ovjets sammanbrott för
olyckligt
ingaktandet av wasniewski kan man
också tolka som ett särskilt straff från

reml fär hans personliga engagemang i
händelserna i iev en när utin i sitt tal
fullständigt utelämnade olens och polack
ernas roll i kampen mot nazisterna medan
han samtidigt tackade de tyska och ita
lienska antifascisterna var det en flagrant
skymf mot olen och polackerna

löst skulle skada deras goda anseende i äst
otsättningarna har heller inte påverkat
den ryska allmänna opinionen som säkert
med rätta har tolkat dem som ett politiskt
spel från remls sida och fäster ingen vikt
vid dem utan ser fortfarande på olen som
en vänskapligt sinnad nation

ästa tillfälle att visa polacker och li
tauer remls missnöje var det högtidliga
jubileumsfirandet i aliningrad man fi
rade årsdagen av önigsbergs grundande
nklavens närmaste grannar som delat
många sekler av gemensam historia med
önigsberg var inte inbjudna vilket dä
remot hirac och chröder var n litauisk
kommentator tröstade de förfärdelade par
terna med att de borde vara glada över att
inte behöva befinna sig bland de sjunkande
skeppen det går som bekant inte så bra för
någon av dessa ledare på hemmaplan

ärre ser det kanske ut i itryssland där
den allestädes närvarande propagandan far
ut mot dessa lömska polska herrar som på
stås agera fär s räkning ukasjenkas
regim har tillgripit repressalier mot demo
kratisk valda aktivister i olackers förening
i itryssland och försökt byta ut dem mot
lydiga polacker  första hand är aktionen ett
försök att avskaffa eller underordna sig or
ganisationen som sådan – regimen tolererar
helt enkelt inget som helst oberoende ro
pagandan i itryssland tillskriver samtidigt
olackers förening rollen som det fientliga
ästs femtekolonnare

ästa incident var mer absurd utin
reagerade våldsamt på att barn till ryska
diplomater i arszawa hade misshandlats
av huliganer han kallade det för en polsk
aggressionshandling som begåtts under in
flytande av påstådda antiryska stämningar
i olen residenten krävde till och med
en officiellt ursäkt från den polska sidan
remls reaktion kommenterades i allmän
het som ovanligt stark trax därpå miss
handlades polska diplomater och en polsk
journalist i oskva av så kallade okända
gärningsmän e ryska makthavarna lade
skulden på lokala huliganer
essa incidenter har i grund och botten
inte haft någon större betydelse e har
varit ett slags näsknäpp som hämnd för
den orange förödmjukelsen i iev en
polacker bär dock vara försiktiga med sina
reaktioner på dessa skymfer xperter var
nar att ett av motiven för de ryska utspelen
kan vara ett försök att provocera polackerna
till skarpa antiryska uttalandet vilket tvek

yvärr försätter ukasjenkas tilltag den
polska minoriteten i itryssland i den otack
samma rollen som ett slags regimens gisslan
och blottar den polska sidans hjälpläshet i
denna konflikt s sanktioner hittills har
inte fått någon särskild effekt och det verkar
inte som att det går att göra så mycket för
olackers förenings oberoende i itryss
land an kan endast provisoriskt rycka ut
till enskilda aktivisters försvar och ge dem
skydd i olen å lång sikt kan olen å sin
sida räkna med stöd från  som redan har
kritiserat repressalierna et främsta vapnet
i kampen mot ukasjenskas regim återstår
att stödja ett fritt informationsflöde t ex
den fria vitryska radion som tidigare sände
från olen men gick omkull på grund av
finansiella problem ed hjälp från olen
 och  borde den äntligen börja med
sina sändningar igen 



