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Wstęp
Oddając do rąk Czytelnika niniejszą książkę, nie sposób pominąć bieżących okoliczności związanych z pandemią koronawirusa oraz rozrywającymi podziałami społecznymi w Polsce. Julián
Carrón postawił niedawno trafną diagnozę, dotyczącą aktualnej sytuacji na świecie. Idąc za nim,
należy zauważyć, że z poczucia pogłębiającej się niepewności wynikają strach, bezsilność, bezradność, beznadziejność, niezdolność uznania rzeczywistości, negacjonizm. Powstający w konsekwencji nihilizm zaczyna wypełniać codzienność, nie uderzając już nawet w kanon wartości,
lecz oswajając nas z sobą. Za Émilem Durkheimem użylibyśmy w tym kontekście pojęcia anomii. Ta perspektywa wszechogarniającej pustki zdaje się być rozleglejsza niż panorama nakreślona niegdyś przez Friedricha Nietzschego, który kwestionując istnienie faktów, dopuszczał
jedynie występowanie interpretacji. Na szczęście w najgłębszych pokładach człowieka wciąż
dostrzega się dramatyczne pragnienie sensu. Może na nie odpowiedzieć tylko wydarzenie
prawdy, takiej, która odpowiada ujęciu Arystotelesa. Parafrazując Stagirytę, prawdziwe jest
to, co jest zgodne z rzeczywistością. Prawda nie stanowi zatem wyboru ideologicznego, lecz
uznanie oczywistości poznanej i doświadczonej rzeczywistości. Podłoże ideologiczne mogą
mieć jedynie jej określone interpretacje. Ideologią może być również wspomniany nihilizm.
W podobny sposób rozumował Joseph Ratzinger, który już dawno podjął krytyczną polemikę
z postmodernizmem. Odwołując się między innymi do misji naukowca, stwierdził, że źródłem
badań jest Logos, wskazujący sens życia człowieka. Prawdy o tym sensie poszukuje badacz.
Winna go jednak interesować pełna prawda o świecie i człowieku, a nie tylko prawda wynikająca z jego dyscypliny. Inaczej będzie to prawda zredukowana i zrelatywizowana. Pełna
prawda, do której powinien dążyć każdy człowiek, nie oznacza absolutyzmu, autorytaryzmu
czy ideologii. Tym niemniej, jak podkreśla Ratzinger, musi być ona wypowiedziana i zrozumiała, a zatem – dodajmy – skonkretyzowana.
Okazuje się, że napięcia te mają charakter zasadniczy. Największe cywilizacje powstawały
bowiem wokół fundamentalnych ontologicznych koncepcji transcendentalnych, metafizycznych
i etycznych, z których wyłaniały się określone wizje świata, obejmujące zarówno poszczególne
jednostki, jak i cały ład polityczny, gospodarczy oraz społeczno-kulturowy. Towarzyszyło temu
powstawanie tożsamości zbiorowych. Krystalizacje owych koncepcji stanowiły prawdopodobnie najważniejsze przełomy w dziejach ludzkości. Shmuel N. Eisenstadt odniósł je do tak
zwanych cywilizacji osiowych, które powstały między V w. przed Chr. a I w. po Chr. na gruncie największych i najstarszych systemów religijnych (hinduizmu, judaizmu, zoroastryzmu,
buddyzmu, chrześcijaństwa, islamu, choć ten ostatni wybiega poza wskazane ramy czasowe),
a także cywilizacji starożytnych (Chin, Indii, Grecji, Rzymu).
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O ile mogę dostrzec, podobna intuicja charakteryzowała Patrona naszej Fundacji. Profesor
Janusz Kurtyka (1960-2010) był zdania, że na podmiotowość państwa wpływa tożsamość historyczna. Jest ona istotnym komponentem scalającym wspólnotę narodową wokół określonego
kanonu wartości. Istnieje przy tym jednak fundamentalny warunek: odniesienie do prawdy.
Tylko prawda o historii Polski i świata – wyraźnie wyartykułowana – pomaga zrozumieć sens
przeszłości. Dotyczy to zarówno perspektywy krajowej, jak i międzynarodowej. Winna to
zapewniać – używając niestosowanego już raczej określenia – nauka dziejowa, która przybliża fenomen dziedzictwa polskiej kultury politycznej, gospodarczej, społecznej, religijnej,
symbolicznej, materialnej. Umacnianie tak rozumianej tożsamości w społeczeństwie profesor
Kurtyka postrzegał jako ważny wymiar polskiej racji stanu. Zrozumienie własnych dziejów
było dla niego kluczem do konceptualizowania ambitnych planów, dotyczących teraźniejszości
i przyszłości. Widać tu zatem dostatecznie ostro, że prawda stanowi niezbędne ogniwo pożytecznego łańcucha, łączącego trzy wymiary czasu.
Dlatego z satysfakcją fundacja odnotowała w 2020 roku kolejne inicjatywy służące trwałemu
upamiętnieniu Patrona. Mam tu na myśli odsłonięcie w sierpniu tablicy poświęconej profesorowi Kurtyce w nowej siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, którego był prezesem w latach 2005-2010. Zbiegło się to z 60. rocznicą jego urodzin. Z kolei w listopadzie Rada
Miasta Stołecznego Warszawy podjęła uchwałę o nadaniu imienia profesora Janusza Kurtyki
jednej z ulic w polskiej stolicy. Sądzę, że są to konkretne kroki, które utrwalą w pamięci zbiorowej zasługi Patrona dla państwa i społeczeństwa.
Oddajemy do rąk Czytelnika tom wieńczący drugą edycję cyklu debat pt. „Historia, prawda,
teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 2.0”, zorganizowanego między 13 lutego a 22 października 2020 roku. Cykl był podzielony na pięć części. Traktowały one o relacjach Polski z Białorusią i Litwą oraz o pozycji państwa polskiego
w grupie państw V4 i regionu bałtyckiego. Dwie dodatkowe dyskusje złożyły się na swoiste
studia przypadków. Dotyczyły one nowelizacji ustawy o IPN oraz zbrodni wołyńskiej. Każda
rozmowa poruszała międzynarodowy kontekst prezentowanej tematyki, nakreślając jej szerokie tło historyczne, diagnozując węzłowe problemy stosunków Polski z partnerami, a także formułując odpowiednie recepty dla instytucji publicznych. Po raz kolejny fundacja mogła gościć
znamienitych ekspertów z różnych dziedzin. Taki dobór panelistów zapewniał szerokie spojrzenie na przedmiotową materię oraz możliwie obiektywną analizę omawianych problemów.
Cykl debat stanowił część następujących projektów i zadań publicznych: „«Przeciw krzywym
zwierciadłom». 4-filarowa, kompleksowa strategia aktywizująca obywateli do troski o dobre
imię Polski oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” (Narodowy
Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020”); „Podium – trójpłaszczyznowy i trójstopniowy rozwój Fundacji im. Janusza Kurtyki. W stronę umiędzynarodowienia, innowacyjności i pełnej
profesjonalizacji działalności edukacyjnej, «parasolowej» i związanej z promocją Rzeczypospolitej Polskiej za granicą” (Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego, Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030); „Historia,
prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?
2.0” (Muzeum Historii Polski w Warszawie, program „Patriotyzm Jutra”). Partnerem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej, partnerem medialnym – portal blogpress.pl, natomiast patronatu medialnego udzielili „Do Rzeczy” oraz historykon.pl.
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Układ publikacji jest problemowy i odbiega od chronologicznej kolejności debat. Każdy rozdział
stanowi transkrypcję odbytych dyskusji. Wynika stąd charakterystyczna dla języka mówionego
forma zapisów. Ze względu na pandemię koronawirusa, nastąpiła konieczność zorganizowania debat (z wyjątkiem pierwszej) w formie zdalnej. Wsparcia technicznego w tym zakresie
udzielił blogpress.pl. Ciągłość wypowiedzi panelistów była niekiedy naruszona ze względu na
niezależną od organizatorów jakość połączenia internetowego. Niewyraźne fragmenty nagrań
zaznaczono w tekście. Każdy rozdział otwiera prezentacja pełnego tytułu dyskusji, jej daty
oraz wykazu gości. W redakcji pominięto pytania publiczności. Dodatkowe teksty, nadesłane
przez uczestników debat, zostały włączone do publikacji jako glosy.
Mam nadzieję, że przedłożona książka spotka się z żywym zainteresowaniem Czytelników.
Może ona bowiem stanowić zarówno wprowadzenie w społeczno-instytucjonalną debatę na
temat polityki zagranicznej Polski w odniesieniu do trudnej przeszłości, jak i próbę zwrócenia
uwagi na omawiane problemy przynajmniej części decydentów w kraju.
Damian Bębnowski
Wiceprezes Zarządu ds. nauki
Uniwersytet Łódzki
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I. RELACJE
POLSKOBIAŁORUSKIE

Debata pt. „Miejsce na „Przyjaźń”?
Relacje polsko-białoruskie a geoekonomia
w przestrzeni postsowieckiej” odbyła się
13 lutego 2020 roku.

GEOEKONOMIA
W PRZESTRZENI
POSTSOWIECKIEJ

W dyskusji udział wzięli:
Witold Jurasz
(Prezes Ośrodka Analiz Strategicznych)
oraz Wojciech Jakóbik
(redaktor naczelny BiznesAlert.pl).
Rozmowę poprowadził
Bartosz Tesławski
(Eastbook.eu).
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Bartosz Tesławski: Szanowni państwo, jak powiedział mój przedmówca, tematem
naszego wystąpienia jest miejsce na „przyjaźń”. Jak widzicie państwo, ta przyjaźń jest ujęta
w cudzysłów, więc zakładam, że to są dwa rodzaje przyjaźni. Relacje polsko-białoruskie
a geoekonomia w przestrzeni postsowieckiej. Chociaż wydaje nam się, że temat jest prawie
tak ogromny, duży i bezbrzeżny, jak sam obszar postsowiecki, to znajdujemy się obecnie
w miejscu, które nasuwa raczej skojarzenia z niewielką możliwością opcji, z brakiem dobrego
wyjścia z sytuacji, brakiem jakichkolwiek alternatyw. To znaczy znajdujemy się w więzieniu.
Wydaje mi się, że jest to, wbrew pozorom, doskonałe miejsce do tego, abyśmy porozmawiali
o obecnej sytuacji, w jakiej znajdujemy się z naszym partnerem za wschodnią granicą, czyli
z Białorusią. Ponieważ musimy, będąc teraz w dość złożonej sytuacji geoekonomicznej
i geopolitycznej, poszukać dobrego rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla obydwu
stron; na to, czy jesteśmy w stanie utrzymać tą przyjaźń w cudzysłowie, czyli przynajmniej
nasze dobre relacje energetyczne, i czy jesteśmy w stanie budować przyjaźń w braku
cudzysłowu, czyli w momencie, sytuacji, w której chcielibyśmy się z tymi Białorusinami
dogadywać, ale być może nie wiemy do końca, jak to zrobić.
W tym celu, przygotowując dzisiejszą debatę, podzieliłem pytania na trzy podstawowe
części. Chciałbym, żebyśmy na początek odpowiedzieli sobie na pytanie: jak jest
obecnie? Następnie skupimy się na tym: jak być może? I trzecia część, wydaje mi się, że
najważniejsza, dlatego zostawiłem ją na końcu, żeby zostało to państwu w pamięci: jak być
nie powinno? Jakkolwiek wydaje się, że w relacjach ze wschodem przynajmniej niektórzy
krytycy polskiej polityki wschodniej wskazują, że tego, co być nie powinno, jest strasznie
dużo, wydaje mi się, że mogłoby być znacznie gorzej. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali
o tym, jak być nie powinno.
Jednak na sam początek skupmy się na tym, jak jest obecnie. Panie Witoldzie Jurasz, jest
pan osobą o doświadczeniu dyplomatycznym, był pan tam na pierwszej linii ognia. Proszę
mi powiedzieć, jak w przeszłości nasze stosunki z Białorusią się układały? Czy one kiedyś
wyglądały lepiej? Czy mamy jakiś pozytywny punkt odniesienia, do którego moglibyśmy
wrócić, który mógłby nam dawać jakieś porady, które namawiałyby nas do powrotu do czasu,
gdy kiedyś było lepiej. Oprócz tego, jak jest obecnie? Znajdujemy się w bardzo trudnej
sytuacji, na pewno lepszej niż sam prezydent Łukaszenka, ale mimo wszystko trudnej.
Chciałbym, żeby pan krótko stwierdził, jak jest obecnie w relacjach polsko-białoruskich?
Witold Jurasz: Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. Proszę wybaczyć może
niezbyt poważne zagajenie, ale jak państwo zauważyli właśnie dostałem kawę. Jest mi ciut
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niezręcznie, bo ani nasz moderator ani Wojtek Jakóbik nie mają kawy, a ja mam, ale to wynika
z tego, że ja poprosiłem o kawę, a oni nie. Wniosek z tego jest taki, że jak się nie spróbuje, to
się niczego nie ma. W polskich relacjach z Białorusią jest tymczasem tak, że my nie próbujemy albo próbujemy za późno. A teraz już bardziej na poważnie. Relacje z takim państwem jak
Białoruś z natury rzeczy zawsze będą swego rodzaju sinusoidą. Rzecz polega na tym, żeby Polska w momencie, w którym ma miejsce odmrażanie relacji Białorusi z Zachodem, była pierwsza do odmrażania i równocześnie ostatnia do zamrażania, gdy przychodzi czas z kolei na zamrażanie. Chodzi o to, żeby czas, w którym nasze relacje są jako takie i coś można załatwić,
był możliwie długi. W rzeczywistości było zawsze tak, że byliśmy pierwszymi do zamrażania
i ostatnimi do odmrażania. Tak było na przykład w ostatnim cyklu. W 2010 roku jako pierwsi
entuzjastycznie nakładamy sankcje, a później jako ostatni z kolei rozpoczynamy dialog. Dodatkowo, kiedy ten dialog rozpoczynamy, to oczywiście natychmiast zaczyna być to przedmiotem
walki wewnętrznej. Opozycja działa na takiej zasadzie, że skoro PiS jest, jak wiadomo, złem
najgorszym to tym samym wszystko co robi PiS też jest złe. Już pomijam to, że PiS rozmawia
z Białorusią rzekomo dlatego, że jest mu po drodze z dyktaturą. I nic to, że Platforma Obywatelska też próbowała z Łukaszenką rozmawiać. Niestety, jedyne co łączy obydwie partie to
fakt, że i PiS i PO prowadzą ów dialog z Mińskiem nieudolnie.
Jesteśmy zakładnikami własnej nieudolności i własnego maksymalizmu dążeń. I niezrozumienia istoty dyplomacji. Dzisiaj w skądinąd bardzo szacownej gazecie przeczytałem zupełnie
kuriozalny tekst na temat relacji z Białorusią, z którego wynikało mniej więcej coś takiego, że
nie należy w jakikolwiek sposób wspomagać Aleksandra Łukaszenki, bo przecież to jest tylko
gra. Ja zawsze się uczyłem, że polityka zagraniczna i dyplomacja są z natury grą. Według autora tekstu Aleksander Łukaszenka chce nas oszukać – nie chce pójść na Zachód, tylko podbić
swoją cenę z Rosją i w związku z powyższym my nie powinniśmy mu w tym pomagać. Czyli,
jak rozumiem, lepiej będzie, żeby miał gorsze warunki rozmowy z Rosją i musiał pójść na dalej
idące ustępstwa wobec Moskwy. No bo taki wniosek z tego wynika, nieprawdaż? Dla jasności
to, że Łukaszenka nie wybiera się na Zachód, to jest banał. No wiadomo, że się nie wybiera.
Autor artykułu stawia tezę, że najlepiej byłoby, żeby obalić Łukaszenkę. To jest oczywiście jakiś pomysł, tylko że pomysły to można mieć różne. Rzecz w tym, że trzeba jeszcze mieć jak je
zrealizować. Problem polega na tym, że nie możemy obalić Łukaszenki. Żeby go obalić, to by
trzeba jeszcze znać ludzi w reżimie, a nie takich czy innych agentów władzy. Taka jest logika
zamachu stanu. Ja bym się oczywiście bardzo ucieszył, gdyby na Białorusi nagle zapanowała
wspaniała liberalna demokracja prozachodnia i żeby Białoruś zgłosiła akces do Unii Europejskiej, do NATO, ale to ain’t gonna happen. Przynajmniej ja nie sądzę, żeby tak mogło być, ale
najwyraźniej znaczna część polskiego establiszmentu zajmującego się wschodem, z którym
ja jestem – dodajmy – w marnych relacjach, uważa dokładnie na odwrót, to znaczy uważa, że
my mamy grać o wszystko. A ja uważam, że jak będziemy grać o wszystko to koniec końców
nie ugramy niczego.
Czasami mam wrażenie, że największym dramatem polskiej polityki zagranicznej na kierunku białoruskim jest to, że Aleksander Łukaszenka był dyrektorem sowchozu, a nie na przykład lekarzem, architektem albo inżynierem. To jest dlatego dramatem, bo to pozwala polskiej
pseudointeligencji kompensować sobie na nim własne kompleksy. Łukaszenka jest w naszych
oczach, proszę wybaczyć nieeleganckie wyrażenie, ale używam go celowo, by wiernie oddać
sposób naszego myślenia, wieśniakiem. Skoro jest wieśniakiem, to nie może nas inteligentów
pokonać. Problem polega na tym, że on wieśniakiem nie jest. Nie miałem nadmiernie wielu
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okazji spotykać się z Aleksandrem Łukaszenką, ale mogę państwa zapewnić, że to jest człowiek
niezwykle inteligentny i trochę mi przypomina... przepraszam, oczywiście toutes proportions
gardées, miałem zaszczyt kiedyś dobrze znać pewnego arcybiskupa, a zarazem nuncjusza apostolskiego, który fenomenalnie przesuwał się na takiej osi od księcia Kościoła do wiejskiego
proboszcza. Potrafił rozmawiać z najbardziej wyszukaną elitą i tak samo dobrze komunikować
się z ludźmi bardzo prostymi. Mam wrażenie, że Aleksander Łukaszenka jest jeszcze lepszy.
Jeszcze lepiej udaje człowieka prostego, w istocie nie będąc prostym człowiekiem. Tyle tytułem wstępu. No może tylko jeszcze jedna krótka historia, żeby zobrazować kim jest Aleksander
Łukaszenka. Byłem kiedyś na otwarciu zamku mirskiego. Kawał polskiej historii. Otwarcie
wyglądało w ten sposób, że Litwę reprezentował wiceminister spraw zagranicznych, przewodniczący komisji spraw zagranicznych Seimasu, pan Zingeris, około dziesięciu deputowanych,
ambasador i chyba jeszcze, o ile mnie pamięć nie myli, albo minister, albo wiceminister kultury. Z polskich delegacji, jedna się odwołała, informując ambasadę, że nie przyjedzie, a druga,
nie informując ambasady, po prostu nie przyjechała, bo była jakaś awantura w dolnośląskiej
Platformie Obywatelskiej. Po prostu ówczesny minister kultury nie przyjechał. Gdy ambasador
Litwy skończył przedstawiać swoją delegację powiedział „a oto i polska delegacja”. W tym
momencie Aleksander Łukaszenka spojrzał się na mnie i powiedział: „To znaczy, wyście im
odebrali stolicę, a oni wam teraz odbiorą historię.” Proszę państwa, to nie jest uwaga człowieka z sowchozu, tylko człowieka, który dobrze czuje relacje w regionie.
Bartosz Tesławski: Teraz dajmy głos naszemu drugiemu prelegentowi, żeby utrzymać
dynamikę. panie Wojciechu, na ile „Przyjaźń” kształtuje przyjaźń, to znaczy mam wrażenie,
że mimo wszystko, patrząc na Białoruś, trudno jest nam patrzeć na nią jako tylko i wyłącznie
Białoruś ze względu na jej wielkiego sąsiada, który znajduje się tuż obok i który dla nas,
oprócz nieustannego widma zagrożenia, kojarzy się z surowcami energetycznymi, które
między innymi przez tą Białoruś płyną. Oczywiście, Rosja robi wszystko co jest w stanie,
żeby w miarę możliwości omijać te kraje, od czasu tak zwanej wielkiej wojny gazowej
między Rosją i Ukrainą. Natomiast chciałem zapytać, na ile nasze relacje między Białorusią
i Polską są wypadkową de facto tylko i wyłącznie sytuacji energetycznej, a na ile one
budowane są na wyższym poziomie? Jak duże znaczenie, tak naprawdę, ma dla nas ta
sytuacja energetyczna i to, że „Przyjaźń” płynie przez Białoruś?
Wojciech Jakóbik: Aby opowiedzieć o historii Białorusi dużo trzeba mówić o energetyce, ponieważ ten kraj jest w dużym stopniu uzależniony od przychodów sektora naftowego, a ropa
w tym kraju pochodzi głównie z Rosji. Ten stan się nie zmienia pomimo wielu informacji na
temat możliwości zmiany dostawcy na nowe źródła. Mam krótką prezentację, którą chciałem
omówić, żeby państwu przedstawić też tę sytuację energetyczną, bo o całej geoekonomii mogła
opowiedzieć Anna Maria Dyner, której z nami dziś nie ma. Sam zajmuję się energetyką. Nie
chcę mówić o czymś, na czym się nie do końca znam. Na tym się znam. Przekazałem organizatorom dosłownie cztery slajdy na temat białoruskiego sektora energetycznego. To są fakty,
które w jakiś sposób opisują zależność Białorusi od Rosji, ale również potencjał współpracy
energetycznej z Polską. Białoruś w poprzedniej dekadzie przechodziła długotrwałą recesję. Ma
przemysł ciężki, na przykład ciekawe firmy produkujące traktory lub inne maszyny tego typu.
Białoruski przemysł, który teoretycznie może z Polską współpracować i na poziomie niższym
niż państwowy to się dzieje, jest uzależniony od surowców z Rosji i dostępu do rosyjskiego
rynku zbytu. Tutaj możemy długo rozmawiać o tym, jak cała gospodarka białoruska jest zależna
od tego, żeby mogła sprzedawać w Rosji. Ja się skupiłem na zależności w sektorze naftowym.

STRONA

15

HISTORIA, PRAWDA, TERAŹNIEJSZOŚĆ
JAK PROWADZIĆ STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
W KONTEKŚCIE PRZESZŁOŚCI? 2.0

Ropa, produkty naftowe, czyli to, co powstaje w rafinerii z ropy, to jest główny towar eksportowy Białorusi i są to produkty dobrej jakości. Rafinerie w Mozyrzu i Nowopołocku zapewniają na tyle ciekawą ofertę, że na przykład polskie spółki z niej korzystają. Niestety jest tak,
że to jest główne źródło finansowania budżetu białoruskiego, to znaczy bycie pośrednikiem
w dostawach ropy do Europy, czyli opłaty tranzytowe, a także sprzedaż produktów naftowych,
pochodzących z rosyjskiej ropy, ze względu na to, że dostawy są w niskiej cenie, ponieważ
przez długi czas, pomimo sporów, był rabat dla Łukaszenki, dla Białorusi. Potem można było
sprzedawać, z dużą marżą sprzedawać te produkty naftowe.
Poza tym, pomimo takich obrazków, jak Aleksander Łukaszenka wsiadający do samochodu
elektrycznego, promujący różne ciekawe innowacje, sama Białoruś cierpi na niedobór innowacji, pozwalających jej tworzyć towary eksportowe, które są atrakcyjne w Unii Europejskiej, jest
uzależniona od dostaw ropy i gazu, które są subsydiowane. Ceny są niższe od oferowanych na
przykład na rynku europejskim. Można to tłumaczyć na różne sposoby, między innymi zrzeszeniem Białorusi i Rosji, które ma usuwać bariery handlowe, ale w zamian za te ulgi, coraz
częściej Rosja oczekuje pogłębionej integracji politycznej. To było widać w ostatnim sporze
o ceny gazu, który zakończył się porozumieniem w sprawie cen gazu. Natomiast jeśli chodzi
o ceny ropy, to mamy tymczasowe porozumienie, które na razie nie zakończyło się podpisaniem nowych umów na dostawy ropy od dostawców rosyjskich. Przy tej okazji znów pojawił
się pomysł dywersyfikacji źródeł dostaw ropy do Białorusi. Białoruś wytwarza energię z węglowodorów. Ponad dziewięćdziesiąt procent energii zużywanej przez Białoruś zapewniają importowane węglowodory, dwadzieścia milionów ton ropy i dziewiętnaście miliardów metrów
sześciennych gazu na rok z Rosji. Własne źródła – około dziesięciu procent to drewno, węgiel
brunatny, torf i energetyka wodna. Czasami jest to energetyka bardzo prosta, na przykład opalanie drewnem, również to wpływa na efektywność tej energetyki.
Powstał taki pomysł, żeby właśnie powstała elektrownia jądrowa w Ostrowcu na Białorusi. To
jest projekt rosyjskiego Rosatomu, dofinansowany, finansowany, realizowany przez Rosjan.
Można powiedzieć, że to jest rosyjski projekt na terytorium Białorusi, na który Białoruś dostała kredyt, który będzie spłacać. W wysokości około jednego miliarda dolarów przez dziesięć
lat. W moim przekonaniu raczej to jest element polityki rosyjskiej w regionie, a nie polityki
energetycznej Białorusi. Można długo dyskutować o tym, jak tego typu projekty mogą być
wykorzystywane do realizacji celów polityki energetycznej Rosji, na przykład poprzez eksport
energii elektrycznej z Białorusi albo z obwodu królewieckiego, na przykład do Polski i krajów
bałtyckich. W rzeczywistości rafinerie w Mozyrzu i Nowopołocku to są takie ostatnie skarby.
Na slajdzie podałem link do organizacji pana Witolda Jurasza – https//oaspl.org/2015/07/15/
sektor-energetyczny-bialorusi/.
To są ostanie skarby, ponieważ Białoruś nie ma gazociągów. Gazociągi białoruskie, w przeciwieństwie do ukraińskich, w tym momencie należą do Gazprom Transgaz Belarus, który zakupił
w 2011 roku spółkę Beltransgaz. Nie można mówić o suwerennej polityce gazowej Białorusi,
jak na przykład, do pewnego stopnia, jest suwerenna na Ukrainie. Białoruś nie ma kontroli nad
swoimi gazociągami. To jest już jakaś przesłanka do dyskusji o tym, czy moglibyśmy, na przykład my, dostarczać gaz do Białorusi. Musiałby się zgodzić Gazprom Transgaz Belarus, a z tym
może być różnie oraz Komisja Europejska może w tej sprawie nie pomóc, tak jak pomogła na
Ukrainie. Mamy do czynienia z dyskusją między Białorusią a Rosją. Ona jest cykliczna, na temat ceny dostaw ropy. Zwykle jest tak, mówiąc w wielkim skrócie, że Białoruś dostaje znowu
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rabat, ale w zamian za jakieś ustępstwa polityczne. Teraz dalej nie dostała rabatu. Nie wiemy,
jakie pojawią się koncesje polityczne. Myślę, że pan Witold Jurasz może mieć jakieś pomysły,
co by Białoruś mogła oddać w tym momencie za kolejne rabaty. Na pewno są dyskusje na temat
tego, czy Rosjanie mogliby dofinansować modernizacje rafinerii w Nowopołocku i Mozyrzu.
Tutaj zapala mi się taka kontrolka, pewnie na Białorusi też się zapala. Czy nie chcieliby wejść
w akcjonariat. Pomóc, ale w zamian zyskać wpływ na takie ostatnie srebra rodowe w sektorze
energetycznym Białorusi. To, co powie Łukaszenka, to tak się stanie w tych dwóch rafineriach,
a kiedy wejdzie rosyjski kapitał, to uda się coś zmodernizować, ale jakimś kosztem.
Rzeczywiście jest też ta dyskusja o dywersyfikacji dostaw ropy na Białoruś. Ropociągi są pod
kontrolą operatora białoruskiego. Działał on niezależnie od Rosji, co było widać na przykładzie
kryzysu zanieczyszczonej ropy z wiosny 2019 roku. Krótko mówiąc, przez ropociąg „Przyjaźń”, ciągnący się z Rosji przez Białoruś, przez Polskę do Niemiec, generalnie do Unii Europejskiej, zaczęła płynąć ropa niskiej jakości, niespełniająca standardów. Dotąd nie złapano
nikogo za rękę. W Rosji są pewne spekulacje, jaka była przyczyna. Trzeba było czasowo zatrzymać dostawy ropociągiem „Przyjaźń” ze wschodu na zachód. To stworzyło fizyczną możliwość dostaw z zachodu na wschód. Tymczasowo interwencyjne dostawy ropy z Polski dotarły na Białoruś, ale to nie jest normalna sytuacja. Normalnie jest tak, że mamy rurę, w której
płynie ropa zgodnie z prawami fizyki albo w jedną, albo w drugą stronę. Gdy mamy normalne
dostawy rosyjskiej ropy przez Białoruś do Polski, to przy obecnym stanie infrastruktury możliwe są wymiany giełdowe, ale nie fizyczne dostawy z Polski, na przykład na Białoruś. Dlatego takim najpewniejszym sposobem na uruchomienie ewentualnych dostaw przez Polskę,
na przykład ze Stanów Zjednoczonych, które powiedziały, że sto procent ropy sprowadzą dla
Białorusi spoza Rosji, byłaby budowa nowej infrastruktury. Mamy plotki, ale nie mamy oficjalnej rozmowy, czy to mogłoby się stać. Jeśli odnieść się do tego, co powiedział pan Witold
Jurasz, o tym, że my nie próbujemy, to w sektorze naftowym moglibyśmy teoretycznie spróbować tego rewersu. Tak naprawdę to Białorusini nie próbują, bo oni mówią o ropie z Azerbejdżanu, mówią o ropie z Wenezueli, ostatnio mówili o ropie z USA, a kończy się na tym, że
biorą rabat od Rosjan i większość ropy sprowadzają dalej z Rosji.
Wydaje mi się, że polskie firmy mogą mieć taki dylemat, że mogą w coś wejść, zacząć negocjacje, zostaną za to skrytykowane, a na końcu nic nie zostanie podpisane. Wydaje mi się, że
jest taka obawa. Moim zdaniem, gdyby rzeczywiście była silna wola polityczna na Białorusi, a teraz może się pojawi, wicepremier Białorusi mówi, że cały czas chcą zdywersyfikować,
gdyby faktycznie się pojawiła, to polski rynek stoi otworem. Mamy naftoport, Ukraińcy mają
naftoport, kraje bałtyckie mają naftoport. To jest do zrobienia, bo w naszej części Europy obrót ropą w ogóle nie jest problemem, jest ropa z Saudi Aramko, dotarła ropa amerykańska, dociera z różnych części świata. Tak to powinno wyglądać na zdrowym rynku i można włączyć
w ten proces Białoruś. Byłby to jeden z elementów jakiejś współpracy gospodarczej między
naszymi krajami. Znowu pojawia się pytanie: Czy oni naprawdę tego chcą? Nie jestem w stanie tego stwierdzić. Wydaje mi się, że zależność od Rosji, szczególnie w sektorze naftowym,
nadal będzie wiązać ręce Białorusi. Do tego dochodzi wspomniana elektrownia Ostrowiec,
która miała służyć eksportowi do Europy. To był projekt eksportowy.
Witold Jurasz: Mam jedno pytanie, bo nie znam się na energetyce. Dopóki nie ma tej infrastruktury – to pytanie mocno teoretyczne – to jest jeszcze droga kolejowa. Trzeba wyładować
z tankowca i załadować na cysterny. Jak to wpływa na cenę? Na ile to zwiększa cenę?

STRONA

17

HISTORIA, PRAWDA, TERAŹNIEJSZOŚĆ
JAK PROWADZIĆ STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
W KONTEKŚCIE PRZESZŁOŚCI? 2.0

Wojciech Jakóbik: To może zwiększyć istotnie cenę, a poza tym mamy barierę infrastrukturalną, bo to nigdy nie będą to takie wolumeny, które pozwolą w znacznym stopniu
zmniejszyć ten zakup od Rosji. Jednak ropociągiem przez trzy nitki płyną duże ilości surowca rosyjskiego, który jest ostatecznie z rabatem, w niskiej cenie. Alternatywy trzeba
sprowadzać inną drogą. Najlepszym rozwiązaniem byłby ropociąg, który pozwoliłby wykorzystać dostęp do rynku polskiego. Nie polskiej ropy, tylko polskiego rynku. Ropa może
pochodzić na przykład ze Stanów Zjednoczonych. Jeszcze z tym zastrzeżeniem, że mamy
również różne mieszanki, to znaczy są różne rodzaje ropy. Ropa ural, czyli ta mieszanka
powstająca na terenie Rosji, jest ciężka, w sensie gęsta, jest zasiarczona. Rafinerie białoruskie są do tego przystosowane. Żeby tam wpuścić amerykańską ropę, która jest lekka i niezasiarczona, jest bardziej brązową ropą, melasą, a nie czarnym glutem, to już trzeba dostosować infrastrukturę. To wymaga inwestycji, o których można usłyszeć na Białorusi, ale
one dopiero muszą się stać. Te inwestycje kosztują kilka miliardów dolarów. Te pieniądze
też trzeba skądś wziąć. Pewnie Rosjanie bardzo chętnie by pomogli, ale potem nie wpuszczą ropy nierosyjskiej. To jest taki zaklęty krąg.
Bartosz Tesławski: Dziękuję. Panowie, teraz skupmy się na tym, co polscy analitycy lubią
najbardziej. Zastanówmy się nad tym, jak być może. Oczywiście, nie możemy popuścić
wodzy fantazji zbyt szeroko ze względu na to, że jednak chcielibyśmy, żeby ta debata
pozostała na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Panie Witoldzie Jurasz, znowu
zacznę od pana. Natomiast tym razem chciałbym, żebyśmy lekko odwrócili stół i żeby
wczuł się pan w rolę osób, które zarządzają białoruską polityką zagraniczną. Powiedzmy
w rolę Aleksandra Łukaszenki. Co musiałaby zrobić Białoruś, żeby relacje z Polską mogły
być lepsze? Co musiałaby zrobić Polska, żeby te relacje mogły być lepsze? Skupmy się na
realistycznym podejściu, na małych krokach. Takie abc budowania relacji z Polską:
Co musimy zrobić, żeby relacje z Polską mogły być lepsze?
Witold Jurasz: Przede wszystkim nie należy dogadywać się w sposób pakietowy, dlatego, że
wzajemna nieufność tworzona w ciągu ostatniego ćwierćwiecza jest tak duża, że za każdym
razem, kiedy jest próba załatwienia wielu spraw, to żadna sprawa nie wychodzi. Był taki moment, gdy udało się kilka spraw załatwić. Istotnych, bo wpływających na ogólny klimat. Poprzez tworzenie takiego klasycznego roadmap, czyli, że my zrobimy a za b, później c za d....,
przy czym każdy kolejny krok jest większy od poprzedniego.
Z tym były jednak i będą dwa problemy. Pierwsze wyzwanie, problem polega na tym, że z białoruskimi władzami się trudno negocjuje. One są niezwykle czułe na elementy prestiżu i szczerze powiem, że czasami grają chyba znacznie powyżej realnego znaczenia Białorusi. Problem
po polskiej stronie polega z kolei na tym, że o ile strona białoruska, jak już się z nią uda dogadać, dotrzymuje obietnic, to już po polskiej stronie różnie z tym bywa. Przyczyna jest skądinąd bardzo prozaiczna – u nas każdy ośrodek władzy prowadzi sobie swoją własną politykę
zagraniczną. W związku z tym, nawet jak się coś ustali, to później trzeba pilnować i najprostsze rzeczy rozbijają się o jakieś drobne przeszkody.
Należałoby nawiązać relacje, ale nie relacje formalne, ponieważ te mamy, tylko relacje z tymi,
którzy rządzą. Na Białorusi rządzi administracja prezydenta i trzeba rozmawiać z Administracją
prezydenta. Gdy byłem zastępcą ambasadora i w wyniku tragedii smoleńskiej nagle zostałem
szefem placówki, zadałem pytanie ambasadorowi Niemiec, z kim on rozmawia na Białorusi.
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W odpowiedzi usłyszałem, że nie z MSZ, nie z urzędem premiera, a wyłącznie z Administracją
prezydenta. Tam jest realna władza i tam trzeba mieć kontakty. Wtedy sprawy idą do przodu.
Jak chodzi o społeczeństwo, to bardzo wielu Polaków, którzy z Polski jadą na Białoruś, wraca i opowiada o takich wrażeniach, jakby się przenieśli wiele lat wstecz. Opowiadają, że byli
w PRL, albo w Związku Sowieckim. Myślę, że to w dużym stopniu zależy od tego, czy się
przyjedzie na Białoruś z zachodu czy ze wschodu. Tak się składa, że ja trafiłem na Białoruś po
czterech latach pracy w Moskwie i przyznam się państwu, że miałem wrażenie – dotyczące
społeczeństwa, nie władzy oczywiście – że się przeniosłem na Zachód. Jeżeli spojrzeć na te
trzy narody za polską wschodnią granicą (Litwini też są za wschodnią granicą, ale są naszymi
sojusznikami w NATO i UE więc tu chodzi mi o Rosjan, Ukraińców i Białorusinów) to niechybnie okazuje się, że najbardziej zwesternizowany albo gotowy do westernizacji naród za
wschodnią granicą to właśnie Białorusini. Oni są nam najbliżsi w sensie kulturowym, ale też
pod tym względem, że nie ma w nich nacjonalizmu, który budowałby jakieś ewentualne mury.
Jeżeli chodzi o elity, to uważam, że błędem jest patrzenie na Białoruś przez pryzmat wyłącznie samego Aleksandra Greigorjewicza. Ludzie, którzy pełnią funkcje, na poziomie wiceministrów, dyrektorów departamentów, to są czterdziestoparo-, pięćdziesięciolatkowie, a rzadziej
ktoś starszy. To ludzie dobrze wykształceni, znający języki. Często wykształceni również na
Zachodzie. Jeżeli chodzi o elity biznesu, to oczywiście jest to w znacznym stopniu grupa wywodząca się z nomenklatury, co powoduje u nas jakiś dziwny – dziwny bo irracjonalny – odruch odrzucenia. Ja osobiście takiego odruchu nie mam. Analizuję to, co się dzieje na Białorusi
wyłącznie z punktu widzenia czy nam się to opłaca, czy nie. Pytanie nie brzmi, czy ta grupa
o której mówię, jest moralna czy nie, ale co się nam opłaca, a co nie. Bez kontaktów z administracją i elitami na nic realnie nie będziemy mieli wpływu. Zwróciłbym uwagę, że dziś około
pięćdziesięciu procent gospodarki białoruskiej to już jest gospodarka w rękach prywatnych.
Piętnaście lat temu w Mińsku trudno było znaleźć dobrą restaurację. Gdy ja z Białorusi wyjeżdżałem, to Mińsk był pełen świetnych restauracji i bardzo dobrych samochodów. Dzisiaj,
jak mi opowiadał jeden z przywódców opozycji, to już każde miasteczko, mające czterdzieści tysięcy, trzydzieści tysięcy, dwadzieścia tysięcy ludności, ma kilku dolarowych milionerów.
Jeszcze kiedy ja tam byłem, to w małych miejscowościach wypicie kawy było trudne, bo nie
było tam nawet jednej kawiarni. To się zmienia, a to, że ci ludzie nie są demokratami... Ludzie
mając wybór: być demokratą albo mieć parę milionów dolarów, wybierają te parę milionów
dolarów. Większość ludzi systemu takiego wyboru dokonuje. I tu się nie ma co obruszać, tylko trzeba przyjąć to do wiadomości.
Bartosz Tesławski: Panie Witoldzie, niech pan dokończy, a później mam do pana jeszcze
jedno pytanie ad vocem, à propos trudnych wyborów. Wydaje mi się, że logicznym jest,
że gdy dyskusja o Białorusi, to zawsze musi paść jedno z dwóch kanonicznych pytań.
To jest pytanie albo o demokrację i opozycję, albo o Polaków na Białorusi. Dzisiaj jestem
pod bardzo dużym wpływem tekstów gazety „Rzeczpospolita”. W tej gazecie dzisiaj
pojawiły się aż cztery teksty na temat Białorusi. W tym jeden wyraźnie wzywający do tego,
żeby o tych Polakach na Białorusi nie zapominać, więc moje pytanie jest takie: czy opłaca
nam się z tymi Polakami utrzymywać kontakt? A jeżeli nie, to czy opłaca nam się nimi
grać? W zależności od tego, czy wolimy przyjąć podejście realistyczne, czy wolimy przyjąć
podejście takie, powiedziałbym, narodowo-idealistyczne.
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Witold Jurasz: Ja mam problem z „graniem” Polakami. Szczególnie, gdy z prawej strony słyszę o tym, że dyplomacja ma grać Polakami, bo zawsze słyszałem, że to był największy grzech
dyplomacji PRL, że konsulowie grali Polakami, zamiast ich wspomagać. Instytut Gaucka, późniejszego prezydenta Niemiec, kiedyś opublikował taką notatkę niemieckiego Auswertiges Amt,
która to notatka została przejęta przez Stasi, stąd też znalazła się w archiwum Gaucka. Ta notatka
mówiła, że Niemcy zachodnie będą wspierać mniejszość niemiecką w Polsce, w PRL, chyba,
że ktoś z tej mniejszości angażuje się w działalność opozycyjną, to wtedy należy takiej osobie natychmiast uciąć to finansowanie. To może jest częściowo odpowiedź na pańskie pytanie.
Czy Polacy na Białorusi są prześladowani? W sensie wzorców obowiązujących na Zachodzie,
to rzeczywiście, ich prawa, prawa mniejszości, są łamane. Chciałbym jednak państwu zwrócić
uwagę na to, że Polacy, którzy angażują się w działalność opozycyjną na Białorusi są prześladowani, ale nie dlatego, że są Polakami, tylko dlatego, że angażują się w działalność opozycyjną.
Tak jak każdy inny Białorusin – w tym Białorusin pochodzenia białoruskiego, który angażuje
się w działalność opozycyjną, są wówczas prześladowani. Białoruś nie jest demokracją. Gdybyśmy mieli spojrzeć na stan przestrzegania praw polskiej mniejszości, to powiedziałbym, że
znacznie większym wyzwaniem było to, co przez lata działo się na Litwie. Na Litwie, na przykład w zakresie reprywatyzacji, obywatele Litwy pochodzenia polskiego mieli mniej praw niż
obywatele Litwy pochodzenia litewskiego. Jeżeli tak na to spojrzeć, to ja bym był ostrożny
z formułowaniem jednoznacznej tezy o prześladowaniach Polaków.
Przede wszystkim jednak byłbym zdania i celowo ujmę to bardzo brutalnie, że co do zasady,
pies ma merdać ogonem, a nie ogon psem. Nie może być tak, że niektórzy przywódcy polskiej
mniejszości, w momencie, w którym dany na przykład konsul nie wykonuje tego, czego oni
sobie życzą, przychodzą do szefa polskiej placówki – miałem z czymś takim do czynienia –
aby powiedzieć, że albo konsul zacznie działać tak, jak oni sobie tego życzą, albo oni załatwią
artykuł prasowy na temat tego konsula. Nie może być tak, że w takiej sytuacji konsul może
być pewien, że polski MSZ z całą pewnością nie stanie po jego stronie, nawet jeśli ten konsul wykonuje polecenia, które otrzymywał z polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
bo polskie MSZ jest tak przerażone perspektywą artykułu prasowego, że wiadomo, że tego
konsula odwoła. Albo jesteśmy państwem i prowadzimy jakąś politykę i każdy ma się do niej
dostosować, albo jesteśmy jakimś…
Bartosz Tesławski: Jesteśmy w miejscu, które przywołuje skojarzenia, więc...
Witold Jurasz: Po prostu trzeba się zdecydować. Albo jesteśmy solidnym państwem, albo
nie. Co do promowania demokracji zaś – bo tu było pytanie z sali, to powiedziałbym tak, że ja
miałem zawsze wielki problem z tym, gdy niektórzy w Polsce oczekiwali ode mnie, że ja na
przykład będę mówił przywódcom białoruskiej opozycji, czy też szerzej – opozycjonistom,
żeby oni działali w jakiś twardszy, bardziej radykalny sposób. Ja miałem immunitet dyplomatyczny. Mi groziło najwyżej, że zostanę wydalony z Białorusi. Natomiast tym, których miałem
ewentualnie namawiać do twardej linii w opozycji, groziło to, że pójdą do więzienia. Samemu
niczym nie ryzykując, nie czułem się moralnie w prawie mówić im, że oni mają z kolei podejmować ryzyko. To po pierwsze. Po drugie zaś uwaga zasadnicza. Niedawno spotkałem się
na kawie z jednym z przywódców białoruskiej opozycji i on mi powiedział (a potem potwierdzili mi to wszyscy inni, którzy co jakiś czas są w Warszawie i się spotykamy): „Wy nie panimajetie, nas uże niet”, czyli: „pan nie rozumie, nas już nie ma”. Rzeczywiście, ci dżentelmeni
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– niemal cała prozachodnia opozycja – są passé. Ich już po prostu nie ma. Na razie nie ma nowej opozycji, a stara się zgrała. Oczywiście, ja nie wiem, kiedy powstanie ta nowa, dlatego,
że przewidywanie rewolucji to jest zadanie, którego się nie podejmuję. Rewolucji podobno
nie można przewidzieć, można ją wyczuć. Ja jej na dziś nie wyczuwam, ale może się mylę, bo
to trzeba być na miejscu. Na pewno należałoby szukać zupełnie nowych postaci. Być może
w mniejszych miejscowościach, wśród ludzi, którzy dzisiaj angażują się w akcje pod tytułem
„Wyszywanka”, czyli noszenie strojów bardziej ludowych albo żądanie budowy oczyszczalni
ścieków i władza to toleruje. Być może powinniśmy szukać wśród ludzi, którzy mają w danej
miejscowości firmę i mają córkę lub syna, który, tak się składa, udał się na randkę z córką lub
synem, dla odmiany, lokalnego szefa KGB. Ten lokalny szef KGB, jak przyjdzie aresztować
opozycjonistę, to będzie musiał teścia wsadzić. Być może wtedy wykona to polecenie mniej
entuzjastycznie albo będzie udawał. No, ale to jest long long way to Tipperary.
Dzisiaj jest tak, że opozycja jest spacyfikowana albo w znacznym stopniu agenturalna. Bo tego
też musimy mieć świadomość. Dla jasności, ja nie mam żadnych też wątpliwości, że gdy (lub
raczej o ile) pewnego dnia zostaną otwarte archiwa KGB wielu będzie odsądzać białoruskich
opozycjonistów od czci i wiary. I pewnie tak jak i u nas się to dzieje, rozliczać będą ich ci, którzy
ani razu się nawet nie odważyli protestować przeciw Łukaszence. Tymczasem tych ludzi trzeba
rozumieć. W każdym razie ja ich rozumiem, to znaczy, oni usiłują jakoś funkcjonować, jakoś
żyć. Z jednej strony jakoś działać, a z drugiej strony nie dać się zamknąć. Gdzieś grać, pewnie
wielokrotnie idąc na ogromne kompromisy moralne, czasami przekraczając pewne granice.
Demokracja byłaby oczywiście czymś pożądanym, ale jeżeli nasz najważniejszy sojusznik,
czyli Stany Zjednoczone, nie ma problemu w bliskim, strategicznym sojuszu z Arabią Saudyjską, to ja nie widzę szczególnego powodu, żebyśmy my mieli związywać sobie ręce wartościami. Polityka zagraniczna jest sztuką realizacji interesów, a nie wartości. Oczywiście, to
co mówię, pewnie w Polsce jest nierealne, bo my zawsze lubimy kierować się sercem, a nie
rozumem. Być może, aby serce z rozumiem pogodzić, należałoby mówić o prawach człowieka, a nie o demokracji. To nie jest dokładnie to samo. Mówienie o demokracji z Aleksandrem
Łukaszenką jest propozycją: Aleksandrze Grigorjewiczu, bądź łaskaw oddać władzę. Rozmowa o prawach człowieka to jest rozmowa, w której mówimy: Aleksandrze Grigorjewiczu, tak
ogólnie to cię nie pokochamy, ale przymkniemy oko na to, co się dzieje, tylko bądź tak miły
tych opozycjonistów nie wsadzać do więzienia, a co najwyżej zatrzymywać na dwadzieścia
cztery godziny, a najlepiej to w ogóle nie. To pewnie jakaś opcja by była, z zastrzeżeniem, że
ja uważam, że dwudziestu pięciu lat polityki się nie da odkręcić.
Nie da się też odkręcić tego, że Łukaszenka przez te dwadzieścia pięć lat zamiast krok po kroku
modernizując gospodarkę i tym samym zwiększać swoje pole manewru przespał ten czas, który obiektywnie miał. Przykładowo ja o prywatyzacji białoruskiej gospodarki już nie wiem, ile
razy słyszałem i nigdy się to nie zdarzyło. Z zastrzeżeniem, od razu chcę państwu powiedzieć,
że gdyby to się realnie zdarzyło, to też nie miałoby to żadnego znaczenia. Jak wytłumaczył
mi jeden z prezesów dużych polskich firm, nasze firmy są albo oddziałami firm międzynarodowych i w ogóle nie mają prawa działać na Białorusi, a jak są państwowe, to tam jest z kolei taka karuzela kadrowa, że żadnego poważniejszego, długoterminowego myślenia nie ma.
Poza tym każdy prezes państwowej spółki w Polsce wie jedno. Żaden były prezes państwowej
spółki nigdy nie miał prokuratora na głowie za to, że nic nie zrobił. Za to wielu miało prokuratora na głowie za to, że coś zrobili. W związku z tym, wyobraźcie sobie państwo, że teraz
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Aleksander Łukaszenka powie: no to sprzedajemy. No tyle, że aby kupić, trzeba zaksięgować
kilka, nazwijmy to ładnie, płatności dodatkowych. To jest w Polsce nie do zrobienia. Kto się
odważy? Ja, gdybym był prezesem dużej państwowej spółki, nigdy bym się na to nie zgodził.
Wojciech Jakóbik: Tutaj są inne czynniki ryzyka, ponieważ te pieniądze mogłyby się nie
zwrócić Polakom.
Witold Jurasz: No, to wtedy dla odmiany prezesa spółki za niegospodarność wsadzą, co też
jest absurdem, bo przecież podejmowanie ryzyka jest wpisane w działalność gospodarczą. Ryzyko zaś oznacza, że czasem podejmuje się działania, które później okazują się nieopłacalne.
Bartosz Tesławski: Temat gospodarki chciałbym zostawić panu Wojciechowi,
panie Wojciechu, wróćmy na sekundę do tego białoruskiego atomu.
Wojciech Jakóbik: Rosyjskiego na Białorusi.
Bartosz Tesławski: Białorusko-rosyjskiego, rosyjskiego-białoruskiego. W każdym razie
przerażającego bardzo Litwinów i to jest rzecz bardzo istotna. Wydaje mi się, że niektórzy
analitycy obserwują ten atom i patrzą na niego jak na taką swoistą formę uzyskania
przez Białoruś dodatkowej karty do gry. Z pana prezentacji, którą nam pan przed chwilą
pokazywał, wiemy już, że tak raczej nie jest, więc chciałbym zapytać, czy białoruski atom
może jednak dla Polski stanowić coś interesującego, źródło energii potencjalnie, czy jakiś
stabilizator sytuacji na wschodzie. A druga kwestia to jest, na którą już pan Witold wcześniej
trochę odpowiedział, ale ja mimo wszystko, będąc wściekłym białorusofilem chciałbym
pana zapytać, czy jest dla białoruskiej gospodarki, jest jakaś nadzieja, czyli jak, być może
w domyśle, czy może być lepiej? Teraz żeby podnosić emocje aż pod sufit, dostałem
informację, że do osiemnastej trzydzieści możemy mieć tutaj naszą własną wewnętrzną
dyskusję, a ja mam jeszcze jeden pakiet pytań, więc prosiłbym o możliwie zwięzłą
odpowiedź.
Wojciech Jakóbik: Pan mi będzie przypominał, czy o czymś nie zapomniałem, dobrze? Pierwsza
rzecz, czyli atom, jednak rosyjski, realizowany na Białorusi przez Rosatom. Wszystkie elementy
związane z wysokimi technologiami, z bezpieczeństwem, są w rękach rosyjskich. Mamy podwykonawców białoruskich i faktycznie dochodziło do serii incydentów, naruszeń bezpieczeństwa,
łącznie z wybuchem rozpuszczalnika, bo ktoś palił papierosa w pobliżu niego. Są takie problemy, wynikające z niskich standardów pracy, czasami z niskiego BHP, czyli nie z jakiś działań
służb specjalnych, czy z innych zagrożeń, jak trzęsienia ziemi w Japonii. Natomiast, rzeczywiście, ten białoruski, znaczy się rosyjski projekt na Białorusi miał w założeniu posłużyć też do
zmniejszenia zależności od, na przykład, gazu rosyjskiego, bo energia elektryczna wytwarzana
tam może posłużyć na przykład do ogrzewania, zamiast gazu, który jest bardzo ważnym elementem sektora ciepłowniczego, jest to jakiś pomysł na dywersyfikację. No, ale przynajmniej
Polacy diagnozują ten projekt raczej jako przedsięwzięcie eksportowe. Pomysł był taki, że te
dwa tysiące czterysta megawatów, czyli to jest elektrownia z dwoma reaktorami, taka duża, jak
powiedzmy Bełchatów w Polsce, nasza największa elektrownia, miała służyć nie tylko Białorusi, ale także na eksport, no i kiedy okazało się, że Polacy rozebrali połączenie Białystok-Roś,
połączenie elektroenergetyczne, a kraje bałtyckie spierają się, ale generalnie niechętne są wobec pomysłu zakupu, cała ta nadwyżka energii zostaje w Białorusi. Szczęście w nieszczęściu,
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bo może uda się reżimowi wymyślić jakieś zastosowanie dla tej energii, ale też będzie problem
z rentownością, no bo kredyt trzeba spłacić. Tutaj musi się biznes kręcić, ktoś musi kupić tą energię elektryczną, a Polska, tak jak mówię, rozebrała połączenie energoelektryczne, które mogłoby
służyć do dostaw na nasze terytorium. Ze względu na plany budowy własnych mocy wytwórczych, własnych elektrowni w Polsce, raczej import z Białorusi byłby sposobem na podkopanie
rentowności naszych mocy, czy to w Ostrołęce, czy to nowych mocy gazowych na linii Wisły.
Chodzi o to, że my budujemy swoje własne elektrownie zgodne z polityką energetyczną Polski.
Wpuszczając energię, która faktycznie byłaby tania, z Białorusi, podkopujemy rentowność tych
naszych mocy, czyli po prostu wpuszczamy konkurencję, która nie musi się liczyć z polityką
klimatyczną Unii Europejskiej, nie ma żadnych właściwie ograniczeń i istnieje podejrzenie, że
Rosjanie mogliby ją wykorzystywać na przykład do dumpingu cenowego.
Bartosz Tesławski; Aczkolwiek, z wyjątkiem tego ostatniego elementu, brzmi to całkiem
przekonująco, jestem w stanie sobie to wyobrazić, jakby rządzących Polską, którzy wyszliby
z założenia, że jeżeli mamy problem, polegający na tym, że produkujemy dużo energii
z węgla, a węgiel jest podstawowym surowcem energetycznym, nawet jeżeli jest to węgiel
rosyjski, to w tym momencie zamiast się męczyć i kłócić z Brukselą średnio co parę lat o to,
dlaczego nie spełniamy polityki klimatycznej i warunków polityki klimatycznej UE, kupmy
ten prąd od kogoś, kto nie musi się tym wszystkim przejmować.
Wojciech Jakóbik: No to kupujemy z Unii Europejskiej, czy to z krajów skandynawskich, czy
z Niemiec i ten import rośnie ze względu na to, że nasz węgiel często jest niekonkurencyjny,
często przegrywa z rosyjskim, oczywiście. Natomiast w tej układance dodatkowy dostawca, czy
to ukraiński, czy białoruski, bo Ukraińcy też mają elektrownię Chmielnicki, z której też chcieliby sprzedawać energię do Polski, to jest jakiś tam dodatek. Był taki jeden oligarcha, który był
bardziej zainteresowany właśnie w Polsce importem energii z tych kierunków, o zmarłych źle
nie należy mówić, w każdym razie były alternatywne pomysły. W tym momencie w polskich
elitach nie widać zainteresowania tym kierunkiem. Można to uzasadnić z punktu widzenia polityki energetycznej Polski. A jeśli chodzi o drugi aspekt, czyli współpracę w przyszłości…
Bartosz Tesławski: Współpracę gospodarczą, to znaczy, mamy tą, można powiedzieć,
dość negatywną perspektywę dla białoruskiej gospodarki. Natomiast, jak się tak czyta,
staram się, żeby moim autorytetem w kwestii białoruskiej nie była Katia z fejsbuka, jak
to się teraz pojawia w takim zabawnym, wschodnim memie. Natomiast w dyskusjach
w Internecie pojawia się często taka teza, że polskie firmy powinny zainwestować. Wiemy
już z wypowiedzi pana Witolda, że byłoby to cokolwiek trudne, ale pamiętajmy o tym,
że mamy też firmy prywatne i firmy te mogłyby na Białorusi, korzystając z wysokiej
jakości tamtejszych załóg, a także niskich kosztów pracy, mogłyby próbować organizować
montownie. Atlas jednak jakoś tam inwestuje, więc czy jest szansa na to, żeby współpracę
gospodarczą polsko-białoruską wzruszyć? Może niekoniecznie na tym najwyższym
możliwym poziomie, ale na tym troszeczkę niższym poziomie. Czy jest szansa podać
Białorusi rękę, nie w znaczeniu zalania Mińska naszymi potencjalnymi dolarami, które nie
wiadomo skąd weźmiemy i oczekiwać na cud, że zostaną dobrze wydane, tylko nawiązywać
normalne relacje gospodarcze, tak jak na przykład, dajmy na to, ze Słowacją?
Wojciech Jakóbik: Myślę, że w sektorze nawet naftowym można by było na poziomie międzypaństwowym dojść do jakiegoś porozumienia, tylko musi być sygnał z drugiej strony, że
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na serio chcą kupić tę ropę, a nie że my poniesiemy część inwestycji i potem przegramy z dostawcą, jak Rostnieft na przykład, rosyjskim, no więc myślę, że tutaj nawet dałoby się to zrobić,
gdyby ktoś się nie bał podpisać takiego kontraktu, tylko że jest długa historia właśnie takich
obietnic, takiego spoglądania w stronę Azerbejdżanu, Wenezueli i tak dalej, czyli udało się już
troszkę sparzyć na tym. Natomiast jeśli chodzi o jakieś relacje między firmami, to czemu nie,
czemu nie mielibyśmy sprzedawać jakiś produktów spożywczych, czy na przykład stamtąd
kupować właśnie traktorów wspomnianych, czy eksportować traktory, w zależności od tego
co tam będzie do sprzedania czy kupienia, to jest oczywiście możliwe, tylko że to środowisko
jest trudne dla polskiego inwestora.
Mówimy o Ukrainie jako kraju, który integruje się z UE, który wprowadza regulacje powoli, z wielkim trudem, a mimo to tam jest trudno inwestować. Białoruś będzie miała większy
problem przyjmować standardy wymagane przez regulacje unijne, a one jednak są nie tylko krzywizną banana, odnośnie ślimaka jako ryby słodkowodnej, tylko one też narzucają
wysokie standardy, które nie pozwoliłyby na to, żeby w elektrowni Ostrowiec się zapalił
rozpuszczalnik, od peta, mówiąc kolokwialnie, prawda? Moim zdaniem te miliony, o których mówił pan redaktor, są też w funduszach unijnych i fajnie byłoby je uruchomić, tylko
rozbijamy się o problem pryncypiów pewnych, które też tymi funduszami sterują, ale też
widzę jakieś pole do współpracy. Przecież Azerbejdżan jest takim przykładem, państwa,
które jest reżimem oligarchicznym, może, no nie jest krajem, w którym są swobody demokratyczne, a jednak pewne pola współpracy się pojawiają. Być może dlatego, że to jest
dostawca gazu i również kraj przesyłowy ropy i gazu. Nie jest tak, że tutaj nie ma nic do
zrobienia, tylko musimy zawierać porozumienia faktyczne, a nie mówić tylko o nich w mediach, tak jak w sprawie ropy naftowej.
Bartosz Tesławski: Nawiązując do tego Azerbejdżanu, zauważyłem zaskakującą korelację
między tolerancją do łamania demokracji a występowaniem surowców naturalnych na
terytorium danego kraju, ale niestety Białoruś ma tego pecha, że u nich większość surowców
naturalnych to torf albo rosyjska ropa i również krewetki, bo mają, bo faktycznie je mają.
Wojciech Jakóbik: Nie wiedziałem. Ale skąd je mają?
Bartosz Tesławski: Jakaś elektrownia, czy inny jakiś zakład, zrzucając wodę do jeziora,
podgrzała je na tyle, żeby mogły się tam wykształcić krewetki. Żart o krewetkach jest istotny
na tyle, że kiedy UE wprowadziła sankcję na Rosję, a Rosja wprowadziła sankcję na UE,
Białoruś znalazła się w roli pośrednika sprzedaży różnego rodzaju produktów spożywczych,
w tym między innymi owoców morza. Jak państwo zapewne wiecie, Białoruś nie posiada
dostępu do morza. Białorusini jako naród kreatywny wymyślili sobie, że będą po prostu
przeklejali etykiety i pojawił się taki żart o tym, że białoruskie krewetki docierały nawet na
stoły rosyjskiej klasy średniej i wyższej. Oczywiście, Rosjanie próbowali to jakoś hamować
i w którymś momencie, kilka lat temu, pojawiło się takie zdjęcie, na którym właśnie
pokazywano te krewetki białoruskie na zasadzie, że są. Znaczy to, że nie jest tak, że Białoruś
nie może ich eksportować bo je ma, ale to jest jakby niuans.
Teraz ostatnie moje pytanie. Chciałbym zapytać, jak być nie powinno? Taką cechą
charakterystyczną, bo już miałem przyjemność kiedyś uczestniczyć w panelach z panem
Witoldem Juraszem. Jego wypowiedzi mają taką tendencję, powiedziałbym, takiego realizmu,
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a jednocześnie takiego podszytego pesymizmem, który być może, ten pesymizm, wynika
z głębokiego zrozumienia sytuacji, jaką mamy w naszym kraju, ale chciałbym zapytać, skoro
obecnie sytuacja jest taka, jaka jest, to czego na pewno nie powinniśmy robić, żeby sytuacja
na Białorusi nie stała się gorsza, a także, czy to widmo, którego teraz wszyscy tak się boimy,
czyli widmo de facto wchłonięcia Białorusi przez Rosję, jest realne, czy też nie?
Witold Jurasz: Czego nie powinniśmy robić? No, na pewno powinniśmy uniknąć scenariusza,
który gdzieś, podejrzewam, że w Moskwie, wymyślono, to jest takiego scenariusza, w którym szuka się nowych pól polsko-białoruskiego konfliktu na wypadek, gdyby temat walki
o demokrację miał się pewnego dnia wyczerpać. Z jakiegoś nieznanego mi powodu, spośród
wszystkich Żołnierzy Wyklętych, a jesteśmy w Fundacji imienia Janusza Kurtyki, więc to
jest świetne miejsce, aby o tym powiedzieć, spośród wszystkich Żołnierzy Wyklętych, którzy
działali na dzisiejszym pograniczu polsko-białoruskim, my postanowiliśmy czcić akurat najbardziej ten oddział, który, no, niestety, splamił się wymordowaniem kobiet i dzieci. I to nie
ma znaczenia, że może oni nie chcieli, że może pozabijali kobiety i dzieci niechcący. Wołodymyr Wiatrowycz z ukraińskiego IPN, czcząc UPA też mówił, że tak niechcący mordowano
kobiety i dzieci. Otóż nie da się niechcący mordować ludzi. Nie wolno tego nigdy usprawiedliwiać. Jak się to zdarzyło, to należy przepraszać. W każdym razie, skoro tego oczekujemy
od strony ukraińskiej, to wymagajmy też tego od siebie samych. Z jakiegoś powodu postanowiliśmy tymczasem z Białorusią rozmawiać na ten temat mniej więcej w taki sposób, w jaki
Wołodymyr Wiatrowycz rozmawia z nami. Strona białoruska ten temat już podchwyciła, ale
nie bardzo aktywnie. Obawiam się jednak, że będzie to coraz bardziej rozkręcane. Nie chcę
przez to powiedzieć, że ja jestem przeciwny oddawaniu czci tym żołnierzom podziemia, którzy po wojnie znaleźli się w takiej sytuacji, w jakiej się znaleźli, tylko, na Boga, znajmy proporcje. To jest jakby pierwsza rzecz.
Druga rzecz, której nie powinno być, to z całym moim szacunkiem i sympatią, i dla prowadzącego, i dla Wojtka, ale nie odnoszę wrażenia, żeby którykolwiek z nas miał wpływ na polską politykę zagraniczną. Po prostu nie mam złudzeń. To dobrze, że dyskutujemy, ale też nie
miejmy złudzeń – nie mamy żadnego wpływu, żadnego przełożenia na cokolwiek. Chciałbym
więc zobaczyć kiedyś debatę, taką prawdziwą, porządną debatę z udziałem ludzi, którzy mają
realne przełożenia na rządzących. Takich debat tymczasem albo nie ma, albo jak się odbywają, to się odbywają na takiej zasadzie, że uczestnicy są dobierani według podobieństwa poglądów, „żeby nie było niemiło”. Ja na przykład wiem, gdzie na pewno nie będę nigdy zaproszony. No i OK, bo przecież za darmo się to robi i to nie jest żadna osobista strata. Tym niemniej
boli mnie to, bo wiem, że bez prawdziwych debat nigdy nie narodzą się dobre pomysły. Dobre
pomysły rodzą się bowiem tylko wówczas, gdy się spieramy.
Bartek wspomniał o tekstach, które się dzisiaj w Rzeczpospolitej pojawiły. W jednym z tych
artykułów dwukrotnie pada określenie na osoby o takich poglądach jak moje, którzy uważają, że należy z Białorusią rozmawiać niezależnie od systemu władzy, ,,pożyteczni idioci”. Ja
napisałem paręset tekstów publicystycznych w życiu i nigdy w żadnym nie użyłem wyrażenia
,,pożyteczni idioci” dlatego, że w publicystyce jednak nie używa się pewnych słów, są pewne
standardy publicystyki. Jeżeli używamy tego rodzaju słów to znaczy, że w zasadzie mówimy,
że nie będziemy rozmawiać z osobami mającymi inne poglądy. Skądinąd to zabawne, bo z tego
tekstu w zasadzie wynika, że pożytecznymi idiotami są kolejno cała Unia Europejska, sekretarz stanu USA i prezydent USA. Generalnie wszyscy są głupi, prawda?
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Czego jeszcze nie powinno być? Nie powinno być sytuacji, w której polską politykę na kierunku białoruskim kształtują służby specjalne, a konkretnie Agencja Wywiadu i konkretnie
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tutaj obrazi się na mnie dwóch moich kolegów, ale
trudno. Nie, nie, proszę nie rozglądać się po sali, chociaż kto wie? Otóż nie jest zdrową sytuacją ta, w której jedna służba, której zadaniem jest uzyskiwanie informacji ze źródeł agenturalnych, bo taka jest rola wywiadu, i druga służba, której zadaniem jest dla odmiany łapanie
tych, którzy pozyskują u nas informacje ze źródeł agenturalnych, bawią się w robienie polityki
zagranicznej. Jak rozumiem, to wynika tak naprawdę ze słabości tych instytucji, które po prostu albo nie potrafią szpiegować, albo nie potrafią łapać szpiegów i z braku pomysłu na to, co
robić, zajmują się układaniem kadr w MSZ. No nie, nie od tego są. Ja jestem, proszę państwa,
za zwiększeniem budżetu dla tych, którzy słuchają tego nagrania służbowo, jestem za zwiększeniem kompetencji polskich służb, w tym również zwiększeniem uprawnień ustawowych.
Chciałbym, aby polskie służby mogły na przykład stosować prowokacje, robić tak zwanych
„oferentów”, bo w Polsce nie można być „oferentem”. Polak nie może iść do obcej służby
i powiedzieć, że chce dla nich pracować, a tak naprawdę pracować dla polskich służb. Natomiast w momencie, w którym polskie służby usiłują zajmować się kadrami, albo kreować na
przykład debatę publiczną, a usiłują – przeczytałem kiedyś wypowiedź jednego gentelmana,
który powiedział, że rolą rządowych ośrodków analitycznych jest kreowanie debaty publicznej
w Polsce, to widać, że coś tu się komuś pomyliło. Rolą ośrodków analitycznych jest informowanie władz państwa o stanie spraw, a nie kreowanie debaty.
Mówiłem o tym, czego być nie powinno, więc może teraz o tym, co powinno być. Powinien
być jakiś minimalny stopień realizmu, który podpowiada, że nie wolno oczekiwać cudów. Nie
należy rezygnować z uprawiania polityki. Trzeba się pogodzić z tym, że czasem jak się ugra
tylko trochę, to też jest to coś, o co warto grać. Jeżeli spojrzeć na amerykańską politykę, tę
w stosunku do PRL-u, to przecież Amerykanie cudów nie osiągali w latach sześćdziesiątych,
siedemdziesiątych, a jednak kawałeczek po kawałeczku przesuwali swoją agendę, prawda?
Gdzieś punktowo wygrywali. Te punktowe wygrane razem, dają z czasem pewną zmianę jakościową. Dla jasności ja nie wierzę, by to, o czym mówię, miało się ziścić. Myślę, że zagramy
w przyszłości tak samo jak graliśmy w przeszłości i znów nic nie ugramy. Sukcesu szczerze
powiedziawszy nie wróżę z tysięcy powodów, również z racji słabości kadr.
Nie ma, proszę państwa, takiego zwyczaju nigdzie na świecie, żeby na przykład dyplomaci
zajmowali się jednym kierunkiem przez trzydzieści lat. Amerykanie mają świętą zasadę: można być dwa razy na jednej placówce, ale tylko w odstępie bardzo wielu lat. Ja na przykład,
jakbym pojechał dzisiaj na Białoruś, mówię czysto hipotetycznie, bo dyplomatą byłem i nie
zamierzam nim być w przyszłości – byłbym nieobiektywny, bo jestem skażony pewnym myśleniem. Pierwsze kroki skierowałbym do ludzi, którzy dzisiaj, być może, już nie są istotni.
Nie wyczuwałbym być może, że pewne schematy myślenia się zdezaktualizowały. Jakiś czas
musiałbym się uczyć na nowo, a nie wiem, czy byłbym w stanie, bo człowiek niechętnie żegna
się na przykład z własnymi złudzeniami. Mówiąc krótko – potrzebna jest rotacja kadr. A u nas
od trzydziestu lat Białorusią zajmują się wciąż ci sami ludzie.
Bartosz Tesławski: Dobrze. W takim układzie pytanie, na które usłyszałem taki
entuzjastyczny głos z sali, przenoszę na pana, panie Wojciechu. Jak być nie powinno? Ja
zakładam, to wynika z mojej głębokiej miłości do państwa białoruskiego i do Białorusinów
jako takich, że powinna być Białoruś, a więc nie powinno nie być Białorusi. Pojawia
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się pytanie, czy jest ryzyko w obecnej sytuacji jaką mamy, że Białoruś może zniknąć ze
względu na to, że Rosja przyjdzie i ją zje, parafrazując tytuł książki.
A druga kwestia jest taka, czy jest ryzyko, że to, co pan zaznaczył w swojej prezentacji na
samym początku, że przez to … załóżmy, że Białoruś postanowiła kupować surowiec, jakim
jest ropa naftowa, na wolnym rynku, dajmy na to, że mieliby na to możliwości, czy to, tak
czy inaczej, nie zabije gospodarki? To znaczy, białoruska gospodarka demonem prędkości
rozwoju nie jest, niestety. Tak jak słusznie założył pan Witold, próby jakiejś modernizacji
tej gospodarki jakby za bardzo nie wychodziły, były one oczywiście w jakimś tam stopniu
podejmowane, ale widocznie niewystarczającym. No i w chwili obecnej sytuacja wygląda
tak, że problem, który mamy, że Białorusini szukają de facto taniej ropy, a nie po prostu
ropy, a oprócz tego, że szukają taniej ropy, to po prostu szukają ropy na wypadek, gdyby
Rosjanie zdecydowali się ją zakręcić, no bo zawsze mogą to zrobić, więc, jak być nie
powinno i czy istnieje ryzyko, że nam Białorusi po prostu zabraknie?
Wojciech Jakóbik: Powiem tylko słowo o działalności Polski w sprawie Białorusi. Rzeczywiście, wydaje mi się, że powinno być jak najwięcej debat na ten temat. Jeszcze kilka lat temu
mieliśmy spór o to, czy nasza polityka zagraniczna powinna być piastowska czy jagiellońska.
Dzisiaj te debaty są bardziej wyciszone, gdzieś na poboczu. Właściwie tematy wsobne, krajowe, dominują polską debatę publiczną. Trudno powiedzieć, kto jest z kim związany. Tutaj są
podziały ponadpartyjne, a czasami ponadczasowe. Różne szkoły stosunków międzynarodowych powinny być mocniej widoczne w polskiej debacie, a one są u nas niskiej jakości. Sam
jestem po stosunkach międzynarodowych, a jak chcę coś dobrego przeczytać o stosunkach
międzynarodowych, to najczęściej szukam za granicą, bo jakoś tak jest, że u nas jakość nie jest
najwyższa. Kiedyś była wyższa, więc to nie jest tak, że nas nie stać na wyższy poziom debaty
o stosunkach z Białorusią albo z innym krajem. Dobrze by było, gdyby ta jakość się pojawiła.
To wszystko w rękach ludzi, którzy się tym interesują i mogą być aktywni w kraju demokratycznym, jakim jest Polska.
Przechodząc do zjadania Białorusi przez Rosję, to faktycznie tak wygląda. Jeżeli z pomocą
energetyki Rosja chciałaby dokończyć konsumpcję Białorusi, to ona nie musi zakładać wchłonięcia państwa białoruskiego. To przecież będzie kosztowne. Te powiązania gospodarcze mogą
wystarczyć, to znaczy ostatnie srebra rodowe Białorusi, te dwie rafinerie, które są fundamentem całej gospodarki, po przejęciu będą służyć już rosyjskim interesom. Oczywiście Białorusini coś z tego dostaną, ale już nie będą podmiotem w polityce. W Białorusi bardzo mocno
widać jak suwerenna polityka energetyczna przekłada się na suwerenność kraju. Wiążę pewne
nadzieje z tym, co powiedzieli Amerykanie, ponieważ oni nagle powiedzieli o stu procentach
ropy dla Białorusi spoza Rosji. Mówiąc coś takiego albo mówią coś bardzo głupiego, biorąc
pod uwagę to, co powiedziałem o różnicach między rożnymi rodzajami ropy i tak dalej, albo
mają jakiś bardzo śmiały plan, który teraz chcą zrealizować. I tutaj... w takim planie jest naturalne miejsce dla Polski z infrastrukturą przesyłową, z firmami naftowymi też dobrej jakości,
które mogłyby współpracować z Białorusią. Jakąś nadzieję tutaj widzę, na jakiś większy plan
państw zachodnich. Mniejsze nadzieje wiążę z wykorzystaniem Unii Europejskiej, ponieważ
mamy te ograniczenia związane z charakterem reżimu na Białorusi. Będzie trudniej niż na
Ukrainie tutaj coś zdziałać, na przykład w sektorze gazowym już jest trochę za późno. Nie sądzę, żeby Gazprom teraz sprzedał te gazociągi jakiejś firmie zachodniej. Próbował przejmować
ukraińskie gazociągi. Tam na szczęście mu się nie udało. Jak ma już na Białorusi, to nie odda.
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Pewną nadzieję dla gospodarki białoruskiej, poza skalą makro, która pewnie powinna polegać na integracji z Unią Europejską, widzę we współpracy z różnymi funduszami, na przykład
chińskimi. Ukraina skorzystała ze współpracy z Chińczykami w sektorze węglowym. To też
jest pole do współpracy. W skali mikro jak największa swoboda podróżowania do Unii Europejskiej byłaby jakimś sposobem na to, może, żeby przenosić pewne standardy bez kryszy
państwowej. Może pomysł na ciekawie działający biznes z Unii Europejskiej mógłby też zadziałać na Białorusi, trochę zmieniać funkcjonowanie tamtejszej gospodarki. Ona faktycznie
w tym momencie jest nieinnowacyjna. Nie ma takiej swojej Ikei, jak Szwedzi mają. W Polsce
już kilka takich firm funkcjonuje, na przykład Orlen. To jest największa firma w Europie środkowo-wschodniej. Białorusini też powinni mieć takie swoje czarne konie, ale one prawdopodobnie same z siebie nie powstaną. Nie jestem skrajnym pesymistą, ale uważam, że my też
tego nie załatwimy ze stroną białoruską. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Kilka rzeczy możemy osiągnąć wspólnie, pomimo tego całego problemu, w jakim się znajdujemy. Faktycznie
teraz nie jest dobry klimat na dużą politykę wschodnią. Po prostu nie jest to już temat mejnstrimowy. W ogóle trudno sobie wyobrazić, że to już nie jest mejnstrim dla kraju, który jest tu,
gdzie jest. To powinna być jedna z naszych podstawowych polityk, a teraz jest to temat trochę
na uboczu polskiej polityki.
Witold Jurasz: Jeszcze chciałbym się odnieść do tego, co pan powiedział. Użył pan otóż, mówiąc o swoim stosunku do Białorusi, wyrażenia „moja głęboka miłość do Białorusi”. Ja chcę
powiedzieć, że ja bardzo lubię Białoruś i Białorusinów. Natomiast ja bym właśnie namawiał
do – pan jest świetnym analitykiem i w pańskich analizach nie ma tego, co pan przed chwilą
właśnie powiedział – braku tej głębokiej miłości. Tam, gdzie się zaczyna analityka, tam nie ma
głębokiej miłości ani głębokiej niechęci. Gdyby w interesie Polski było szkodzenie Białorusi,
to ja na przykład jako dyplomata szkodziłbym Białorusi. Oczywiście, to co powiedziałem, jest
czysto teoretyczne, bo w interesie Polski jest, żeby Białoruś była niepodległa. Jednak gdyby
polski interes był inny, nie miałbym żadnych moralnych kłopotów z tym, żeby podkopywać
białoruską niepodległość. Wydaje mi się, że naszym problemem w myśleniu o polityce zagranicznej jest to, że my nie myślimy kategoriami politycznymi. Ja rozumiem, że pan tylko użył
takiego wyrażenia, a ja się tego uchwyciłem. Nie chodzi mi o to, by pana krytykować, bo nie
mam powodu, żeby to robić, ale to wyrażenie, którego pan użył jest po prostu w jakiś sposób
istotą naszego myślenia o polityce. Bardzo bym chciał, żebyśmy my o polityce jednak myśleli
w kategoriach interesów, czy może raczej gry interesów oraz w kategoriach planu „B”. Nigdy
nie wolno w polityce mieć wyłącznie planu „A”. Jak się nie ma planu „B” to znaczy to tyle,
że się nie prowadzi polityki.
Bartosz Tesławski: Tym pozytywnym akcentem chciałbym zakończyć dzisiejszą debatę.
Dziękuję szanownym prelegentom. Dziękuję wszystkim osobom, które doczekały do końca
debaty. Zapraszamy na następne debaty organizowane przez Fundację imienia Janusza Kurtyki.
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Literatura
Literatura polska nie obfituje w prace poświęcone współpracy Polski i Białorusi w sektorze
węglowodorów. Zajmują się nią głównie rządowe ośrodki analityczne, jak Ośrodek Studiów
Wschodnich, czy Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM). Wśród wartościowych
dzieł należy wymienić publikacje Anny Marii Dyner z PISM na czele z biuletynem, opisującym w jaki sposób zależność sektora energetycznego i paliwowego Białorusi od Federacji
Rosyjskiej, staje się barierą rozwoju kraju Aleksandra Łukaszenki. Podstawą funkcjonowania
białoruskiej gospodarki są rosyjskie surowce, a wzrost ich cen będzie miał znaczące i niekorzystne skutki. Uzależnienie to jest ważnym narzędziem nacisku, które Rosja może wykorzystać – pisze autorka. W dalszej części tekstu ta teza znajdzie potwierdzenie. Warto także przytoczyć dzieła autorów Ośrodka Studiów Wschodnich, jak Szymon Kardaś i Kamil Kłysiński,
którzy w jednym z tekstów stwierdzają, że „wiele wskazuje bowiem na to, że nawet w warunkach rynkowych import rosyjskiej ropy urals będzie korzystniejszy dla białoruskiego sektora
petrochemicznego niż wszystkie dostępne obecnie (lub deklarowane wbrew realnym możliwościom) alternatywne warianty dostaw.” W ten sposób zakreślają ekonomiczną barierę potencjalnej dywersyfikacji dostaw ropy na Białoruś z pomocą Polski. Argumenty z literatury: polityczne, wymienione przez PISM oraz ekonomiczne, przytoczone przez OSW, przemawiają za
tym, by w perspektywie krótkoterminowej nie patrzeć optymistycznie na potencjał współpracy
Białorusi i Polski w sektorze ropy oraz gazu, pomimo jej istotnego potencjału.
Współpraca gospodarcza Polski i Białorusi
Polska i Białoruś współpracują w sektorze ropy naftowej. Według informacji Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, wspierającej eksport z Polski, wartość eksportu z Polski na
Białoruś wyniosła w 2019 roku 7366 mln złotych, stanowiąc 0,7 procent produktów wysyłanych z tego kraju ogółem. Oznacza to, że rynek białoruski nie jest istotny z punktu widzenia polskich eksporterów. Jednak również import z Białorusi do Polski nie jest znaczący. Był
wart w 2019 roku 5108,5 mln złotych i stanowił 0,5 procent produktów sprowadzanych na
terytorium polskie. Polacy ślą do Białorusinów głównie maszyny i urządzenia mechaniczne,
pojazdy i produkty pochodzenia roślinnego, a sprowadzają produkty przemysłu chemicznego,
drewno i inne artykuły drewniane oraz produkty mineralne, czyli ropę i produkty ropopochodne. Saldo wymiany towarowej między tymi krajami wynosi 2257,5 mln złotych. KUKE
wskazuje, że silne strony rynku białoruskiego to dostęp do Chin, Kazachstanu i Rosji oraz
dobra reputacja polskich przedsiębiorców, a słabe, to niepewność polityczna po wyborach prezydenckich w 2020 roku, które wygrał Alaksandr Łukaszenka, posądzany o ich sfałszowanie
oraz krwawą rozprawę z opozycją. To także uzależnienie od gospodarki rosyjskiej. Rosja jest
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jednym z głównych rynków zbytu towarów białoruskich oraz podstawowym źródłem surowców
energetycznych. Aż 58,6 procent towarów, spływających na Białoruś, pochodzi z Rosji. Unia
Europejska odpowiada za jedynie 18,4 procent, a Chiny za 7,9 procent. Natomiast 38,5 procent towarów białoruskich trafia do Rosji, a 30,2 procent do Unii Europejskiej i 12,1 procent
na Ukrainę. Zależność gospodarcza od Rosjan rodzi zależność polityczną po upadku Związku
Sowieckiego. Białorusini są zintegrowani z Rosjanami w ramach Związku Białorusi i Rosji –
konfederacji utworzonej w 2000 roku. Jej organ to Zgromadzenie Parlamentarne ZBiR. Jest
to kolejna organizacja, integrująca byłe kraje Związku Sowieckiego po Wspólnocie Niepodległych Państw, Eurazjatyckiej Wspólnocie Gospodarczej, czy Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej, do których Białoruś także należy. Można postawić tezę, że zależność gospodarcza
Białorusi od Rosji utwierdza jej zależność polityczną, a ta ogranicza możliwości współpracy
z Polską w sektorze ropy oraz gazu.
Perspektywy rozwoju współpracy Polski i Białorusi w sektorze
gazu i ropy
Chociaż Polska sprowadza ropę i produkty naftowe z Białorusi, to mogłaby stać się reeksporterem tych produktów na terytorium białoruskie, posiadając terminal naftowy w Gdańsku i połączenie naftowe na granicę polsko-białoruską. Teoretycznie dostawy mogłyby ruszyć z początkiem 2021 roku, dzięki modernizacji i rozbudowie sieci przesyłowej ropy naftowej po obu
stronach granicy. Kiedy ceny ropy rosyjskiej wzrosły do poziomu, który spowodował krytykę
Mińska, rozpoczęły się jego przygotowania do potencjalnej dywersyfikacji źródeł dostaw z użyciem różnych kierunków: polskiego, litewskiego i ukraińskiego. Symboliczny moment nastąpił
15 maja 2020 roku, kiedy Białorusini sprowadzili testową dostawę ropy naftowej z USA przez
naftoport w litewskiej Kłajpedzie. Import ropy rosyjskiej wynosił w 2019 roku około 24 mln
ton. W 2020 roku czasowo został zmniejszony nawet o połowę, dzięki dostawom spoza Rosji.
Według Ośrodka Studiów Wschodnich od stycznia do maja 2020 roku Białoruś przerobiła
w rafineriach jedynie 4,7 zamiast co najmniej 6 mln ton ropy rosyjskiej. OSW stawia tezę, że
dywersyfikacja nastąpiła wskutek prób rosyjskich wykorzystania negocjacji o cenie ropy do
przyspieszenia integracji w ramach ZBiR. Ośrodek zastrzega, że dostawy z kierunków alternatywnych były krótkoterminowe i opiewały na mały wolumen, po kilka tankowców miesięcznie, więc nie stanowiły istotnej zmiany jakościowej na rzecz dywersyfikacji. Rosjanie pozostali dominującymi dostawcami, pomimo doniesień prasy rosyjskiej, sugerującej, że Białorusini
mogliby sprowadzać przez Polskę nawet do 100 tys. ton ropy miesięcznie.
Pogorszenie sytuacji politycznej na Białorusi po sfałszowanych wyborach prezydenckich
z sierpnia 2020 roku spowodowało natomiast ponowny wzrost dostaw ropy rosyjskiej i zawieszenie działań na rzecz dywersyfikacji źródeł dostaw. Choć Polacy wyrażają nadal gotowość
do uruchomienia dostaw rewersowych ropy na Białoruś, to Rosja egzekwuje swe oczekiwania
z wykorzystaniem narzędzi politycznych i gospodarczych lepiej dostępnych w wyniku izolacji
politycznej Mińska po tym, jak rozpoczął metodyczną walkę z opozycją z naruszeniem praw
człowieka, istotnych z punktu widzenia polityki państw zachodnich. Konsekwencją ponownego uzależnienia od Rosji może być utrata możliwości prowadzenia suwerennej polityki naftowej, na przykład poprzez oddanie Rosjanom kontroli nad rafineriami białoruskimi w Nowopołocku i Mozyrzu. Przykładem utraty owej suwerenności, rozumianej jako swoboda wyboru
źródeł dostaw, może być sektor gazowy, który utracił ją jeszcze w 2011 roku. Długi Białorusi
za gaz zostały wykorzystane przez rosyjski Gazprom do wyegzekwowania sprzedaży operatora
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gazociągów przesyłowych na terytorium białoruskim na rzecz tej firmy. Beltransgaz zamienił się
w Gazprom Belarus i prowadzi politykę gazową na terytorium Białorusi zgodnie z wytycznymi
centrali w Petersburgu. Z tego powodu trudno oczekiwać, że Białorusini rozpoczną w bliskiej
przyszłości dostawy gazu przez Polskę albo Litwę, które były omawiane w okresie dywersyfikacji z pierwszej połowy 2020 roku, ale bez skutku. Oddalenie polityczne tych państw od
Mińska po wyborach prezydenckich wygranych przez Łukaszenkę wydaje się blokować rozmowy o współpracy gospodarczej w ogóle, a co dopiero w sektorze gazu, na który posiada
wpływ Gazprom. Teoretycznie jednak zmiany techniczne o małej skali na polskim odcinku
gazociągu Jamał-Europa (tzw. Gazociąg Jamalski) mogłyby umożliwić reeksport gazu przez
Polskę na Białoruś1.
Niewykorzystany potencjał współpracy Polski i Białorusi
Podsumowując, współpraca w sektorze ropy i gazu między Polską i Białorusią jest potencjalnie
możliwa. Przygotowania do jej rozwoju zostały podjęte wobec korzystnej koniunktury politycznej z przełomu 2019 i 2020 roku – pogorszenia relacji białorusko-rosyjskich i pojawienia
się argumentów ekonomicznych za dywersyfikacją dostaw. Jednakże koniunktura skończyła
się, gdy Mińsk zdecydował się na sfałszowanie wyborów prezydenckich oraz prześladowanie
opozycji, uniemożliwiające Zachodowi efektywną współpracę i wystawiającym tę stolicę na
ponownie rosnące wpływy rosyjskie. Konsekwencją tej zmiany jest zatrzymanie przygotowań
do współpracy przy węglowodorach z Polską oraz ponowny wzrost zależności od surowców
rosyjskich. Można prognozować, że dopiero zmiana polityczna na Białorusi umożliwi rozwój
tej współpracy, ale i wówczas będzie ona ograniczona przez zależność gospodarczą i polityczną
Białorusinów od Rosji, na czele z jej rosnącym wpływem na sektor ropy i gazu w ich kraju.
Należy uznać, że dopiero integracja Białorusi ze strukturami zachodnimi (jak Unia Europejska dająca możliwość integracji w energetyce za pośrednictwem Wspólnoty Energetycznej2),
możliwa dopiero po dezintegracji związków z Rosją, stanie się podstawą do istotnego zwiększenia skali współpracy białorusko-polskiej w sektorze węglowodorów. Potencjał takich zmian
nie jest na razie widoczny w dostępnych danych analitycznych.
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Debata pt. „Współczesne wyzwania
stosunków polsko-białoruskich”
odbyła się 27 sierpnia 2020 roku.

WSPÓŁCZESNE
WYZWANIA

W dyskusji udział wzięli:
Agnieszka Romaszewska-Guzy
(Dyrektor Telewizji Białsat),
dr Jakub Olchowski
(Instytut Europy Środkowej w Lublinie,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
oraz Kamil Kłysiński
(Ośrodek Studiów Wschodnich w Warszawie).
Rozmowę poprowadził
dr Andrzej Szabaciuk
(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Instytut Europy Środkowej w Lublinie).

34

STRONA

HISTORIA, PRAWDA, TERAŹNIEJSZOŚĆ

JAK PROWADZIĆ STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
W KONTEKŚCIE PRZESZŁOŚCI? 2.0

Dr Andrzej Szabaciuk: Dziękuję serdecznie za zaproszenie i zaufanie, jakim obdarzyła
mnie fundacja i powiem szczerze, że osobiście jest to dla mnie wielki zaszczyt, że mogę
z takimi znakomitymi panelistami podyskutować dzisiaj o Białorusi. Uzupełnię jeszcze tylko
wprowadzenie, że pan Kamil Kłysiński jest oczywiście analitykiem z Ośrodka Studiów
Wschodnich, wkradł się mały chochlik, a ja jeszcze reprezentuję Katolicki Uniwersytet
Lubelski Jana Pawła II, a pan doktor Jakub Olchowski jest dodatkowo pracownikiem
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Zaczniemy od pytania, czy obserwujemy teraz na
Białorusi taki moment przełomowy trochę jak rok 1991 czy 1989, czy to nie jest jednak ta
ranga tych wydarzeń, jak państwo myślicie? Może zaczniemy od pani dyrektor Agnieszki
Romaszewskiej-Guzy, gdyż jako osoba aktywnie działa w przestrzeni medialnej, która ma
kontakt o wiele lepszy niż my z tym co się dzieje teraz na Białorusi, może nas wprowadzić
w ten temat.
Agnieszka Romaszewska-Guzy: Myślę, że to jest bezsprzecznie moment historyczny i to nie
ulega najmniejszej wątpliwości dla wszystkich, którzy obserwują naszą przestrzeń w ogóle, tak
jak mówił tutaj przed chwilą Paweł Kurtyka, obserwują w ogóle naszą przestrzeń geograficzną,
tej dawnej Rzeczpospolitej, jak i dla samej Białorusi, oczywiście. Na czym polega historyczność tego momentu? Po pierwsze na tym, że moim zdaniem jest to jedna z istotniejszych chwil,
momentów narodotwórczych dla Białorusi, to znaczy, możemy obserwować tak naprawdę, bo
tu już była mowa o historycznym kontekście tego wszystkiego i akurat wszędzie, na pewno
wszędzie, ale w szczególności na Białorusi ten kontekst historyczny jest bardzo ważny. To jest
aż paradoksalne, bo czasami wydaje się, jak historia może wpływać na coś, gdzie w zasadzie
wydaje się, że została zatarta kompletnie, że jej nie ma, a jednak okazuje się, że jest, to znaczy,
że skądś gdzieś się wyłania. Jest to jedno z tajemniczych zjawisk w ogóle, bym powiedziała,
w badaniu społeczeństw. Dla mnie to jest rzeczywiście taki moment, kiedy my widzimy, że
na te ulice białoruskich miast, nagle wyłoniły się te biało-czerwono-białe sztandary, których
miało już w ogóle nie być w zasadzie.
Zaistniała nawet taka zabawna sytuacja, gdzie siostra jednego z moich przyjaciół napisała do
niego, że nigdy nie sądziła, że będzie szyć biało-czerwono-białe flagi dla swojego wnuka, żeby
on mógł wyjść z nimi na ulice. Okazało się, że Białorusini czują się Białorusinami, bo jako kto
oni bronią się przed Łukaszenką? Jako Białorusini bez wątpienia się bronią i to jest bardzo ważny aspekt tych wydarzeń. Warto o tym potem porozmawiać. Chodzi o to, że oni nie bronią jako
ludzie ruskiego miru przed Łukaszenką, oni się bronią jako Białorusini. To, jak oni rozumieją
tą białoruskość, to jest jeszcze inna sprawa i jak bardzo ona jest definiowana albo jak mało, ale
niewątpliwie bronią się jako Białorusini. W tym sensie uważam to za bardzo istotny moment
narodotwórczy w historii Białorusi i ważny moment w historii całego regionu.

STRONA

35

HISTORIA, PRAWDA, TERAŹNIEJSZOŚĆ
JAK PROWADZIĆ STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
W KONTEKŚCIE PRZESZŁOŚCI? 2.0

Dr Andrzej Szabaciuk: Może pan Kamil Kłysiński doda coś do tej wypowiedzi
Kamil Kłysiński: Może ja do kwestii budowy, tworzenia się narodu już niewiele dodam bo
tutaj oczywiście zgadzam się z panią Dyrektor Romaszewską, że obserwujemy teraz taki
proces. On jest jeszcze bardzo świeży i mam wrażenie, że Białorusini nadrabiają wieloletnie
zaległości w kilka dni, przynajmniej sprawiają takie wrażenie. Na bardziej zdystansowane
i pogłębione analizy jest jeszcze czas, więc myślę, że na razie jesteśmy w toku obserwacji
bieżących wydarzeń i co już teraz jest bardzo ważne, to emancypacja obywatelska Białorusinów. Te wybory prezydenckie z punktu widzenia Łukaszenki miały być kolejnym rytuałem
wyborczym, gdy dialektycznie się zaniża frekwencję, formalnie ją obniżając. Ja wiem, że to
może być sprzeczne i absurdalne, ale władze białoruskie tak działały przez lata, jeśli chodzi
o wybory. Starały się bowiem nie upolityczniać dyskursu, nie mobilizując politycznie Białorusinów, aby nie interesowali się za bardzo i nie zadawali zbyt wielu pytań, bo za to można
dostać po głowie. Wystarczy pójść zagłosować, a jak ktoś nie pójdzie, to za niego zagłosują
i dopiszą, że po prostu głosował. Ta „frekwencja” miała być bez aktywnego uczestnictwa
obywateli. Wcześniej władze białoruskie myślały, że mają w większości poddanych, mówiąc tak trochę historycznie, ale to jest takie obrazowe porównanie, kiedy tak jak obecnie,
poddani stają się obywatelami, gdy już zaczynają zadawać pytania, pytają już gdzie jest protokół, dlaczego został on zafałszowany, gdzie są autentyczne wyniki, gdzie pojawiają się –
i tu wielka niespodzianka – robotnicze próby strajków, choć nie doszło w żadnym przypadku do pełnego strajku. Zbadałem dokładnie ten temat, staram się szczegółowo monitorować
i żadnego pełnego strajku nie udało się jak dotąd w pełni zorganizować. Niemniej fenomen
istnieje i to, że robotnicy, którzy byli zawsze jednym z filarów dla Łukaszenki, jako poddani
a nie obywatele, którzy za pewne gwarancje socjalne, za święty spokój, za bezpieczeństwo
również, bezpieczeństwo ich dzieci godzili się z tym i nie interesowali się, ograniczając się
do tego, że krytykowali Łukaszenkę w kuchni przy „butelce mleka” czy ewentualnie czegoś innego. Tymczasem wyszli publicznie, zbierali się spontanicznie na terytoriach swoich
zakładów pracy, to były niemałe zakłady przemysłowe, w których robotnicy się nawzajem
pytali kto na kogo głosował. Pamiętam te filmy do dziś sprzed dwóch tygodni, gdy trzydziestu, czterdziestu, stu mężczyzn w różnych zakładach chórem krzyczało, że głosowali na
Cichanouską. To są już obywatele, to są zalążki postawy obywatelskiej i wcale nie peszyło
ich, że przyjeżdżał premier, do stołecznych zakładów traktorowych, że przyjeżdżała Natalia
Koczanowa, do telewizji państwowej i sam prezydent Łukaszenka, do jednego z zakładów
zbrojeniowych, rozmawiali z nimi jak obywatele z władzą, która od nich powinna zależeć
i na którą oni głosowali lub nie i mogą od niej oczekiwać i żądać. Oczywiście, to jest początek pewnego procesu i to jest tylko część społeczeństwa. Odnośnie wieców organizowanych dla poparcia Łukaszenki, nie zgadzam się z taką popularną tezą, że one składają się
wyłącznie z osób, które zostały przymusowo zwiezione i które zostały zmuszone na przykład
przed emeryturą. Tam nie tylko są tacy ludzie, Łukaszenka wciąż ma swoich zwolenników.
Agnieszka Romaszewska-Guzy: Ja się tutaj nie zgodzę, w ogromnej przewadze to są tacy ludzie.
Kamil Kłysiński: No to nie zgadzamy się w tej kwestii. Ja uważam, że Łukaszenka wciąż jeszcze ma pewne atuty, wciąż jeszcze ma coś do zaoferowania ludziom. Oczywiście nam się to
może nie podobać, ale on jeszcze może pewnymi rzeczami grać. Chociażby tym, że uruchamia
stare stereotypy, które mogą wciąż oddziaływać na ludzi, straszy że ci, którzy demonstrują na
ulicach, wprowadzą tylko chaos i bezład i wrócimy do nędzy lat dziewięćdziesiątych. Dla nas
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to jest absurdalne, ale pamiętajmy, że społeczeństwo to składa się z wielu różnych ludzi i różnych grup społecznych. Tym niemniej znaczna część społeczeństwa jest teraz w pewnym pobudzeniu politycznym. Narodził się Białorusin polityczny i to jest taki Białorusin, który interesuje się polityką, który nie tylko prosi, ale żąda. To jest proces nieodwracalny. Nawiązując
do pytania pana Pawła Kurtyki, chociażby z tego względu, obywatelskości, tej eksplozji obywatelskości Białorusinów powinniśmy tą datę zapamiętać, rzeczywiście w tym sensie jest to
moment zwrotny u progu dłuższego procesu, który nas czeka oczywiście.
Dr Andrzej Szabaciuk: Dziękujemy serdecznie. Teraz pytanie do pana doktora Jakuba
Olchowskiego. Jak pan myśli, z czego wynika masowość tych protestów? Oczywiście
poza zrywem, tym elementem, który jest takim ogromnym zaskoczeniem, jest masowość.
Jak pan myśli, jakie mogą być przyczyny takiego masowego odzewu społeczeństwa, tego
entuzjazmu, który widzimy na ulicach Białorusi?
Dr Jakub Olchowski: Przede wszystkim dziękuję fundacji za zaproszenie i chciałbym przy
okazji zaznaczyć, że tutaj prawdziwymi ekspertami od Białorusi są osoby, które się koncentrują w swoich badaniach, w swojej działalności, na Białorusi, czyli pani dyrektor Romaszewska
i pan Kamil Kłysiński. A jeśli chodzi o wydarzenia na Białorusi – jest to fenomen z punktu widzenia analizowania stosunków międzynarodowych w ogóle. Oczywiście, szczególnie na obszarze poradzieckim. W tym kontekście chciałbym przez chwilę nawiązać do tego, co już zostało powiedziane, bo to bardzo ważne rzeczy. Bardzo ważną rzeczą jest wskazanie na to, że ten
moment, bo to jest niewątpliwe, jeżeli nie jest końcem Łukaszenki, na pewno jest początkiem
końca Łukaszenki. To jest też taki moment, który generuje, przynajmniej na tę chwilę, więcej
pytań niż odpowiedzi i jeszcze zobaczymy, co z tego wyniknie i jak to się skończy. Natomiast
bez wątpienia jest to niesłychanie ważny moment, taki właśnie jak pan prezes powiedział – do
zapisania w podręcznikach. To jest bardzo ważny moment dla procesu narodotwórczego Białorusi i to w różnych wymiarach, nie tylko jeśli chodzi o tożsamość narodową Białorusinów;
tu także, jak zauważył pan Kłysiński, chodzi o to, że tworzy się naród polityczny, a to jest niezmiernie ważne, zwłaszcza na obszarze poradzieckim, który pod tym względem jest jaki jest
– wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę.
Jest jeszcze jeden wymiar, właśnie wymiar międzynarodowy, tego procesu narodotwórczego,
dlatego że wreszcie, po dekadach, po prawie trzydziestu latach od momentu, kiedy Białoruś
ogłosiła niepodległość, po trzydziestu latach dopiero, na zachodzie ludzie zaczynają dostrzegać Białoruś – że w ogóle istnieje i że nie jest to taka amorficzna „masa jakichś ruskich” jak
często, niestety, uważano. W Polsce Białoruś też była tak postrzegana. W tej chwili zaczyna
być postrzegana nie tylko jako państwo, ale właśnie jako naród, który jest świadomy, naród,
który składa się, jak słyszeliśmy wcześniej, z obywateli. To jest inna jakość. To jest absolutnie fenomen.
À propos protestów masowych, taka ciekawostka, zwróćmy uwagę, że przez te dwa tygodnie
nie słyszano o wypadku, by jakiś sklep został splądrowany, jakiś samochód podpalony; krążyły
w internecie zdjęcia, czy to wolontariuszy, sprzątających śmieci po demonstracjach, czy setek
tysięcy ludzi, idących ulicami Mińska na przykład, ale zostawiających korytarz, żeby komunikacja miejska mogła jeździć. To jest fenomen. Natomiast skąd się wziął? To jest trudne pytanie,
socjologowie będą sobie zęby łamać. Wydaje się, że tak najprościej, po ludzku, Białorusini mieli dość. Ludzie mieli dość i zapewne ten temat i ten wątek w tej dyskusji się pojawi. Mieli dość
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przede wszystkim, tak się wydaje, osoby Łukaszenki. Porównania, które się pojawiają, zestawiające to, co się teraz dzieje na Białorusi z tym, co działo się na Ukrainie kilka lat temu, to nie
są jednak właściwe porównania. Dlatego, że to jest porównywanie dwóch rzeczy nieprzystających do siebie. Białorusini nie wyszli na ulice z flagami Unii Europejskiej, w przeciwieństwie
do Ukraińców, Białorusini nie wyszli z hasłami antyrosyjskimi, w przeciwieństwie do Ukraińców. Moim zdaniem, tak zupełnie kolokwialnie mówiąc, mają dość wielu różnych rzeczy.
Złożyła się na to i recesja gospodarcza, i pandemia, i to w jaki sposób władze „zareagowały”,
powiedzmy w cudzysłowie, na tę pandemię, i działania samego Łukaszenki, to, co robił także
w relacjach międzynarodowych z Rosją i z zachodem, i to kreowanie się na jedynego obrońcę
niepodległości i suwerenności Białorusi. I oczywiście także to, co już się tutaj pojawiło: traktowanie społeczeństwa białoruskiego jako poddanych, nie jako obywateli, tylko jako poddanych.
Społeczeństwo białoruskie dzisiaj w porównaniu z tym, jak wyglądało dziesięć czy dwadzieścia
lat temu, to jest już zupełnie inne społeczeństwo.
Dr Andrzej Szabaciuk: Dziękujemy serdecznie. Teraz mam pytanie do pani dyrektor.
Takim ciekawym wątkiem jest opozycja, bo teraz obserwujemy taki fenomen konsolidacji
owej opozycji i nasuwa się takie pytanie, samo przez się, czy to jest zjawisko chwilowe,
które było konsekwencją kampanii wyborczej, wyborów i później tej sytuacji powyborczej,
czy proces dłuższy w czasie, być może, no i kwestia też taka, czy opozycji trochę nie
brakuje przywódców, czy są ci przywódcy, czy musimy czekać na tych przywódców, czy
dopiero się wykształcą? Oczywiście, znamy pewne nazwiska, ale czy będą oni w stanie
zjednoczyć wokół siebie całą opozycję? No i też ta kwestia Rady Koordynacyjnej na
koniec, bo się łączy z tym pytaniem. Czy ta formuła jest dobra, czy po prostu ciało to
nie będzie w przyszłości obszarem, gdzie władze będą mogły ingerować w jakiś sposób
i rozbijać jedność opozycji?
Agnieszka Romaszewska-Guzy: To może ja, jako że mam temperament polemiczny, to może
ja najpierw zacznę od małych elementów polemiki z moimi przedmówcami, bo zawsze jest
ciekawie posłuchać, a potem się jeszcze odniosę do tego, o co tutaj pan pyta.
Pierwszy element polemiki jest taki, skąd ja biorę to moje stwierdzenie, że na tych wiecach
prołukaszenkowskich to jest siedemdziesiąt procent zwiezionych a trzydzieści może jest tam
zwolenników? Ja je biorę tak jak sędzia sądzi, na bazie prawa i doświadczenia życiowego, bo
ja sobie przypominam, na przykład, że było takie – to moja mama ostatnio przypominała mi
szczególnie, bo ja jednak miałam czternaście lat wtedy, ale niemniej trochę to pamiętam – to
znaczy jak sprowadzano ludzi na wiec w sprawie warchołów w Radomiu i Ursusie i tam też
była masa ludzi. Pytanie jest takie, jaki procent ludzi był przekonany, że w Radomiu i Ursusie
są warchoły? No, pewnie, jakiś był, ale jednakowoż nikt nie miał żadnej odpowiedzi, jednak
przytłaczająca większość była tam spędzona pod przymusem i ta atmosfera daje się po prostu
odczytać, i ja to tak widzę. Oczywiście, to nie znaczy, że Łukaszenka, na przykład na bardzo
głębokiej prowincji, jak nasz kolega mówił, że na wsiach nie cieszy się jakimś wciąż jeszcze
poparciem i oczywiście to jest racja, i ja tutaj nie będę polemizować z tym stwierdzeniem,
że Łukaszenka ma się do czego odwołać, bo pewne struktury myślenia Białorusinów zostały
ukształtowane przez Związek Sowiecki przez ostatnie dwadzieścia sześć lat. W ramach tych
struktur, niestety, mieści się ten pomysł, problem chaosu, problem wroga, bo przecież NATO
może nas najechać, niektórzy naprawdę szczerze uważają, że może jednak NATO chce najechać? Nie wiadomo przecież do końca. Tutaj rzeczywiście się z tym zgodzę, tylko z takim

38

STRONA

HISTORIA, PRAWDA, TERAŹNIEJSZOŚĆ

JAK PROWADZIĆ STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
W KONTEKŚCIE PRZESZŁOŚCI? 2.0

lekkim dodaniem, że bardzo to w tej chwili będzie eksploatować wspierająca Białoruś propaganda rosyjska.
Druga sprawa, czy to jest podobne do Ukrainy, czy nie? To zależy na jakim poziomie ogólności
to porównywać, to znaczy, jak się patrzy na pewnym poziomie szczegółowym, to oczywiście
nie, znaczy tam były, jak słusznie pan zauważył, tam były te elementy, takie bardzo wyraźne
proeuropejskie, Ukraina uciekała na zachód, wyraźnie antyrosyjskie, tutaj tak nie ma, zdecydowanie, wyraźnie nie ma. Zresztą Białoruś zdaje sobie sprawę, prawie że od dziecka do
staruszka, że ma takie specyficzne strategiczne położenie, w którym ona za bardzo nie może
sobie pozwolić na ucieczkę na ten Zachód, bo co ona by miała zrobić, jak ona miałaby uciec?
Zawsze moi przyjaciele mi tłumaczą, że gdyby Putin naprawdę chciał pognębić Łukaszenkę,
to miałby na to parę bardzo dobrych sposobów, po których – na przykład wstrzymanie relacji gospodarczych, eksportu białoruskiego – po których pół roku i Białoruś, że tak powiem,
leżałaby plackiem. W tym sensie więc ta Białoruś nie jest oczywiście antyrosyjska. No, ale
w czym to jest podobne? Jest podobne w pewnym upodobnieniu, poczuciu podmiotowym
ludzi, to znaczy. ludzie czują się podmiotem i tak samo czuli się na tym Majdanie, ludzie nagle poczuli się gospodarzami. To jest rzeczywiście fenomen, to też przed chwilą pan Kamil
mówił. To jest prawda, było uobywatelnienie. Ja się w ogóle bardzo cieszę, że mamy takie
dwie perspektywy spojrzenia, bo pan Olchowski ma takie szersze i to też jest ważne, żeby ta
Białoruś była na mapie, została zobaczona.
Ja jeszcze na koniec tego elementu powiem anegdotę. Jak byłam jeszcze w Stanach, na samym
początku lat dziewięćdziesiątych i po raz pierwszy te kraje uzyskiwały niepodległość, i wtedy zobaczyliśmy z mężem taką mapę, gdzie w ogóle zapomniano tam o Białorusi, nie wiem,
zobaczyliśmy ją w którejś z telewizji i Ukraina już była, Litwa, Łotwa, Estonia już były, a pośrodku myśmy graniczyli z Rosją, ktoś zapomniał, że jest tam jakaś Białoruś. Taki był więc
poziom świadomości, tak wizualnie zaprezentowany.
Przechodząc do tej rady. Po pierwsze jest pytanie, czy Białorusi brak przywódców? Każda
rewolucja ma swoją specyfikę. Bardzo trudno powiedzieć, czy to jest właściwa specyfika, czy
ona jest niewłaściwa. Niewątpliwie, ona nie ma przywódców, z dwóch przyczyn. Po pierwsze
z prostego ludzkiego strachu, bo każdy, który będzie tym przywódcą realnie, to ma szanse
zostać zamknięty, po prostu. Druga rzecz jest taka, że ludzie bardzo boją się odpowiedzialności, że jak wezwą – to się tak w 2010 roku stało, że potem nie było końca tym oskarżeniom,
wzajemnym kłótniom, kto spowodował pobicie ludzi, jakby eskalacjęi tak dalej. Tutaj wszyscy tego bardzo unikają, w związku z tym każdy boi się powiedzieć co robić dalej i w gruncie rzeczy to się tak toczy. Jakby to powiedzieć? Jakieś to przywództwo jest. To nie jest tak,
że jego całkiem nie ma, ale ono jest takie prawie niedostrzegalne, w gruncie rzeczy. To ma
swoje zalety i swoje wady. Wady ma niewątpliwie, że to jest takie amorficzne szalenie, ten
ruch jest taki amorficzny. Z jednej strony on jest jakoś zjednoczony, bo nawet opozycja, która moim zdaniem – to jest taka moja teza, którą chciałam postawić dość ostro, to znaczy. że
opozycja białoruska, ta dawna opozycja, się potwornie zgapiła, potwornie, znaczy nie zauważyła, że naród się budzi. Dla ludzi, którzy niby się tym zajmują, to jednak jest poważny problem. Uważam, że oni tego w ogóle nie zauważyli, można powiedzieć, że tak byli wpatrzeni
przez te dwadzieścia lat, tak przerabiali tą sztuczną rzeczywistość, na przykład różnych projektów, programów i tak dalej, że zapomnieli, że jest jeszcze jakiś naród oprócz tego wszystkiego i że na to trzeba też patrzeć. Tu jest różnica wielka, na przykład z naszym Sierpniem
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osiemdziesiątego, czy osiemdziesiątym ósmym rokiem – tu różne można porównania robić.
W Polsce jednak cała opozycja ruszyła do tych stoczni, próbowała ustawiać, choć czasem
to było bardzo niezdarne. Ostatnio kolega przypominał mi, jak to wyglądało w Stoczni Warskiego, strajk przypominał, że to było takie niesłychanie nieudolne na początku, w stoczni
w Szczecinie. No, ale tak czy inaczej, ruszyła, a tutaj ci ludzie byli po prostu sami zupełnie.
Nawet tak się na nich patrzono z podejrzliwością, że oni po rosyjsku mówią i to chyba niedobrze. Ja widzę jeszcze wiele wyzwań przed tą opozycją, jak ona się ukształtuje, też nie wiadomo. Na pewno ona już będzie, nawet jeżeli się zmniejszy, to ona będzie i to bardzo duża,
to będzie poważna siła w jakiś formułach, poważna siła.
Dr Andrzej Szabaciuk: Zwracam się z pytaniem do pana Kamila Kłysińskiego o opozycję.
Jaki jest pana punkt widzenia, czy to jest siła, która faktycznie się kształtuje i ma szansę być realną
siłą polityczną Białorusi w przyszłości, czy to jest taki zryw chwilowy wywołany entuzjazmem
społecznym i który się po prostu skończy wraz z represjami Łukaszenki? Jak pan uważa?
Kamil Kłysiński: Największą siłą w tej całej sytuacji, największym potencjałem jest naród,
czyli obywatele. To jest główny podmiot. Oczywiście, to może brzmieć jak truizm, ale tak
właśnie jest w sytuacji, gdy brakuje liderów, bo ja też tak uważam, dlatego wielokrotnie pisałem w tekstach, które powstawały po wyborach, że brakuje wyrazistego przywództwa w tej
rewolucji bez rewolucji tak naprawdę. W tej sytuacji, gdy jest ta próżnia, gdy brakuje lidera,
to rzeczywiście ten ruch obywatelski ją wypełnia, ten ruch oddolnej inicjatywy, różnego rodzaju spontanicznej inicjatywy – na przykład dzisiaj odwołano ze stanowiska kierowniczego
w stołecznej klinice profesora kardiologii, bardzo znanego na Białorusi, ze względu na jego
stanowisko wobec protestów i tutaj jego podwładni zaprotestowali, a myślę, że tych ludzi nikt
nie namawiał, jak podejrzewam bo to tak nie działa w tym przypadku, to jest spontaniczne.
Cały jego personel wystąpił, ja widziałem nagranie wideo, oni zakrzyczeli pełniącego obowiązki ministra zdrowia, bo to nie jest jeszcze pełny minister, dawny minister został gubernatorem grodzieńskim i to też jest ciekawa historia, żeby pacyfikować Grodno, które było dość
szczególnie zbuntowane i odróżniało się od innych części Białorusi. Takich inicjatyw więc jest
sporo. Na jeszcze jedną rzecz pragnę zwrócić uwagę. To widać dobrze na przykładzie Rady
Koordynacyjnej do spraw Pokojowego Przekazania Władzy. Ja tutaj użyłem specjalnie pełnej
nazwy, ona jest trochę długa, ale tak to się w pełni nazywa. Ta Rada miota się od ściany do
ściany. Widać wyraźnie brak strategii i konsekwencji, co też nie jest do końca winą tych ludzi, bo sytuacja jest trudna. Kiedy Rada powstawała w zeszłym tygodniu, to jest dość świeży
twór, po pierwsze zamierzała podjąć dialog z władzami i co wynika z jej nazwy, powstała, aby
podjąć dialog o pokojowym przekazaniu władzy. W związku z tym, co było do przewidzenia
jeszcze za nim jeszcze ta Rada powstała, że Łukaszenka nie jest zainteresowany jakąkolwiek
Radą, jakkolwiek ona by się nie nazywała, czy miałaby krótszą czy dłuższą nazwę. W rezultacie Rada zawisła w próżni, ponieważ nie miała żadnego programu politycznego poza tym, że
trzeba przeprowadzić ponowne wybory. A jeszcze wcześniej naiwnie uważano, że jak już jest
po tych wyborach, to trzeba ponownie przeliczyć głosy. Ktoś w końcu przytomnie zauważył,
że część głosów została zniszczona, bo zawsze tak się robi, więc nawet to nie udałoby się. Zatem przeszli dalej, do postulatu ponownych wyborów. Łukaszenka nie chce o tym rozmawiać,
nie uważa opozycji za partnerów do negocjacji. W związku z tym Rada początkowo miała
być takim gremium, które właśnie myśli o przyszłości Białorusi, proponuje reformy. Takim
gremium ekspercko-politycznym, z bardzo cennym dodatkiem grupy twórców, ludzi kultury,
w tym noblistki, białoruskiej pisarki Swiatłany Aleksiejewicz, która jest zresztą w prezydium
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tej Rady. Następnie ta Rada zaczęła się przekształcać w masowy ruch społeczny. Ogłoszono
to tak trochę z zaskoczenia, mnie też to trochę zaskoczyło, dla nas wszystkich to była niespodzianka, prezydium Rady ogłosiło ideę, żeby każdy obywatel wstępował do Rady, kto tylko
chce, kto tylko poczuwa się na siłach, czyli ten format ekspercki został z miejsca rozbity, przechodzimy zatem w format ruchu politycznego. Kiedy kończyłem dzisiejszy tekst, wiszący na
stronie ośrodka, tą najnowszą notatkę, oceniającą wydarzenia na Białorusi, ta Rada liczyła według stanu na dzisiaj dwa tysiące członków. To jest liczebność udanej opozycyjnej demonstracji
sprzed wyborów prezydenckich na Białorusi, ale z pewnością nie jest to już grono eksperckie.
Wyobraźmy sobie pracę dwóch tysięcy ludzi, którzy chcą coś ustalić, postanowić, co robić dalej. Brakuje strategii działania i pomysłów. Największym kapitałem wciąż jest olbrzymi potencjał, olbrzymia desperacja ludzi i tak naprawdę gniew społeczny, gniew obywateli, którzy mają
dosyć. To jest obszar do zagospodarowania przez różne siły i niekoniecznie przez takie, które
życzą dobrze Białorusi. Jeden jeszcze ważny aspekt, który powinniśmy rozwinąć w dalszej
części dyskusji, jest to granie przez Łukaszenkę na spółkę z Rosją przy wsparciu rosyjskich
dziennikarzy z Russia Today na głębokie podziały białoruskim społeczeństwie. W kontekście
zwolenników Łukaszenki, jemu może nabijać punkty też to, że jednym z głównych tematów
jego narracji stała się rzekoma antyrosyjskość tej opozycji. Wielu Białorusinów, zwłaszcza
starsze pokolenie, ludzie prości ze wschodniej Białorusi, ale nie tylko, również i z zachodniej
jest prorosyjskich. Ci ludzie nie wyobrażają sobie, że ich kraj, Białoruś, miałaby się od Rosji
w jakikolwiek sposób odsunąć już nie mówiąc o oderwaniu. Na tym można grać. Otwiera to
też pole do działania również siłom prorosyjskim tak zwanym siłom rosyjskiego świata, które
stają się na Białorusi za przyzwoleniem Łukaszenki, niestety bardzo aktywne.
Dr Andrzej Szabaciuk: Dziękujemy serdecznie za wypowiedź. Nawiązując do pana
bardzo ciekawej wypowiedzi, chciałem przywołać takie słowa znanego doradcy Władimira
Putina, Andrieja Iłłarionowa, który mówił w jednym z wywiadów, że obecnie na Białorusi
obserwujemy takie zderzenie dwóch koncepcji, koncepcji modernizacji i westernizacji,
i w pewnym sensie ta masowość protestów wynika z tego, że duża część społeczeństwa
dąży do demokratyzacji państwa, dąży do większych swobód, do większego otwarcia na
Zachód, na Wschód także, niekoniecznie tylko na Zachód. Tutaj więc Rosjanie mogą się
tego obawiać, ponieważ takie procesy, zjawiska obserwowane w bratnim narodzie, który jest
najbliższym sojusznikiem Federacji Rosyjskiej, jest powodem do niepokoju.
Teraz chciałbym zapytać pana Jakuba Olchowskiego, a potem zapytam państwa, czy
tutaj te wydarzenia na Białorusi, one naprawdę nie są szczególnie niebezpieczne dla
samej Federacji Rosyjskiej, czy możemy powiązać te wydarzenia na Białorusi obecnie
z otruciem Aleksieja Nawalnego, bo to jest też temat ciekawy i często badacze łączą te dwa
wydarzenia pokazując, że to jest dowód na to, że Federacja Rosyjska wystraszyła się tego,
co obserwujemy teraz na Białorusi.
Dr Jakub Olchowski: Federacja Rosyjska nie mogła się wystraszyć, bo niczego się nie boi.
Mogę jeszcze dwa zdania na temat opozycji? Bo dobrze by było, gdyby to bardzo mocno wybrzmiało. Myślę, że w przypadku tej „starej” opozycji, tej która gdzieś tam sobie na kanapach
funkcjonowała do tej pory, można zaryzykować tezę, że właściwie wyglądała nieco jak opozycja koncesjonowana, de facto służąca nieco Łukaszence, jako taki listek figowy, jako pewna
zasłona. W pewien sposób była to dość fasadowa opozycja, dzięki której Łukaszenka w tych
okresach, kiedy kokietował Zachód, mógł mówić: nie, no patrzcie, przecież u nas jest opozycja,
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jesteśmy normalnym demokratycznym państwem. Ba, nawet wypuszczamy tych opozycjonistów
za granicę. Oni jeżdżą i mogą opowiadać na tych waszych seminariach, jak to u nas jest źle.
Jeszcze pewna anegdota à propos tej opozycji, czy akurat w tym wypadku Związku Polaków
na Białorusi, który właściwie en bloc jest traktowany przez Łukaszenkę jako opozycja. To też
pokazuje skalę działań opozycji wobec państwa. U jednej z działaczek tego związku (to było
wiele lat temu co prawda) zjawił się kiedyś oficer KGB, który był odpowiedzialny za jej obserwację. Zjawił z kwiatami i powiedział: ”Wie pani, przenoszą mnie gdzie indziej, a my się
już tak długo znamy, tyle lat, jak rodzina, więc ja się chciałem z panią pożegnać.” I wręczył jej
te kwiaty. To pokazuje skalę inwigilacji, czy skalę opresji stosowanej przez państwo białoruskie wobec jakiejkolwiek opozycji. Tamta opozycja, sam fakt, że ona w ogóle funkcjonowała,
to jest już dość interesujące.
Padło pytanie o Rosję. Wydaje mi, choć to oczywiście czyste spekulacje, że takie wydarzenia jak
obecnie na Białorusi to jest czarny koszmar prezydenta Putina. On się tego obawia, zwłaszcza
biorąc pod uwagę spadek własnych notowań i pojawiające się tu i ówdzie różnego rodzaju protesty z różnych powodów. Oczywiście, tym bardziej się tego obawia, że może się to przerodzić
w coś większego i wydaje mi się, już takie tezy się pojawiały, że to co się przytrafiło Aleksiejowi
Nawalnemu, nie przytrafiło się przypadkiem i to akurat teraz. To był jasny sygnał dla wszelkich
środowisk opozycyjnych, także antyputinowskich w Rosji, takie ostrzeżenie, żeby wam przypadkiem nie przyszły do głowy jakieś dziwne pomysły na jakieś kolorowe rewolucje i tak dalej. Widzicie, co potrafimy zrobić i zrobimy to. To nie był przecież pierwszy raz i z pewnością to nie był
ostatni raz, kiedy takie rzeczy się w Rosji przytrafiają, czy to opozycjonistom, czy działaczom politycznym, czy dziennikarzom, czy po prostu każdej innej osobie, która jest niewygodna z punktu
widzenia Kremla. Czy Federacja Rosyjska się przestraszyła? Nie ryzykowałbym aż takiej tezy,
natomiast z pewnością się temu bardzo pilnie przyglądają i to nie przypadek, że nagle eksperci
od propagandy z Russia Today pojawili się na Białorusi i propaganda rosyjska, czy media rosyjskie, które przez pewien okres dość łagodnie, czy niezbyt wyraziście wypowiadały się na temat
wydarzeń na Białorusi, nagle przystąpiły do ofensywy i to w sposób dość brutalny. Przypomnijmy sobie tylko słowa Margarity Simonian o Cichanouskiej, że ma iloraz inteligencji jedynie ciut
wyższy niż orangutan. To już są brutalne, personalne ataki, one się nie wzięły przecież znikąd. Po
prostu przyszło polecenie z Kremla, żeby dyskredytować tę obecną opozycję białoruską. Zatem
bez wątpienia jest wpływ obecnych wydarzeń na percepcję władz rosyjskich.
Dr Andrzej Szabaciuk: No tak, ale też zauważmy, że według badań centrum Jurija Lewady
poparcie społeczne Władimira Putina jest w granicach dwudziestu procent. Tutaj pan Kamil
Kłysiński wcześniej mówił o poparciu mniejszym, większym, szczególnie prowincji, dla
Łukaszenki. Nie wiemy do końca, jakie jest to poparcie rzeczywiste, ale możemy założyć,
że ono może być zbliżone do poparcia Władimira Putina, czyli tak naprawdę i Putin,
i Łukaszenka na tym samym wózku jadą. To, co się dzieje na Białorusi, może równie dobrze
rozpalić się w Rosji. Oczywiście, mam świadomość tego, że Białoruś to nie Rosja i służby
białoruskie nie są tak sprawne jak rosyjskie, chociaż też tego do końca nie wiemy, ale jest to
pewien powód do niepokoju Federacji Rosyjskiej. Czy może ktoś z państwa chciałby się do
tego wątku odnieść?
Agnieszka Romaszewska-Guzy: Ja mogę się odnieść. Tyle, że ja jestem przekonana, że to
jest powód bardzo poważnego zaniepokojenia na Kremlu. Jestem o tym przekonana, a widzę
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również zainteresowanie, bo to obserwuję, widzę również zainteresowanie w Rosji tymi wydarzeniami na Białorusi, bo to nie jest Ukraina, to znaczy nie można powiedzieć, że tam banderowcy, źli, z nożem w zębach, z czarnym podniebieniem, coś tam rozrabiają, tylko to są dobrzy, poczciwi Białorusini, nasi bracia, może trochę tępi są, może tacy bardziej kartoflani, ale
generalnie to są jednak nasi bracia i oni protestują, a my nie potrafimy. Także oczywiście to
jest zagrożenie, to jest bardzo poważna iskierka, to jest tylko iskra, ale ona gdzieś tam się zatliła. Moim zdaniem to też będzie jeszcze przynosić dalsze efekty. Nie przypadkiem w Chabarowsku pozdrawiano Białoruś – po dwóch stronach imperium, zachodniej i wschodniej, bardzo dalekiej. Bardzo przepraszam, że tak ciągle zaglądam do telefonu, ale właśnie zatrzymano
naszych czterech dziennikarzy, dowiedziałam się przed chwilą, naszą ekipę zatrzymali znowu
i fotografa również. Muszę spróbować zorientować się, co się dzieje.
Dr Andrzej Szabaciuk: Wczoraj było wystąpienie Sergieja Ławrowa, mówił, że protesty
na Białorusi podtrzymują sztucznie siły z Litwy i z Polski, czyli można powiedzieć,
że Rosja, nie tylko propaganda rosyjska, ale także urzędnicy rosyjscy sugerują, że te
manifestacje są sztucznie rozpalane przez siły zewnętrzne, przede wszystkim przez
Polaków i Litwinów. I propaganda rosyjska też jest coraz bardziej aktywna. Pojawiały
się jakieś wydumane teorie, że Polacy chcą zająć zachodnią Białoruś, podnosił je
wielokrotnie sam Łukaszenka. Czy to nie jest niepokojące z punktu widzenia Polski
i Litwy? Pytanie to kieruję do pana Kamila Kłysińskiego. Jak możemy interpretować
takie zachowania i postawę Łukaszenki, który próbuje obarczyć winą za wywołanie
protestu siły zewnętrzne i też ciekawe jest zachowanie Rosji, która do tej pory była dość
powściągliwa, co do wydarzeń na Białorusi?
Kamil Kłysiński: To jest niezmiernie ważny wątek. Łukaszenka zapędzony pod ścianę mówiąc obrazowo, jest zdesperowany, dwadzieścia sześć lat rządził, ubiegał się o kolejną reelekcję i widać wyraźnie, że następuje zmęczenie materiału. Nawet tak zdolny dyktator, ja
tutaj go nie chwalę w sensie wartości moralnych, tylko skuteczności politycznej, tak zdolny
dyktator, obdarzony tak wielką intuicją, okazuje się człowiekiem bez intuicji. On po prostu
już teraz nie ma wyjścia, zbiera żniwo swoich błędów popełnianych w tym roku. Mylił się,
lekceważąc covid, wcześniej obrażając ludzi przy innych okazjach, a następnie pozwalając na
rejestrację Swietłany Cichanouskiej, bo przecież ona według niego tylko „kotlety umie smażyć” i nic więcej. Nie zorientował się, że to może się przerodzić w kumulację poparcia innych
kandydatów, których powycinał z kampanii. Nawarzył to piwo i teraz już nie ma specjalnie
wyjścia, musi się ubiegać o pomoc, właściwie tylko pod jednym adresem, czyli zwraca się do
Rosji. Konsekwencje są nawet na obecnym etapie trudne do oszacowania, ale można już nakreślić taki wstępny ich zarys. Została na przykład zniweczona wieloletnia praca białoruskiego
MSZ, który dość skutecznie, jak na warunki, w których działał, przy poparciu różnego rodzaju
GONGO białoruskich, początkowo pozorowanych na niezależne, tworzył wizerunek Białorusi jako kraju prowadzącego wielokierunkową politykę zagraniczną, wizerunek kraju, który
prowadzi politykę, no może nie neutralną, ale dąży do neutralności i nawet jest dosłownie taki
zapis w białoruskiej konstytucji, że Białoruś dąży do neutralności. Oczywiście, neutralną być
nie może, bo jest w OUBZ, czyli w Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym oraz
w dwustronnym sojuszu wojskowym z Rosją w ramach Państwa Związkowego i Regionalnego Zgrupowania Wojsk. Tym niemniej dążenie do neutralności było pewną podstawą retoryczną i propagandową dla białoruskiej dyplomacji, aby twierdzić i przekonywać Zachód, że
jest to kraj, który ma pewną niezależność i pewną własną wizję polityki zagranicznej, własną

STRONA

43

HISTORIA, PRAWDA, TERAŹNIEJSZOŚĆ
JAK PROWADZIĆ STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
W KONTEKŚCIE PRZESZŁOŚCI? 2.0

tożsamość geopolityczną również. To zostało zniweczone, Białoruś wchodzi bardzo szybko,
w ciągu kilku dni, właściwie kilkunastu dni, poczynając tak najpóźniej od niedzieli szesnastego sierpnia, kiedy Łukaszenka przyznał się, że poprosił o pomoc Moskwę, wchodzi w nurt
takiej najtwardszej rosyjskiej narracji antyzachodniej, takiej na którą nie zawsze Rosja sobie
pozwala, która czasem jest łagodniejsza w wykonaniu samej Moskwy. To rzeczywiście może
budzić niepokój w Polsce i na Litwie, i w ogóle w NATO, czy też w sensie polityczno-gospodarczym w Unii Europejskiej, która blokiem wojskowym nie jest. To w różnych aspektach
budzi niepokój, ponieważ Białoruś ewidentnie oddaje wszystkie te zdobycze, skromne, ale
jednak, które wypracowała sobie przez ostatnie lata w dialogu z Zachodem, wszystkie aspekty, atrybuty pewnej odrębności od Moskwy, sama otwiera te wrota do swojego obszaru medialnego, propagandowego, czy obszaru politycznego. Łukaszenka przed wyborami, nigdy
by nie pozwolił na to, żeby na demonstracjach jego poparcia, na mityngach, wiecach organizowanych ku jego czci i w jego obronie, a ich ostatnio było sporo na Białorusi, pojawiały się
flagi rosyjskie i również barwy neoimperialne „rosyjskiego świata”, czyli słynne wstęgi św.
Jerzego, które w formie flag są symboliką rosyjskich organizacji skrajnie prawicowych. Nigdy
by na to nie pozwolił. Mało tego, taka ciekawostka, może już na koniec mojej wypowiedzi.
W ramach obchodów dziewiątegp maja, czyli w rocznicę zwycięstwa, Łukaszenka przeciwstawiał się stosowanej w Rosji praktyce noszeniu wstążek św. Jerzego i na Białorusi wprowadził własny wzór oparty na barwach flagi oficjalnej. Białoruscy urzędnicy mieli nawet zakaz
i nie mogli sobie tych wstążeczek przypinać. To też był ciekawy element kreowania pewnej
odrębności również z pozycji historycznej, ale też i takiej współczesnej. Teraz to wszystko jest
z dnia na dzień zaprzepaszczane i konsekwencje tego mogą być dla Białorusi dramatyczne.
Dr Andrzej Szabaciuk: No właśnie, to jest bardzo ciekawy wątek, który pan
Kamil Kłosiński poruszył, bo kwestia wielowektorowości łączy też się z próbą
dywersyfikacji i dostaw surowców węglowodorowych, czy ogólnie szukania
alternatywy dla rynku rosyjskiego. Pytanie teraz do pana doktora Jakuba
Olchowskiego, czy to w pewnym sensie nie przekreśli możliwości Białorusi na
dywersyfikację?
Dr Jakub Olchowski: Nie wiemy, co się ostatecznie z Łukaszenką stanie, nota bene, biorąc
też pod uwagę tę wielowektorowość polityki, jest średnio skuteczna jako instrument polityki
zagranicznej, o czym przekonała się wcześniej Ukraina i summa summarum przekonał się Łukaszenka, dlatego że w tej chwili w zasadzie stoi na straconej pozycji, zarówno jeżeli chodzi
o relacje z Zachodem, jak i relacje z Rosją. To, że Rosja zwalcza obecną opozycję, czyli jest
przeciwna tym protestom i stara się im przeszkodzić, wcale nie znaczy, że chciałaby, by Łukaszenka nadal był prezydentem Białorusi. Tu możemy oczywiście o różnych scenariuszach
dyskutować, ale najprawdopodobniej Rosja byłaby najbardziej zadowolona, gdyby miejsce
Łukaszenki zajął ktoś na przykład powiązany z resortami siłowymi, bo resorty siłowe to jest
jednak podstawa funkcjonowania tego rodzaju systemu politycznego, tego rodzaju reżimu.
Oczywiście, taki prorosyjski „Łukaszenka 2.0”, trochę bardziej lojalny wobec Rosji, nie taki
kłopotliwy jak Alaksandr Łukaszenka, zwłaszcza w ostatnim czasie. To jest pieśń przyszłości,
zobaczymy, w jaki sposób sytuacja się potoczy, ale jeśli chodzi dywersyfikację, przy czym nie
tylko w kontekście surowców energetycznych, ale w ogóle dywersyfikacji handlu zagranicznego, to jest to bez wątpienia szansa także dla Polski, choćby dlatego, że, co już pośrednio
się pojawiało w różnych wypowiedziach, my z Białorusinami nie mamy żadnych zatargów
historycznych. Te dwa narody nie mają do siebie pretensji. Białorusini generalnie nas lubią.
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Dobrze by było, gdybyśmy też ich lubili, bo nie mamy powodów ich nie lubić, a to już jest
samo w sobie dobrym sygnałem, tworzącym dobry klimat inwestycyjny. Oczywiście, o ile
gospodarka, czy przyszłe władze Białorusi dopuszczą do takiej sytuacji, że ta gospodarka będzie ciut inna niż w tej chwili, czyli bardziej otwarta.
Dr Andrzej Szabaciuk: Dziękuję serdecznie. Drodzy państwo, to ogromna przyjemność
i zaszczyt, że miałem możliwość z państwem podyskutować o Białorusi. Mam nadzieję,
że to nie jest nasze ostatnie spotkanie i będzie jeszcze możliwość podyskutowania. Temat
uważam za rozwojowy, bo wiele dzieje się za naszą wschodnią granicą. Dziękuję w imieniu
Fundacji im. Janusza Kurtyki.
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W

ydarzenia na Białorusi, będące bezpośrednim następstwem sfałszowanych wyborów prezydenckich, przyciągnęły uwagę świata głównie dlatego, że nikt się ich nie spodziewał.
Co z kolei było rezultatem tego, że na Zachodzie i, w mniejszym stopniu, w Polsce, poza bardzo
wąskimi środowiskami akademików, ekspertów ds. międzynarodowych oraz dziennikarzy, niemal nikt się Białorusią nie interesował. Postrzegana była przez pryzmat stereotypów, uprzedzeń
i uproszczeń, nota bene skutecznie utrwalanych przez zachowania, wizerunek i metody prezydenta
Alaksandra Łukaszenki. Białoruś traktowano jako swoistą, mającą wręcz charakter skansenu, resztówkę po Związku Radzieckim, bardziej nawet dziś zsowietyzowaną niż sama Federacja Rosyjska
(w której KGB dziś nie istnieje pod tą nazwą, za to na Białorusi i owszem). Ten wizerunek, plus
Łukaszenka „odwiecznie” rządzący krajem w swoim kołchozowym stylu, doprowadził do tego, że
nieliczni się Białorusią interesowali i jeszcze rzadziej traktowali poważnie. Umknął w tym wszystkim fakt, że społeczeństwo białoruskie zmieniło się w ciągu ostatniego ćwierćwiecza: Białorusini
nie są, wbrew pozorom, amorficzną masą „ruskich”, tylko zbiorowością, która jest zróżnicowana
(jak każde dojrzałe społeczeństwo) pod wieloma względami, ale też świadoma zarówno swoich
praw i interesów, jak i, coraz bardziej, tożsamości – narodowej i politycznej.
Na temat trwających już od dwóch miesięcy protestów powiedziano i napisano wiele, a sytuacja
jest na tyle dynamiczna i wielowątkowa, że będziemy świadkami jeszcze wielu wydarzeń, których przebieg i konsekwencje są trudne do przewidzenia. Nie wszyscy też będą śledzili te wydarzenia tak uważnie, jak najbliżsi sąsiedzi Białorusi – nie należy mieć złudzeń co do tego, że świat
zachodni poświęci Białorusi znacząco więcej uwagi niż to bywało przed 9 sierpnia 2020 roku.
Jednak bez względu na to, co przyniesie przyszłość i jak potoczą się wydarzenia na Białorusi,
pokusić się można o postawienie kilku tez, które odnoszą się do długofalowych konsekwencji tych
wydarzeń – choć naturalnie to jedynie rodzaj refleksji, a nie szczegółowej i wyczerpującej analizy.
Otóż, po pierwsze, bez wątpienia dokonała się zmiana jakościowa, jeśli chodzi o świadomość
obywatelską i poziom partycypacji w życiu społeczno-politycznym społeczeństwa Białorusi.
Przez całe dekady Białorusini pozostawali bierni w tym zakresie, co uwarunkowane było wieloma czynnikami, a przede wszystkim pozostałościami mentalności homo sovieticus, brakiem
skonsolidowanej tożsamości państwowej (politycznej) i narodowej, czy wreszcie autorytarnym charakterem państwa, które skutecznie pacyfikowało wszelką aktywność obywateli, „niereglamentowaną” przez aparat państwa, oraz z powodzeniem petryfikowało sowiecki system
w każdym wymiarze: gospodarczym, politycznym i społecznym, rzeczywiście czyniąc Białoruś najbardziej „radziecką” częścią byłego ZSRR.
Tym większym więc fenomenem jest masowość i spontaniczność protestów oraz determinacja
ich uczestników – nikt tej determinacji się nie spodziewał, z ekipą Alaksandra Łukaszenki na
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czele. Na Białorusi dochodziło już do protestów, których tłem były manipulacje wyborcze (tak
przed, jak i w trakcie oraz po wyborach), nigdy jednak nie były one tak masowe, nigdy nie trwały
tak długo, mimo rosnącej determinacji władz i ich brutalności, nigdy wreszcie nie rozlały się
na cały kraj, zazwyczaj ograniczając się do największych miast, a w istocie do Mińska. W tym
prawdopodobnie tkwi najistotniejszy czynnik, stanowiący swoistą wartość dodaną i wnoszący
nową jakość – bazą społeczną wszelkich dotychczasowych sprzeciwów wobec władzy byli głównie młodzi ludzie (studenci), wielkomiejska klasa średnia oraz ograniczone liczebnie i niezbyt
się liczące środowiska prodemokratycznej opozycji. W sierpniu i wrześniu 2020 roku przeciw
Łukaszence wystąpiły niemal wszystkie grupy społeczne, niezależnie od statusu społecznego,
miejsca zamieszkania i wieku. Ten ogólnonarodowy ruch sprzeciwu, a właściwie jego skala,
de facto pozbawił Łukaszenkę legitymizacji społecznej, w efekcie dotychczasowy autorytarny
system przekształcił się w dyktaturę, opierającą się jedynie na resortach siłowych oraz wsparciu z zewnątrz (z Rosji) – przy czym nie wiadomo, jak długo ten system przetrwa.
W tym kontekście warto podkreślić, że dość powszechne zaskoczenie obrotem sytuacji na Białorusi wynikało z tego, że biorąc pod uwagę specyfikę systemu białoruskiego i brak liczącej się
opozycji, jakakolwiek realna zmiana wydawała się niemożliwa. Według raportu Democracy Index
2019, opracowywanego od 2006 r. przez The Economist Intelligence Unit, biorąc pod uwagę
funkcjonowanie instytucji demokratycznych, Białoruś plasuje się na 150 miejscu w świecie (na
165 analizowanych państw). Wzięto pod uwagę następujące kryteria: pluralizm i procesy wyborcze, funkcjonowanie rządu, partycypacja polityczna, kultura polityczna, wolności obywatelskie.
Jeśli chodzi o opozycję, rozumianą jako parlamentarne i pozaparlamentarne partie polityczne,
dążące do przejęcia władzy w drodze wyborów, w państwie autorytarnym nie może ona istnieć
– partie polityczne (podobnie jak parlament) nie mają tu bowiem żadnego wpływu na procesy
decyzyjne. Opozycja sensu largo, to znaczy obejmująca, poza partiami i ugrupowaniami politycznymi, także organizacje społeczne, media itp., jest wprawdzie tolerowana, ale wyłącznie
w granicach wyznaczonych przez państwo – a ponieważ państwo jest autorytarne, oznacza to,
że rzeczywiste działania, które mogłyby w jakikolwiek legalny sposób zagrozić władzy, są niemożliwe. Ponadto, białoruska „tradycyjna” opozycja, głosząca prodemokratyczne i liberalne
hasła, od lat jest rozdrobniona i podzielona, ma też niewielkie poparcie społeczne i w protestach
powyborczych latem 2020 roku nie odegrała praktycznie żadnej roli. Abstrahując od sugestii,
jakoby za protestami od początku stały siły prorosyjskie i sama Rosja, dążąca do pozbycia się
niewygodnego już Łukaszenki, oraz od narracji lansowanej przez oficjalne media białoruskie
i rosyjskie (wedle których protesty zaplanowano i przygotowano na Zachodzie), a nawet zakładając, że któraś z nich jest prawdziwa, nie sposób nie zauważyć, że nigdy dotąd, niezależnie od
motywacji, białoruskie społeczeństwo en bloc nie było tak zmobilizowane i zdeterminowane
w walce o swoje prawa i swoją przyszłość. Niezależnie też od motywów natury politycznej trzeba
podkreślić, że funkcję katalizatora protestów odegrało wiele czynników: stagnacja gospodarki,
zawirowania w relacjach białorusko-rosyjskich (wpływające istotnie także na gospodarkę), absurdalna reakcja, a w zasadzie jej brak, władz i osobiście Łukaszenki na pojawienie się COVID19, ale przede wszystkim zmiana pokoleniowa – młode pokolenia nie chcą żyć w sowieckich
realiach, nie chcą archaicznego, autorytarnego przywódcy i zbudowanego przez niego systemu.
Niezależnie zatem od motywacji i uwarunkowań, towarzyszących protestom, jest to wydarzenie
bez precedensu, wyznaczające istotną cezurę w historii Białorusi.
Po drugie, co również często bywa zapominane, wiek XX nie był łaskawy dla Białorusi i Białorusinów. Kształtująca się tożsamość narodowa została skutecznie unicestwiona najpierw przez
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NKWD, tradycyjnie eksterminujące elity, a potem, w czasie II wojny światowej, dzieła zniszczenia dokończyli zarówno Niemcy, jak i „swoi” – białoruskie ziemie spłynęły krwią nie tylko
za sprawą niemieckich okupantów, ale i działających tu „partyzantów”, w zdecydowanej większości niemających nic wspólnego z Białorusią i białoruskością, które w istocie padły ofiarą
obu totalitaryzmów. Kraj został zniszczony, a śmierć poniosła jedna czwarta jego mieszkańców.
Konsekwencje tego widoczne były jeszcze długo po rozpadzie Związku Radzieckiego i proklamowaniu niepodległej Białorusi. Proces formowania się nowoczesnej tożsamości państwowej
i narodowej wprawdzie się rozpoczął, choć w warunkach rusyfikacji, braku elit narodowych,
a nawet braku powszechnej znajomości języka białoruskiego, dość chaotycznie, ale szybko
został zahamowany – właśnie przez Alaksandra Łukaszenkę (pierwszą swoją przysięgę prezydencką składającego na flagę biało-czerwono-białą), który szybko skierował kraj z powrotem
w kołchozowe koleiny. Przez kolejne ćwierć wieku białoruska tożsamość narodowa była raczej
rodzajem hobby środowisk opozycyjnych i intelektualnych, a nie rzeczywistością społeczną,
kształtującą tożsamość i działania państwa. Także obserwatorzy zewnętrzni sceptycznie pytali:
Białoruś? Białorusini? To znaczy kto właściwie? Przez pewien czas sam Łukaszenka zaczął się
odwoływać do białoruskiej tożsamości, co miało mu pomóc w budowaniu swojego wizerunku
obrońcy i gwaranta białoruskiej suwerenności.
Sytuacja ta co prawda powoli się zmieniała, Białorusini coraz częściej identyfikowali się ze swoim
państwem i przynależnością narodową, jednak dopiero wydarzenia po wyborach 2020 roku,
w sposób przyspieszony, sprawiły, że naród białoruski zyskał coś więcej niż samoświadomość
– zyskał podmiotowość, tak w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym – sposób patrzenia na Białoruś zmienił się – społeczeństwo białoruskie nie jest już postrzegane jako uprzedmiotowione zbiorowisko, poddane woli dyktatora i pozbawione suwerenności. Bez wątpienia
przyspieszeniu uległ także na Białorusi proces narodotwórczy. Można uznać za ironię losu, że
podobnie jak w przypadku Ukrainy, przyczyniła się do tego, wbrew swym intencjom, Rosja.
Jednak za zbyt optymistyczne należy uznać opinie, że mamy do czynienia z końcem autorytaryzmu na Białorusi – mamy zapewne do czynienia z końcem Łukaszenki (nawet, jeśli pozostanie jeszcze jakiś czas przy władzy), ale autorytaryzm, choć zapewne osłabiony, nie zostanie
zdemontowany tak szybko.
Po trzecie, wbrew popularnemu powiedzeniu, głoszącemu, że historia est magistra vitae, wydaje
się, że prawdziwszą jest raczej sentencja „nic dwa razy się nie zdarza”. Protesty na Białorusi
bywają porównywane zarówno do polskiej „Solidarności”, jak i ukraińskiej „Rewolucji Godności” – jednak w obu przypadkach pojawia się ta sama fałszywa przesłanka – „Solidarność”
i Majdan doprowadziły ostatecznie do zmiany orientacji geopolitycznej, w przypadku Białorusi nie ma o tym mowy. Lista różnic jest zresztą bardzo długa. Upraszczając, można pokrótce
wskazać, że Polacy i Ukraińcy, w przeciwieństwie do Białorusinów, dysponowali silną i strukturalnie zorganizowaną opozycją (ponadto, w przypadku Ukrainy bogatą i reprezentowaną
w parlamencie) oraz zdecydowanym wsparciem Zachodu – Białorusini tego nie mają. Mają
natomiast za miedzą Rosję, która jednoznacznie komunikuje, że zrobi wszystko, by zatrzymać
Białoruś w swojej strefie wpływów. Ma zresztą ku temu wiele powodów: od wizerunku i prestiżu prezydenta Władimira Putina, przez kwestie geopolityczne (Białoruś to kluczowy filar
rosyjskiej pozycji mocarstwowej w Europie), militarne i gospodarcze (Organizacja Układu
o Bezpieczeństwie Zbiorowym, Eurazjatycka Unia Gospodarcza), po ewentualny „zły przykład”, jaki może wziąć z Białorusinów społeczeństwo rosyjskie. Więc mimo że Białorusini nie
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byli i nie są nastawieni antyrosyjsko, tudzież nie ciągnie ich na Zachód, to jednak protestują
pod flagami biało-czerwono-białymi, nawiązującymi do tego okresu w historii Białorusi, kiedy
nie była ona jeszcze związana z Rosją – samo to jest z punktu widzenia Rosji niebezpieczne
i nieakceptowalne. Wysyła zatem Zachodowi czytelne sygnały, by ten trzymał się z daleka od
Białorusi. Tak też się zapewne stanie.
Po czwarte, Polska winna wspierać demokratyzację Białorusi, nawet jeśli nie oznacza to westernizacji tego kraju (a być może jest to nawet lepsze rozwiązanie), ponieważ jest to w interesie
Polski. Nie jest to tylko kwestia strefy buforowej, swoistego „kordonu sanitarnego”, oddzielającego i odsuwającego nas od Rosji. Wartością nie do przecenienia, nie tylko w stosunkach
międzynarodowych, jest posiadanie stabilnego i przewidywalnego sąsiada, z którym wiąże
nas czytelny schemat komunikacji, a najlepiej także różne wspólne interesy. Z tego właśnie
powodu należało popierać rzekomych „faszystów” z Majdanu i z tego też powodu trzeba popierać protestujących Białorusinów, bez względu na to, czy zamierzają być prozachodni, czy nie.
Z naszego punktu widzenia istotne jest, by nie byli antypolscy. Punkt wyjściowy jest dobry,
ponieważ, w odróżnieniu od relacji polsko-ukraińskich, w relacjach polsko-białoruskich nie
pojawiają się istotne, zadawnione konflikty z przeszłości. Nawet, jeśli oficjalna białoruska
propaganda, a także propaganda rosyjska i sam Alaksandr Łukaszenka twierdzą co innego.
Musimy też mieć na uwadze, że Białoruś czeka, choć zapewne jej mieszkańcy nie są tego do
końca świadomi, długa i trudna droga, niezależnie od tego, co przyniosą protesty – gospodarka
będzie zapewne wymagać terapii szokowej, co może być trudne do zaakceptowania i udźwignięcia przez społeczeństwo – a w warunkach gospodarki mniej lub bardziej rynkowej da
o sobie znać i brak rodzimego kapitału i niedostosowana do takiego modelu etyka pracy. Tym
bardziej zatem należy być aktywnym w procesie współpracy z Białorusią, nie tylko po to, by
sąsiad był stabilny i przewidywalny, ale także, by realizować własne interesy.
W tym kontekście warto, po piąte, sięgnąć do dość popularnych w niektórych środowiskach
opinii, odnoszących się do realizmu politycznego. Niestety, większość zwolenników tego
nurtu w znaczący sposób upraszcza koncepcję Realpolitik, sprowadzając ją do interesów i siły.
Owszem, są to jedne z kluczowych dla realizmu kategorii, nie stanowią jednak o istocie myślenia realistycznego. Rodzimi zwolennicy tego podejścia argumentowali od dawna, a podobne
w wymowie głosy słychać i dziś, że mało istotne jest, czy Łukaszenka jest tyranem czy nie,
ważne, by współpracować z nim i realizować własne interesy, jeśli jest taka możliwość (jeśli
na przykład Łukaszenka akurat w danym momencie „uśmiecha się” do Zachodu – co niejednokrotnie robił, kiedy było mu to potrzebne). Nie jest to jednak myślenie realistyczne – podstawowym założeniem realizmu jest bowiem racjonalność – państwa działają w celu realizacji swoich interesów i używając do tego wszelkich dostępnych zasobów, czynią to jednak
racjonalnie. Nie ma jednak jednoznacznych i obiektywnych kryteriów racjonalności, ponadto
ludzie zazwyczaj kierują się nie tylko racjonalnością, ale i emocjami – czasem z przewagą tych
drugich (vide na przykład niektóre decyzje Donalda Trumpa czy Władimira Putina). W sposób oczywisty podważa to wartości eksplanacyjne realizmu i użyteczność tego modelu. Przykładem może być wzmiankowany casus współpracy z dyktatorem – racjonalna będzie, o ile
dyktator jest „nasz”, to znaczy sprzyja nam bądź jest od nas zależny. Tymczasem Łukaszenka
nigdy Zachodowi ani Polsce przychylny nie był, podobnie jak nie był od nich uzależniony. Co
więcej, opaczne rozumienie realizmu politycznego naraża Polskę na prowokacje i manipulacje,
które niestety bywają skuteczne. Przykładem może być sposób, w jaki Rosja rozgrywa wszelkie antagonizmy między swoimi rywalami (w realizacji polityki divide et impera ma zresztą
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wielowiekowe doświadczenie) – kiedy prowokacyjnie i czysto propagandowo zaproponowała
Polsce podział Ukrainy i „odzyskanie” Lwowa, w niektórych środowiskach w Polsce spotkało
się to z entuzjazmem, jako odpowiadające polskim potrzebom i interesom. Analogiczna sytuacja miała miejsce w odniesieniu do Białorusi i potencjalnego „odzyskania” Grodna – i ten
pomysł niektórym w Polsce się spodobał. Bez względu na to, że kompromituje Polskę, a nie
służy jej interesom.
Po szóste wreszcie i ostatnie, postawa Rosji wobec sytuacji na Białorusi jest jasnym sygnałem
dla Zachodu – Rosja nadal widzi świat w kategoriach stref wpływów, geopolitycznej rywalizacji, klientyzacji politycznej itp. Prowadząc relacje z Rosją należy mieć tego świadomość –
i nie traktować Rosji jak „normalnego” państwa, to znaczy podejmującego decyzje w sposób
podobny i w oparciu o podobne przesłanki, co państwa zachodnie. Jak zauważył już kilkadziesiąt lat temu Jack Snyder, to co dla jednych jest racjonalne, dla innych nie musi takie być,
a wynika to z głębokich, niekoniecznie uświadamianych, różnic kulturowych. I to, między
innymi, te różnice winne Zachód nauczyć, że polityka pod hasłem „nie drażnijmy Rosji” jest
przeciwskuteczna i, jak jednak uczy historia, niczego dobrego nie przyniesie.
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P

rzeprowadzona w tym roku kolejna reelekcja Alaksandra Łukaszenki okazała się największym wyzwaniem dla białoruskiego reżimu autorytarnego od momentu pierwszego zwycięstwa urzędującego prezydenta w 1994 roku. Słynący ze swojej bezgranicznej cierpliwości
i umiejętności przystosowania, Białorusini tym razem nie zaakceptowali milcząco kolejnych
już, sfałszowanych wyników wyborczych, zgodnie z którymi Łukaszenkę miało rzekomo
poprzeć aż 80 proc. wyborców, podczas gdy na popularną wśród obywateli Swiatłanę Cichanouską oddało głos jedynie 10 proc. W rezultacie już wieczorem 9 sierpnia, bezpośrednio po
zakończeniu głosowania, dziesiątki tysięcy obywateli wyszły na ulice wielu białoruskich miast,
przy czym również tych mniejszych, co było ewenementem i jednoznacznie wskazywało na
ogólnokrajową skalę społecznego niezadowolenia. Przeprowadzone w wyjątkowo aroganckim
stylu, nawet jak na standardy białoruskiego autorytaryzmu, manipulacje wyborcze (w sieci
pojawiły się np. nagrania, wskazujące na zmuszanie niepokornych członków komisji do przepisywania „odgórnie zleconych” wyników), były jedynie ostatecznym impulsem do demonstracji. Gniew społeczny Białorusinów narastał bowiem od dawna, co było efektem zarówno
spadku poziomu życia wielu obywateli, jak też lekceważącego podejścia władz do epidemii
Covid-19. Obawom o bezpieczeństwo socjalne i zdrowotne towarzyszyło również coraz bardziej powszechne zmęczenie Łukaszenką, sprawującym swój urząd nieprzerwanie od 26 lat.
Protesty powyborcze spotkały się z brutalną reakcją sił porządkowych, wyposażonych w gaz
łzawiący, granaty hukowo-błyskowe, kule gumowe oraz armatki wodne. W odróżnieniu od
wszystkich protestów powyborczych, organizowanych przy okazji kolejnych zmanipulowanych
reelekcji Alaksandra Łukaszenki, oponenci reżimu nie wycofali się po pierwszych starciach
z milicją, stawiając opór, a nawet budując prowizoryczne barykady. W rezultacie, poczynając
od 9 sierpnia, codziennie na terenie całego kraju dochodziło do masowych protestów. Dodatkowym paliwem dla buntu obywateli były, pojawiające się w niezależnych mediach oraz sieciach
społecznościowych, wstrząsające relacje o bezprecedensowym okrucieństwie funkcjonariuszy
różnych formacji porządkowych, zaangażowanych w pacyfikacje demonstracji. Jednocześnie
swoje niezadowolenie coraz bardziej otwarcie wyrażali, zazwyczaj lojalni lub pasywni wobec
władz, pracownicy dużych państwowych zakładów przemysłowych. Jednym z głównych postulatów robotników była rezygnacja Alaksandra Łukaszenki z urzędu prezydenckiego, a w razie
braku reakcji władz grożono strajkiem generalnym w przemyśle. Ponadto pojawiały się pierwsze pęknięcia w nomenklaturze, swoje poparcie dla demonstrujących wyraził m.in. dyrektor
mińskiego teatru akademickiego im. Janki Kupały, były ambasador we Francji i Polsce oraz
minister kultury, Paweł Łatuszka. Mogło się wówczas wydawać, iż zaistniały wszelkie przesłanki niezbędne do przeprowadzenia skutecznej rewolucji, do tej pory jednoznacznie uznawanej
przez większość ekspertów za nieprawdopodobną. Zgodnie z tym schematem należało oczekiwać dalszej radykalizacji oponentów reżimu, przejawiającej się m.in. w atakowaniu budynków
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rządowych, bardziej zorganizowanych i zarazem zdecydowanych form konfrontacji z siłami
porządkowymi, zakładaniu miasteczek namiotowych, a także w organizacji strajków okupacyjnych w poszczególnych zakładach. Towarzyszyłaby temu zapewne dalsza dekompozycja
obozu władzy, w tym również newralgicznego dla stabilności systemu sektora siłowego, w którym również mogliby znaleźć się przeciwnicy brutalnej pacyfikacji własnych współobywateli.
Tymczasem, w czwartek 13 sierpnia, a więc po czterech dniach, obfitujących w dramatyczne
sceny starć ulicznych demonstrantów z milicją, na ulicach białoruskich miast pojawiły się tzw.
żywe łańcuchy solidarności, złożone głównie z kobiet, wyrażających w pokojowy sposób swój
sprzeciw wobec dalszej eskalacji przemocy. Reżim również zrobił krok w tył, wycofując z ulic
większość sił porządkowych, a także masowo zwalniając z aresztów zatrzymywanych wcześniej
tysiącami demonstrantów. Nastąpiła swego rodzaju częściowa deeskalacja konfliktu pomiędzy zbuntowaną częścią społeczeństwa a władzą, w wyniku której obie strony zrezygnowały
z otwartej i jednoznacznej konfrontacji. Oponenci za jedyną formę protestu przyjęli pokojowe
manifestacje, liczące od kilkuset do nawet 100-200 tys. uczestników (taką skalę osiągały niektóre z organizowanych od 16 sierpnia w Mińsku co niedzielę wielkich marszów przeciwników
reżimu). Dla władz stało się to pretekstem do wycofania się z powszechnie krytykowanych
(również przez część elit) brutalnych represji i przejścia do mniej kontrowersyjnych działań,
polegających m.in. na blokowaniu względnie rozpraszaniu demonstracji, ochronie kluczowych
budynków publicznych, w tym przede wszystkim pałacu prezydenckiego, oraz zatrzymywaniu
najbardziej aktywnych uczestników oraz organizatorów poszczególnych manifestacji.
W rezultacie, choć nadal utrzymywał się wysoki poziom społecznego niezadowolenia, na co
wskazywały wciąż organizowane liczne demonstracje, bunt znacznej części obywateli stracił
swój rewolucyjny rozpęd, przeradzając się w rozpisaną na miesiące (jeśli nie na lata) kampanię
obywatelskiego sprzeciwu wobec reżimu, będącego jednocześnie formą presji w celu wymuszenia transformacji ustrojowej na Białorusi.
Zastanawiając się nad przyczynami takiego stanu rzeczy, należałoby przede wszystkim zwrócić uwagę na podstawowe cechy charakteru narodowego Białorusinów, nieskorych do radykalnych zmian społecznych, gospodarczych i tym bardziej politycznych. Białorusini. zarówno
w życiu prywatnym, jak i w sferze publicznej, raczej starają się unikać otwartych konfliktów,
szczególnie takich, w których dochodzi do przemocy lub też rozlewu krwi. Na to pokojowe
nastawienie nakłada się (szczególnie u starszego pokolenia) głęboki lęk przed wojną, związany z wciąż żywymi w białoruskiej pamięci historycznej dramatycznymi doświadczeniami
z II wojny światowej. Stąd też okrucieństwo sił porządkowych wobec demonstrantów oraz
przypadkowych osób, udokumentowane licznymi relacjami, fotografiami oraz materiałami
filmowymi, z pewnością było wielkim szokiem dla wielu obywateli Białorusi, przyzwyczajanych przez lata, również przez państwową propagandę, do stabilnej, bezpiecznej i wolnej od
przemocy na ulicach, Białorusi.
O tym, jak daleka od rewolucyjnych skłonności jest białoruska mentalność, dobitnie świadczą
liczne relacje o samorzutnie organizowanym (niekiedy w porozumieniu z milicją) sprzątaniu
śmieci po każdej demonstracji, szanowaniu zieleni oraz infrastruktury miejskiej. Na żadnej,
nawet najbardziej masowej manifestacji, nie doszło do aktów wandalizmu, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia mienia. Wbrew państwowej propagandzie nie zauważono również osób
nietrzeźwych lub też znajdujących się pod wpływem narkotyków. Jednocześnie od drugiej
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połowy sierpnia aktywność oponentów reżimu weszła w pewną rutynę, polegającą na maksymalnej mobilizacji potencjału protestu w soboty i niedziele oraz znacznie skromniejszych formach manifestowania sprzeciwu w dni robocze. Ważnym czynnikiem, osłabiającym siłę i tempo
buntu społecznego, jest odzyskanie przez reżim kontroli nad przemysłem ciężkim. W żadnym
z zakładów, pomimo składanych deklaracji, nie doszło bowiem do pełnego strajku, oznaczającego całkowite zatrzymanie produkcji, a wywierana na załogi presja skutecznie przerzedziła
szeregi otwarcie protestujących robotników.
W rezultacie białoruska „rewolucja” wyhamowała zanim się tak naprawdę zaczęła, co w obecnej chwili sprawia wrażenie pata, w którym żadna ze stron nie jest w stanie odnieść jednoznacznego zwycięstwa. Jednak w perspektywie krótkoterminowej taka sytuacja jest korzystna dla
władz, które zyskały czas, aby stopniowo przywracać kontrolę nad poszczególnymi sferami
życia społecznego i politycznego. W tym kontekście za pierwsze duże zwycięstwo można uznać
wspomniane wcześniej wygaszenie protestów w przemyśle. Jednocześnie siły porządkowe,
korzystając z rutynowego charakteru protestów, stopniowo zwiększają skalę represji, sondując
przy tym siłę demonstrantów i ich gotowość do oporu. Towarzyszy temu konsekwentna neutralizacja liderów, w tym członków prezydium powstałej jeszcze w sierpniu Rady Koordynacyjnej, z których część została zmuszona do wyjazdu za granicę, a część pozbawiono wolności.
W rezultacie można odnieść wrażenie, iż białoruski reżim ma szansę na odzyskanie utraconych
pozycji i pełne opanowanie sytuacji, tym bardziej, że powtarzalność kolejnych protestów w niezmiennym rytmie od niedzieli do niedzieli, wraz z brakiem jakichkolwiek rezultatów, może
prowadzić do stopniowego spadku liczby demonstrantów.
Układ sił może przedstawiać się jednak zupełnie inaczej w dłuższej skali, obejmującej odcinek
czasowy, wykraczający poza najbliższe kilka miesięcy. Prowadzone w pokojowy sposób cykliczne
protesty nie mogą co prawda doprowadzić do obalenia Alaksandra Łukaszenki, ale z pewnością
stopniowo go osłabiają. Żaden przywódca, nawet tak bardzo doświadczony w sprawowaniu władzy jak prezydent Białorusi, nie jest w stanie skutecznie rządzić państwem, w którym znaczna
część obywateli znajduje się w twardej opozycji wobec reżimu, otwarcie wyrażając swoje nieposłuszeństwo. Należy przy tym pamiętać o wynikającej z trudnej historii (w tym m.in. licznych
wojen i okupacji ze strony obcych wojsk) niezwykłej zdolności trwania i przetrwania Białorusinów,
nawet w najtrudniejszych okolicznościach. W związku z powyższym bardzo prawdopodobna jest
stopniowa erozja białoruskiego systemu władzy, który, jak każdy autorytaryzm, opiera się głównie
na skutecznym egzekwowaniu swoich decyzji, dotyczących najbardziej istotnych sfer funkcjonowania państwa. Trudno bowiem wyobrazić sobie owocną współpracę władz centralnych ze zbuntowanymi (przynajmniej częściowo) uniwersytetami lub też, również coraz bardziej sceptyczną,
służbą zdrowia, czy też prywatnymi przedsiębiorcami, zatrudniającymi już ponad połowę obywateli. Utrzymywana wciąż lojalność sektora siłowego może się okazać niewystarczającym czynnikiem stabilizującym, nawet przy założeniu, iż uda się zastraszyć wszystkich niezadowolonych,
co w obecnej sytuacji może być jedynie tymczasowym rozwiązaniem. Skuteczniejszym rozwiązaniem, obniżającym gniew społeczny, mogłoby być podjęcie dialogu pomiędzy władzą a społeczeństwem, jednak po stronie reżimu nie widać żadnej gotowości do realnych rozmów o możliwym kompromisie. Zamiast tego pojawiają się jedynie bardzo ogólne zapowiedzi zmian w białoruskiej konstytucji, co jest raczej próbą odwrócenia uwagi od zasadniczych kwestii spornych.
Erozja autorytaryzmu Alaksandra Łukaszenki dotyczy jednak dalszej perspektywy rozwoju
wydarzeń na Białorusi i wciąż wiele pytań pozostaje otwartych, również o działania Moskwy,
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a także kondycję zagrożonej krachem białoruskiej gospodarki. W obecnej chwili jednak –
niejako w odniesieniu do sceptycyzmu tych komentatorów, którzy są rozczarowani brakiem
rezultatów wielotygodniowych protestów na Białorusi – należy podkreślić jedno niewątpliwe
zwycięstwo środowisk prodemokratycznych, jakim jest wzrost świadomości politycznej i społecznej Białorusinów.
Protesty powyborcze pokazały bowiem dużą zdolność białoruskiego społeczeństwa do wyrażania obywatelskiego sprzeciwu, opartego na przekonaniu o prawie do podmiotowego traktowania i pokojowej obrony swoich interesów. Na spotkaniach z miejscową nomenklaturą
ludzie otwarcie stawiali swoje żądania, domagając się m.in. ponownego przeliczenia głosów
i zwolnienia zatrzymanych. Wielu obywateli swoje racje argumentowało moralną wyższością,
wynikającą z popierania wartości demokratycznych oraz prawami podatnika, współfinansującego aparat państwowy. Można zatem mówić o procesie szybkiej emancypacji obywatelskiej
i wzroście poczucia godności, z którymi coraz bardziej rozmijają się standardy autorytarnego
systemu władzy. Innymi słowy, poddani stają się pełnoprawnymi obywatelami. Towarzyszy
temu równie szybki wzrost świadomości narodowej Białorusinów, czego dowodzi duża liczba
biało-czerwono-białych flag na demonstracjach, wcześniej kojarzonych jedynie z marginalną
opozycją. Rozpoczął się zatem proces nadrabiania zaległości w procesach narodotwórczych
i obywatelskich na Białorusi, co będzie olbrzymim wyzwaniem dla Alaksandra Łukaszenki.
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Wprowadzenie
Manifestacje powyborcze, które obserwujemy na obszarze praktycznie całej Białorusi po ogłoszeniu wyników sfałszowanych wyborów prezydenckich z 9 sierpnia 2020 r., zaskakują swoją skalą
i charakterem. Brutalne represje nie złamały sprzeciwu społecznego i na ulicę ciągle wychodzą
setki tysięcy osób, żądających odejścia prezydenta Alaksandra Łukaszenki, uwolnienia aresztowanych manifestantów i przeprowadzenia uczciwych wyborów. Mimo masowego charakteru
protestów, przy tracącym poparcie społeczne prezydencie trwa aparat państwa i struktury siłowe.
Reżim wspiera także Federacja Rosyjska, która traktuje wydarzenia na Białorusi jako zagrożenie
swoich żywotnych interesów geostrategicznych, ale także potencjalny rozsadnik prodemokratycznych nastrojów, które mogą rozlać się na terytorium Rosji i skutkować podobnymi protestami.
Władze na Kremlu wspierają Białoruś, kierując bezpośrednio do Mińska specjalistów z zakresu
PR i propagandy, dziennikarzy, doradców ds. bezpieczeństwa. Na prośbę Białorusi tymczasowo
rozmieszczono przy jej granicy jednostki porządkowe, które mogłyby zostać użyte w przypadku
eskalacji sytuacji w państwie. Władze Rosji obiecały także udzielenie Białorusi kredytu w wysokości 1,5 mld dol. amerykańskich oraz pogłębienie współpracy gospodarczej, militarnej i politycznej.
Integracyjne plany Federacji Rosyjskiej
Od końca 2018 r. władze Federacji Rosyjskiej naciskają na realizację wcześniejszych zobowiązań Białorusi w ramach powołanego w 1999 r. Państwa Związkowego. Pierwotnie inicjatorem projektu integracyjnego był prezydent Alaksandr Łukaszenka, który liczył, że stworzy mu
on realną szansę na objęcie stanowiska prezydenta zjednoczonego państwa. Jednak namaszczenie na prezydenta Rosji Władimira Putina, młodego, energicznego byłego funkcjonariusza
służb specjalnych, radykalnie zmieniło sytuację. Od tej pory Federacja Rosyjska wykorzystywała umowę o Państwie Związkowym do ingerowania w wewnętrzne sprawy Białorusi i do
pogłębiania jej zależności od Rosji. W grudniu 2019 r. przypadał jubileusz dwudziestolecia
istnienia Państwa Związkowego, co zgodnie z oficjalną retoryką Kremla, powinno stanowić
okazję do wypełnienia realną treścią obowiązującej dwie dekady umowy. W rzeczywistości
ukryty cel, jaki stał za projektem, to chęć podporządkowania sobie Białorusi jako zależnego
podmiotu i rozwiązanie dylematu roku 2024, tj. końca drugiej kadencji prezydenta Władimira
Putina i stworzenia prawnej formuły, która umożliwiłaby mu utrzymanie władzy. Prezydent
Rosji, podobnie jak 20 lat wcześniej Łukaszenka, chciał zostać prezydentem zintegrowanego
Państwa Związkowego, co umożliwiłoby mu pozostanie przy władzy.
Polityczne aspekty planu integracyjnego budziły największy sprzeciw Białorusi, co przyniosło zahamowanie ich wcielenia w życie. W odpowiedzi Rosja podjęła próbę wywarcia nacisku
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na Łukaszenkę, przeciągając negocjacje w sprawie sprzedaży ropy naftowej i gazu ziemnego.
Dodatkowo Putin musiał znaleźć alternatywne rozwiązanie problemu roku 2024, co udało się
przeprowadzić poprzez przegłosowane w ogólnorosyjskim referendum poprawki do konstytucji Federacji Rosyjskiej. W efekcie zmalała presja rosyjska na Białoruś, co ułatwiło wypracowanie kompromisu co do cen zakupu węglowodorów z Rosji. Jednak temat integracji jest
stale podnoszony przez rosyjskich polityków.
Strategia Federacji Rosyjskiej w przeddzień wyborów prezydenckich
Spór o cenę sprzedaży surowców węglowodorowych mocno uderzył w gospodarkę białoruską,
a jej kondycję dodatkowo pogorszyła pandemia COVID-19. Problemy gospodarcze oraz nonszalancka postawa prezydenta Alaksandra Łukaszenki wobec pandemii – brak wprowadzenia
ograniczeń w funkcjonowaniu instytucji publicznych i dowcipne wypowiedzi o samym wirusie
– zostały odebrane negatywnie przez część społeczeństwa. W efekcie narastało niezadowolenie
z rządów Łukaszenki. Jego główni kontrkandydaci nie krytykowali otwarcie Federacji Rosyjskiej, w swoich programach wyborczych podkreślali znaczenie dobrych stosunków z Rosją.
Akcentowano m.in. znaczenie współpracy gospodarczej białorusko-rosyjskiej. Elementem
centralnym ich wystąpień była krytyka działań urzędującego prezydenta, braku reform, niskiej
efektywności polityki gospodarczej oraz rosnącego zadłużenia państwa.
W czerwcu głównym kandydatem opozycji był Wiktar Babaryka, były wieloletni prezes zarządu
Biełgasprombanku, białoruskiej filii Gasprombanku, kontrolowanego przez rosyjskiego giganta
gazowego. Powiązania biznesowe z Rosją nie przeszkodziły władzom Białorusi w brutalnym
rozprawieniu się z konkurentem i osobami z jego najbliższego otoczenia. Po przeszukaniach
i konfiskatach, przeprowadzonych zarówno w siedzibie banku, jak i w prywatnych domach,
postawiono W. Babaryce i osobom z jego otoczenia zarzut niepłacenia podatków, prania brudnych pieniędzy oraz nielegalnego transferu środków za granicę. Mimo protestów władz Rosji
Białoruś aresztowała W. Babarykę, który w izolacji obecnie czeka na rozprawę sądową.
Drugi najpopularniejszy konkurent Łukaszenki, Waleryj Capkała, nie został dopuszczony do
wyborów, gdyż rzekomo nie zebrał wymaganej liczby 100 tys. podpisów pod swoją kandydaturą. W efekcie gróźb kierowanych wobec członków jego rodziny opuścił Białoruś i wyjechał
do Rosji. Podobnie postąpiła jego żona wraz z dziećmi. Jedyną liderką opozycji dopuszczoną
do startu w wyborach prezydenckich była Swiatłana Cichanouska, żona znanego białoruskiego
blogera opozycyjnego, aresztowanego w maju 2020 r. w czasie jednego z mityngów wyborczych. Wyrażenie zgody na jej kandydowanie wynikało prawdopodobnie z lekceważącego stosunku Łukaszenki do S. Cichanouskiej, czego nie ukrywał w swoich wystąpieniach publicznych.
Przez cały okres kampanii wyborczej władze Federacji Rosyjskiej zachowały spokój, mimo
działań szkodzących wizerunkowi rosyjskiego banku, działającego na Białorusi, czy bezpośrednich oskarżeń, wysuwanych przez samego Łukaszenkę, sugerującego powiązania liderów białoruskiej opozycji z Kremlem. Władze Federacji Rosyjskiej zachowały się także powściągliwie
wobec sprawy tzw. grupy Wagnera, która rzekomo miała przygotować antypaństwowe wystąpienia na Białorusi, w ten sposób starając się wpłynąć na wynik wyborów. Władze na Kremlu
jednoznacznie dementowały gołosłowne oskarżenia prezydenta, Alaksandra Łukaszenki, nie
podjęto jednak żadnych stanowczych działań, zdając sobie sprawę, że wypowiedzi władz Białorusi mają jedynie na celu stworzenie obrazu zagrożenia zewnętrznego i ich podstawowym
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celem jest zmobilizowanie zwolenników urzędującego prezydenta przed wyborami. Warto
podkreślić, że sam Łukaszenka nie precyzował, kto dokładnie stoi za rosyjskimi najemnikami.
Co więcej, nie oskarżał o to władz Federacji Rosyjskiej.
Strategia Federacji Rosyjskiej po wyborach prezydenckich na
Białorusi
Masowe protesty powyborcze oraz brutalna rozprawa z manifestantami ukazały słabość reżimu
Łukaszenki w konfrontacji ze społeczeństwem obywatelskim. Władze nie były gotowe na jakiekolwiek ustępstwa i na wszelkie formy sprzeciwu odpowiadały brutalną przemocą. Nie złamało to jednak oporu części Białorusinów, niegodzących się na fałszerstwa wyborcze i masowo
wychodzących na ulice. Mimo upływu tygodni nie malała skala manifestacji, które przybierały
niejednokrotnie ciekawe formy, m.in. pokojowych protestów kobiet. W obliczu tak masowego
sprzeciwu Alaksandr Łukaszenka zaczął oskarżać protestujących o chęć zdestabilizowania państwa oraz podnosił rzekome powiązania opozycji z zagranicznymi mocodawcami ze Stanów
Zjednoczonych, Polski, Litwy czy Ukrainy. Jednocześnie sondował możliwość ewentualnego
wsparcia ze strony Rosji.
Władimir Putin był pierwszym zagranicznym politykiem, który pogratulował Łukaszence reelekcji. Świadczyło to o tym, że wybory na Białorusi przebiegły zgodnie z oczekiwaniami Kremla.
Na prośbę Łukaszenki Władimir Putin w dwóch poufnych rozmowach telefonicznych, odbytych już po wyborach, zadeklarował gotowość udzielenia wsparcia Białorusi w ramach obowiązujących umów międzynarodowych, podpisanych przez oba państwa. Chociaż wspomniane
umowy przewidywały wzajemną pomoc przede wszystkim w wypadku agresji zewnętrznej,
to władze Rosji rozlokowały na pewien czas przy granicy z Białorusią siły porządkowe, które
mogłyby zostać użyte w przypadku eskalacji sytuacji wewnętrznej. Do Rosji odesłano także
tzw. „wagnerowców”, mimo protestów Ukrainy, która liczyła na ekstradycję części najemników, wcześniej zaangażowanych w walki na Ukrainie.
Masowe protesty opozycji na Białorusi mocno podkopały pozycję prezydenta Alaksandra Łukaszenki, co siłą rzeczy odbiło się na przebiegu negocjacji z Federacją Rosyjską. Łukaszence,
poza pomocą w wypadku eskalacji sytuacji wewnętrznej, zależało także na realnym wsparciu gospodarczym. Sytuacja gospodarcza Białorusi jest niezwykle trudna i wiele wskazuje na
to, że w najbliższych miesiącach ulegnie pogorszeniu. Białoruś zalega Rosji z płatnościami
za odebrany gaz ziemny, ma problemy z bieżącym regulowaniem należności, wynikających
z zaciągniętych wcześniej kredytów. Konflikt o ceny ropy naftowej i gazu ziemnego, importowanych z Rosji, odcisnął swoje piętno na rentowności kluczowego sektora gospodarki białoruskiej – przemysłu petrochemicznego.
Rosja nie odmawia wsparcia Białorusi, jednak szczegóły negocjacji prowadzonych w Mińsku z premierem Rosji, Michaiłem Miszustinem, oraz późniejszego spotkania prezydentów
A. Łukszenki i W. Putina w Soczi, nie są szerzej znane. Oficjalne, dość ogólnikowe komunikaty, mówiące o pożyczce w wysokości 1,5 mld dol. amerykańskich oraz o chęci pogłębiania
współpracy gospodarczej, politycznej i militarnej, są dość lakoniczne. Prawdopodobnie, jak
to miało miejsce w miesiącach poprzednich, Rosja uzależnia swoją dalszą pomoc Białorusi
od implementacji wynegocjowanych jeszcze w 2019 r. map drogowych integracji w ramach
Państwa Związkowego. I to od realnych ustępstw będzie zależała dalsza pomoc. Do tej pory
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Łukaszenka uchylał się od implementacji wszystkich map drogowych, krytykując władze Rosji
i podkreślając, że nigdy nie zgodzi się na utratę suwerenności przez Białoruś. Jednak nowe
okoliczności mogą zmusić Łukaszenkę do ustępstw.
Wnioski
Ostatnie dwa lata w historii Białorusi to czas silnej presji Federacji Rosyjskiej, której celem
jest realizacja planu integracji obu państw w ramach istniejącego od 1999 r. Państwa Związkowego. Praktycznie cały 2020 r. był czasem cichego konfliktu rosyjsko-białoruskiego, formalnie
o cenę importowanej z Rosji ropy naftowej i gazu ziemnego, ale w rzeczywistości stawka jest
o wiele większa – przyszły byt Białorusi.
Alaksandr Łukaszenka do tej pory pozował na gwaranta stabilizacji i suwerenności Białorusi.
Obrońcę państwa przed zagrożeniem zewnętrznym. Sfałszowane wybory prezydenckie, brutalne tłumienie protestów społecznych oraz bezwzględne prześladowanie wszelkich przejawów
sprzeciwu, podkopało pozycję urzędującego prezydenta zarówno w państwie, jak i za granicą.
Stracił w ten sposób sympatię, jaką udało mu się zyskać u części polityków zachodnich, obserwujących jego zmagania z Federacją Rosyjską. Sankcje personalne i prawdopodobna, przynajmniej częściowa izolacja Białorusi, mogą podkopać dotychczasowy model polityki zagranicznej państwa, który przez samego prezydenta definiowany był jako „wielowektorowy”.
Najbliższe miesiące mogą zadecydować zarówno o przyszłych losach Łukaszenki, jak i samej
Białorusi. Wiele zależało będzie od postawy urzędującego prezydenta i od tego, na jakie ustępstwa gotowy jest pójść, aby uzyskać wsparcie władz na Kremlu.
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II. RELACJE
POLSKOLITEWSKIE

Debata pt. „Relacje polsko-litewskie
a trudne sąsiedztwo w XX w.”
odbyła się 20 maja 2020 roku.

TRUDNE SĄSIEDZTWO
W XX WIEKU

W dyskusji udział wzięli:
prof. Krzysztof Buchowski
(Uniwersytet w Białymstoku),
dr Barbara Jundo-Kaliszewska
(Uniwersytet Łódzki),
oraz Kinga Raś
(Polski Instytut Spraw Międzynarodowych).
Rozmowę poprowadził
Adam Hlebowicz
(Dyrektor Biura Edukacji Narodowej
Instytutu Pamięci Narodowej).
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Adam Hlebowicz: Witam serdecznie naszych uczestników debaty. Witam wszystkich przy
swoich komputerach. Temat niezwykle ciekawy. Gdy mówimy o sąsiadach, zawsze budzą
się jakieś emocje. Gdy mówimy o tych wielkich sąsiadach, Niemcach i Rosji, to oczywiście
te stosunki mają zupełnie inny charakter, kiedy myślimy o dzisiejszych mniejszych
sąsiadach, to oczywiście w historii tak nie było. Zdecydowanie z Litwą łączy nas najwięcej,
wspólna państwowość, dwie wielkie unie, bardzo skomplikowana historia. My mamy
mówić dzisiaj o relacjach polsko-litewskich, generalnie w dwudziestym wieku, ale bez
choćby krótkiego wprowadzenia do historii, do tych co najmniej wspólnych czterystu lat
wspólnego bytowania, trudno byłoby nam rozmawiać. Zacznę od pana profesora Krzysztofa
Buchowskiego, który jako badacz najwięcej i najdłużej badał relacje polsko-litewskie.
Pierwsze pytanie w odniesieniu do tej głębszej przeszłości. Co my jako Polacy wynieśliśmy
z tych wspólnych lat bytowania, wspólnego państwa, Korony Rzeczpospolitej i Wielkiego
Księstwa Litewskiego?
Prof. Krzysztof Buchowski: Dziękuję za oddanie mi głosu, ale od razu postawił mnie pan
w bardzo trudnej sytuacji. Jak sam pan zauważył czterysta lat... bardzo trudno będzie odpowiedzieć na to pytanie. Co mamy? Mamy naszą historię, nie tylko naszą wspólną polsko-litewską
przeszłość, ale mamy również naszą tożsamość. Wszyscy w dwudziestym pierwszym wieku
jesteśmy jakoś tam pod Litwę podczepieni. Ukształtowani przez literaturę piękną, przez mity,
stereotypy dotyczące naszych wspólnych relacji w pozytywnym i negatywnym tego słowa znaczeniu. Najogólniej rzecz ujmując, mamy naszą polską tożsamość litewską. Myślę, że w dużej
mierze, że to jacy jesteśmy wynika właśnie z tych iluś set lat łączności Litwy i Polski.
Pan był łaskaw powiedzieć o dwóch uniach. Pewnie miał pan na myśli krewską i lubelską.
Natomiast pamiętać trzeba i każdy historyk o tym wie doskonale, że tych unii było więcej, targów o unie, kłótni... Z tego wykuwała się, wyrosła Rzeczpospolita Obojga Narodów. Wiemy,
że tych narodów było w rzeczywistości trochę więcej. Nie tylko Polacy i Litwini. Samo Wielkie Księstwo Litewskie było w znakomitej większości białoruskie, a do tego przecież jeszcze
doszli Rusini, czyli Ukraińcy, ziemie ukraińskie do Unii Lubelskiej były częścią Wielkiego
Księstwa Litewskiego. Stąd pozwolę sobie na takie okrągłe zdanie, żeby podsumować tę wypowiedź. Tak naprawdę my wszyscy z tych unii jesteśmy i powtórzę, że unie dały nam naszą
obecną historyczną tożsamość. Stosunki polsko-litewskie to nie tylko sto ostatnich lat, często
trudnych. Także wcześniej były stulecia wzajemnych owocnych kontaktów.
Adam Hlebowicz: Myślę, że pan profesor powiedział jednak sporo. Co nas łączyło i co
myśmy wspólnie przeżywali. Rzeczywiście, te relacje były bardzo bliskie, przez wiele
stuleci. Wiele interakcji, które wynikają do dzisiaj. Ja się urodziłem w Gdańsku i tam, na
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Pomorzu, pojęcie bosych antków, które przyszło zza Buga, funkcjonuje jeszcze często
do dzisiaj. Mówimy o takim stereotypie, ale mówimy też o tym, co się podaje w kuchni
i o pewnych obyczajach domowych, o takiej codzienności, która po prostu nas łączy.
Z drugiej strony, kiedy pytamy o Litwinów, pytamy o wzajemną historię, no to trzeba
zacytować Mickiewicza i Dziady „O Litwie, dalibóg, że mniej wiem niż o Chinach.”
Możemy sobie to cytować.
Zapytam panią doktor Barbarę Jundo-Kaliszewską. Pani doktor jest Polką z Litwy. Pani
w pewnym stopniu doświadczyła lub nadal doświadcza właśnie tej nieznajomości, często tej
niewiedzy. Wiemy, gdzie są Litwini, gdzie jest Litwa, ale gdy już wchodzimy w szczegóły,
to jak się okazuje, wiemy naprawdę bardzo niewiele, nawiązując do Mickiewicza.
Dr Barbara Jundo-Kaliszewska: Dzień dobry państwu. Rzeczywiście, wiemy niewiele.
A przede wszystkim nie wiemy, że ostanie sto lat to jest okres, nawiązując do pana profesora,
w którym naród litewski walczył o własną niezawisłą tożsamość. Próbował się wyemancypować, trochę od Polski, a trochę od innych silniejszych sąsiadów. Ta nieznajomość tematu sprawia, że Litwini czasem czują się niedoceniani albo też nie w dostatecznym stopniu poważnie
traktowani. Stąd przede wszystkim warto poznać momenty naszych wspólnych dziejów, w tym
w dwudziestym wieku, w którym nasze wizje, nasze spojrzenia – mówię o Polakach i Litwinach – nie do końca się zgadzały. Musimy pamiętać, że dziewiętnastowieczny nacjonalizm,
którego efektem są dzisiejsze państwa narodowe, propagował romantyczne utożsamianie się
jednostki z własnym narodem. Narodem nie w pojęciu politycznym, jak tutaj w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni to postrzegać, tylko z narodem w pojęciu lingwistycznym. Język stał się
centrum konsolidacji ruchu tak zwanych Nowolitwinów, czyli odrodzenia litewskiego. Ponieważ szlachta w większości się spolonizowała, należało zwrócić się do warstw chłopskich, gdzie
ten język przetrwał przynajmniej w mowie. Tak oto litewski ruch narodowy konsolidował się
w końcu dziewiętnastego wieku, także przy dużym wsparciu polskiej szlachty, polskich intelektualistów, którzy włączyli się w dzieło odtwarzania gramatyki litewskiej, stworzenia nowej
narracji historycznej. Na przykładzie takich rodzin jak rodziny Narutowiczów, Iwanowskich,
Chodakowskich i oczywiście wielu innych, powinniśmy się uczyć historii Litwy.
Adam Hlebowicz: Zwrócę się do pani Kingi w tej chwili. Pani jako analityk, siłą faktów,
musi się zajmować współczesnością, tym co się wydarzyło w ostatnich latach. Trudno nie
odnosić się do historii i badając te relacje dzisiejsze, wzajemne, pewne konteksty, które
z tego wynikają, nie sposób zapomnieć o eposie Mickiewicza „Litwo! Ojczyzno moja...”
i z drugiej strony hymnie litewskim „Lietuva, tėvyne mūsų...”, który dokładnie znaczy tyle
samo „Litwo! Ojczyzno moja”. Kiedy podejmuje pani temat współczesności, to na ile ta
historia, wzajemne relacje z przeszłości przekładają się na to co dzieje się dzisiaj?
Kinga Raś: Historia i wspólne relacje przekładają się i zdecydowanie będą się przekładać również w przyszłości. Natomiast tutaj wskazałabym na pewną sinusoidę, która dotyczy relacji
polsko-litewskich, a z kolei są one również często w przedziale stu lat, ale szczególnie obecnie
można zauważyć, że są determinowane sytuacją zewnętrzną. W pewnym momencie przede
wszystkim bezpieczeństwo. Z tym mamy do czynienia obecnie. W dużej mierze moim zdaniem
polepszenie relacji polsko-litewskich, z którym mamy do czynienia, jest właśnie efektem wspólnych interesów i dbania o bezpieczeństwo w szerszym kontekście regionalnym, ale historia
w dyskusji, wzajemnych stosunkach bilateralnych, przeplata się niemal przy każdym spotkaniu.
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Adam Hlebowicz: Właśnie. Historia ma bardzo duże, istotne znaczenie. Zbliżamy się już
do dwudziestego wieku, o którym chcemy głównie mówić, ale jeszcze to ostatnie ważne
wydarzenie z wieku dziewiętnastego, to Powstanie Styczniowe, które było rzeczywiście
wspólnym wydarzeniem, wspólnym działaniem przeciwko wspólnemu wrogowi, carskiej
Rosji. Byliśmy niedawno świadkami pochówku w Wilnie bohaterów, przywódców, liderów
Powstania Styczniowego na Litwie. Można powiedzieć, że udało się to zrobić w sposób
spektakularny, wspólny. Razem. Uroczystości duże. Dołączyli Białorusini, Ukraińcy,
czyli wszystkie narody, które składały się na to dawne Wielkie Księstwo Litewskie, które
wspólnie walczyły w Powstaniu Styczniowym o jednocześnie własne, ale jednocześnie
wspólne niepodległości. Z tym, że wróciliśmy w tej historii do punktu wyjścia. W jakimś
stopniu wróciliśmy do roku 1863.
Panie profesorze, co takiego się stało po Powstaniu Styczniowym, że... wiemy, że tendencja
była w całej Europie. Powstawały państwa narodowe. To się od razu nie stało, to był
cały proces. Dlaczego ta trauma, wspólne przeżycie, wspólne działanie w Powstaniu
Styczniowym... Dlaczego tak długo trzeba było czekać, żeby wspólnie obejść taką rocznicę
i taki pochówek, w sposób, w jaki to się wydarzyło w grudniu 2019 roku?
Prof. Krzysztof Buchowski: Rzeczywiście, sto pięćdziesiąt lat. Pan przywołał Powstanie
Styczniowe jako taki ostatni moment, kiedy obok Orła był jeszcze znak Pogoni. To prawda,
ale ta Litwa z 1863 i 1864 roku, to jednak nie ta sama Litwa, co później. O tym trzeba pamiętać. Litwini, ci z 1863 roku, mówili jeszcze po polsku. Chodzi o to, że jeszcze długo, bardzo
długo, gdy cofniemy się w wiek dziewiętnasty, to Litwini mówili po polsku. Litwin to był
szlachcic wywodzący się z Litwy. Przegrane Powstanie Styczniowe, to powstanie, którego
ofiarą byli członkowie stanu szlacheckiego. Ofiarą był także lud litewski, któremu zakazano
po Powstaniu Styczniowym używania języka w piśmie czcionką łacińską. Lud poddany został
nie mniejszemu ciśnieniu ze strony zaborcy rosyjskiego niż szlachta. Lud litewski wchodził
w zupełnie inną fazę swojego rozwoju, narodową fazę. Bardzo wyraźnie polskość z litewskością zaczęły się rozchodzić, dlatego w literaturze często przywołuje się Powstanie Styczniowe
jako ostatni moment polsko-litewskiej wspólnoty. W jakimś sensie symbolicznie od Powstania Styczniowego mamy do czynienia z narodzinami zupełnie innej narracji, także innej tożsamości. Naród chłopski, litewski, emancypował się coraz wyraźniej od polskości, po to, żeby
tę swoją tożsamość utrzymać, zaznaczyć, zaakcentować. Był skazany na to, żeby zwrócić się
przeciwko polskości.
Moim zdaniem to był proces nieunikniony. Nieunikniony, tak jak działo się to w relacjach
rumuńsko-węgierskich lub węgiersko-słowackich albo czesko-niemieckich. Myślę, że to były
bardzo podobne procesy. Mimo, że to się bardzo nie podobało polskiej stronie... Polacy bardzo
chcieli utrzymać tę siostrzaną łączność z Litwinami. To już było jednak chyba niemożliwe. Prędzej czy później, w tym wypadku chyba prędzej, przyszły także przemiany społeczne. Uwłaszczenie chłopów, zmiany gospodarcze. To wszystko generowało zupełnie nową jakość. Do tego
stopnia, że u progu pierwszej wojny światowej Litwini mówili już po litewsku, a wspólną z Polakami przeszłość postrzegali zupełnie inaczej niż dotąd. Powstanie Styczniowe postrzegane
było jako zryw narodowy, ale polski zryw narodowy, za który Litwini cierpieli, za które cięgi
zbierali litewscy chłopi. Pamiętajmy, że w 1861 roku została zniesiona pańszczyzna, zostało
zniesione poddaństwo. To wszystko stworzyło też nową jakość. Rodziła się teraz inna Litwa,
ludowa, inaczej myślący Litwini odmiennie interpretowali wspólną historię.
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To, że tegoroczne obchody były wspólne, wspólne z Białorusinami – pamiętajmy, że narodowym, etnicznym, językowym rdzeniem Wielkiego Księstwa Litewskiego byli właśnie Białorusini – to jest wielkie zwycięstwo historii.
Adam Hlebowicz: Będziemy jeszcze o tym mówić, bo to rzeczywiście moment i czas,
w którym żyjemy, bardzo ciekawy. Pan profesor przywołał kilka nazwisk, wcześniej mówiła
też o tym pani doktor Barbara Jundo-Kaliszewska. Zwracam się do pani, pani doktor, jak to
było z tymi wyborami? Mamy jednego Narutowicza, który zostaje prezydentem Polski. Drugi
staje się aktywnym działaczem państwa litewskiego. Michał Romer nigdy nie ukrywał, że
jest Polakiem, a jednocześnie został rektorem, profesorem Uniwersytetu Witolda Wielkiego
w Kownie. Był wybitnym działaczem litewskim. Bracia Iwanowscy, gdzie akurat drogi się
rozeszły na trzy strony. białoruską, litewską i polską. Co właściwie decydowało o tym, że
dany człowiek, nawet w jednej rodzinie, brat z bratem podejmowali tak różne wybory?
Dr Barbara Jundo-Kaliszewska: Trudno na to pytanie odpowiedzieć. To rzeczywiście jest
zagadka dla historyków. Wydaje mi się, że za mało jeszcze zbadana i zbyt słabo popularyzowana. To jest jedna z platform, na której również my powinniśmy budować nasz dialog. Pozwolę sobie wrócić do jeszcze jednego momentu. Rozmawialiśmy o Powstaniu Styczniowym
i uroczystych obchodach. Przyszły rok na Litwie został ogłoszony rokiem Konstytucji 3 Maja.
O tym, jak wielkie, potężne to jest zwycięstwo, jak bardzo raduje się z tego powodu moje serce, niech powie fakt, że jeszcze na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy
na Wileńszczyźnie, w rejonach, nazwijmy to polskich, zorganizowano obchody Konstytucji
3 Maja, to wydarzenie budziło ogromne emocje zarówno w prasie, jak również w opinii publicznej. Tak samo jak ulica 3 Maja. To wszystko wówczas było przedmiotem sporu. Dzisiaj dzień
trzeci maja nie jest jeszcze dniem wolnym od pracy na Litwie, ale już na najwyższym szczeblu
jest celebrowany. Przyszły rok będzie rokiem Konstytucji 3 Maja, więc to jest ważny moment.
Jako historyk, cofnę się jeszcze do jednego momentu. Tak jak powstania, na początku dwudziestego wieku w historiografii litewskiej, litewskiej narracji historycznej, nie były uznawane za wydarzenie pozytywne, tak również unia zarówno krewska, jak również lubelska były
postrzegane wyjątkowo negatywnie. O Jagielle mówiło się, że jest zdrajcą, który za tak zwaną
ciepłą posadę nad Wisłą jako posag wniósł dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego. Na
szczęście, od paru lat, zarówno od strony Warszawy, jak również od strony Wilna, przyjęła się
teoria badacza Roberta Frosta, który podkreśla, że unia polsko-litewska, mariaż dynastyczny,
przetrwał dynastię o wiele pokoleń. Chociaż był wielokrotnie zrywany, ten związek Polski z Litwą był też wielokrotnie potwierdzany! Na szczęście dzisiaj, jak widać, małymi kroczkami,
zdaje się, że dzięki poważnej debacie eksperckiej, która toczy się od trzydziestu lat (a musimy
pamiętać, że na poziomie historyków ten dialog Polski i Litwy nieustannie jest prowadzony),
dochodzimy do takich wydarzeń, z których dzisiaj możemy być dumni.
Adam Hlebowicz: Pani Kingo, czy ta konfrontacja, która nastąpiła w okresie
dwudziestolecia międzywojennego, radykalne rozejście się dróg Polski i Litwy... czy to
było... to musiało się stać po prostu, nie było innej drogi, tak żeby te państwa, zwłaszcza
mniejsza Litwa, która jakby budowała tą tożsamość niejako od początku, głównie na tym
podglebiu żmudzkim... czy to musiało się wydarzyć? Czy scenariusz na przykład neutralnej
życzliwości między dwoma nowymi państwami, do czego dążył marszałek Józef Piłsudski...
czy to było niemożliwe?
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Kinga Raś: Wydaje mi się, że będę nieco kontynuować to, co powiedział już pan profesor
i pani doktor. Jako filolog mam duży poziom zrozumienia dla tożsamości zbudowanej na języku. Zawsze, nawet gdy rozmawiam z Polakami, którzy faktycznie dosyć często nie do końca rozumieją stanowisko litewskie, właśnie ze względu na to, że język litewski był podstawą
budowania tożsamości narodowej. Natomiast ze względów takich, a nie innych okoliczności,
całej historii, tak jak powiedział pan profesor, poniekąd musiało się to obrócić przeciwko polskiemu językowi, przeciwko polskości, która była powszechna. Bez tego starcia budowanie
państwa litewskiego w okresie po pierwszej wojnie światowej, a potem dwudziestolecia międzywojennego, z dzisiejszej perspektywy jednak trudno byłoby sobie wyobrazić. Tutaj nie tylko Litwa jest przykładem. Możemy się powołać na przykłady pozostałych państw bałtyckich.
Akurat schemat budowania państwowości, jak i ich los, był dość podobny. Tożsamość litewska powstawała w kontrze do polskości, na bazie ruchu chłopskiego, tak samo na Łotwie lub
Estonii w kontrze do języka niemieckiego. To tytułem wstępu. Trudno jest mi sobie wyobrazić inny scenariusz.
Natomiast ad vocem o tych, którzy jeszcze nie rozumieją, a przynajmniej lata temu nie rozumieli, bo faktycznie ten dialog historyków, szczególnie w ostatnich dwudziestu latach, rozwija się bardzo dynamicznie. To świadczy o dużym postępie, ale i o samym sposobie myślenia
o marszałku Józefie Piłsudskim, skoro został już przywołany. Marszałek tak samo silnie utożsamiał się z Litwą i z Polską. Oczywiście, możemy tu rozwijać całą koncepcje Piłsudskiego.
Wracając do pana poprzedniego pytania. Czy i dlaczego historia się pojawia? Opowiadam często takie anegdoty, że jeżeli zaczyna rozmawiać Polak z Litwinem, to tylko czekamy, aż pojawi się nazwisko Piłsudskiego lub Żeligowskiego. To jest takie spięcie. Potem nie wiadomo,
w którą stronę dyskusja pójdzie.
Adam Hlebowicz: Przypomnę, że debatujemy na temat relacji polsko-litewskich i trudnym
sąsiedztwie pomiędzy nami w dwudziestym wieku. Chciałbym powiedzieć o książce,
która nazywa się „Bez emocji. Polsko-litewski dialog o Józefie Piłsudskim”. Książka
została wydana przez Instytut Pamięci Narodowej, ale nie tylko, bo także Instytut Polski
w Wilnie i Instytut Historii Litwy. Książka niezwykle ciekawa. To, co powiedzieliśmy już
o obchodach rocznicy Powstania Styczniowego, pochówku, to było niezwykłe zdarzenie
z odkryciem tych szczątków, po bohaterach. W związku z tym okazja do pochówku tych
szczątków. To, że taka książka się ukazała, a nie była tylko konferencja naukowa, gdzie
mówili najlepsi historycy z Polski i Litwy, o tym trzeba powiedzieć. Odbywa się autentyczny
dialog i mówienie o Piłsudskim było trudne. Wywoływało emocje. Nadal wywołuje emocje,
ale zaczynamy rozmawiać. Zaczynamy posługiwać się argumentami. Wydaje mi się, że ten
tytuł „Bez emocji” jest bardzo dobrą podpowiedzią. W książce, w trakcie dialogu między
uczestnikami dyskusji panelowej, Tomasz Venclowa, wybitny litewski poeta, intelektualista,
człowiek, który zaczął ten dialog z Czesławem Miłoszem, realny dialog, Tomasz Venclowa,
powiedział takie zdanie: „Jeśli będziemy, my Litwini, odczuwali sympatię do Polaków, to
jest już nasz koniec. Staniemy się Polakami” On się z tym nie zgadza. Panie profesorze, jak
to jest? Litwini musieli niejako się odciąć, aby na nowo zbudować własną tożsamość, własną
państwowość, żeby Litwa zaistniała w latach 1918-1940?
Prof. Krzysztof Buchowski: Bez wątpienia. Nawiązując do słów pani Kingi Raś, moim
zdaniem ten ówczesny konflikt był nieunikniony. Zarówno ten z przełomu dziewiętnastego
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i dwudziestego wieku, jak późniejszy. To przeciwstawienie się polskości, także fizycznie,
państwa litewskiego, które się odrodziło, państwu polskiemu, było nieuniknione. Kiedyś zadawałem sobie takie pytanie. Próbując tworzyć jakąś alternatywną wizję. Czy możliwe były
inne relacje polsko-litewskie w latach międzywojennych? Doszedłem do wniosku, że nie były
możliwe. Po pierwszej wojnie światowej w stosunkach polsko-litewskich nastąpił moment
szczególny. Osiągnęliśmy swego rodzaju masę krytyczną, w której naród litewski się obudził,
stworzył się, powstał. Swoją tożsamość musiał wyrazić, zaznaczyć. Nie było innego wyjścia.
Musiał wystąpić w kontrze przeciwko Polakom i polskości. Konflikt był zatem nieunikniony.
Paradoksalnie przebieg tego konfliktu, to co się stało w okresie dwudziestolecia międzywojennego, to, że Litwa odseparowała się od Polski po akcji Lucjana Żeligowskiego, zadziałało
na korzyć tego narodu. Tak naprawdę go stworzyło. Izolacja od Polski sprawiła, że pozwoliła,
żeby wyrosło pokolenie, które już inaczej postrzegało Polskę, polskość, język polski. To oczywiście znacznie bardziej złożone kwestie.
Przywołał pan postać marszałka Józefa Piłsudskiego, książkę, wypowiedzi badaczy... Znowu
muszę potwierdzić słowa pani Kingi Raś o tym, że marszałek ciągle emocje budzi. Historycy już o nim dyskutują od jakiegoś czasu. Nawet bez emocji, chociaż chyba nadal nie jest to
jeszcze bezwarunkowe. To prawda, że gdy Polak z Litwinem rozmawiają to zwykle poruszają
tematy historyczne. Chyba to nieuniknione. Jednocześnie Piłsudski to szalenie zmitologizowana postać, wśród Polaków i wśród Litwinów. Myślę, że jego polityka wobec Litwy zwłaszcza
w okresie 1919-1920 była bardzo zniuansowana, chciałoby się powiedzieć, bardzo finezyjna.
Z drugiej strony Piłsudski reprezentował wizję, w której tak naprawdę nie było miejsca na
rzeczywistą suwerenność Litwy. W żadnym tego słowa znaczeniu. Chyba to bardzo przeszkadza Litwinom do dzisiaj. Ale nie tylko to… Nie tylko zwolennicy Romana Dmowskiego, Narodowej Demokracji, dla których niepodległa Litwa nie powinna była istnieć, wziąwszy pod
uwagę memoriały Dmowskiego jeszcze z 1917 lub 1918 roku. Również koncepcje zwolenników Piłsudskiego i jego samego były – można rzec dzisiejszym językiem – niekompatybilne
z oczekiwaniami Litwinów. Jeszcze raz powtórzę, że w tym sensie ten konflikt był nieunikniony. Dwudziestolecie międzywojenne, jeśli nie zdarzyłoby się faktycznie w ówczesnym dwudziestoleciu międzywojennym, to nastąpiłoby później.
Adam Hlebowicz: Tak. Tutaj mamy taki paradoks, że wielki romantyk, Józef Piłsudski,
człowiek, który jest niezwykle skuteczny, nie może przeforsować swojej idei federacyjnej
na różne sposoby. Z żadnym narodem to się nie powiodło. Po drugiej stronie jest Michał
Romer, który myśli dokładnie o tym samym. On jako legionista Piłsudskiego również ponosi
niepowodzenie. Będziemy jeszcze mówić o mniejszościach narodowych po obu stronach
granicy.
Tutaj, wydaje mi się, że jest bardzo ciekawa kwestia. Mam pytanie do pani doktor Barbary
Jundo-Kaliszewskiej. Przyszła mi taka rzecz do głowy. Na Litwie niepodległej okresu
międzywojennego funkcjonowała duża mniejszość polska. Polacy mówią o mniej więcej
dwustu tysiącach Polaków. Te cyfry będą zawsze nieprecyzyjne. Oczywiście spisy ludności
pokazują coś innego. Uważam, że bardzo ciekawe porównanie, co stało się z mniejszością
polską na Litwie niepodległej w okresie międzywojennym i co stało się z Polakami po
wojnie, po 1945 roku? Minęło siedemdziesiąt pięć lat. Można powiedzieć, że z tego
porównania wychodzi taki obraz, że Litwinom udało się ich bardzo szybko zlituanizować,
z naszego punktu widzenia. Oni oczywiście mówią o powrocie tych ludzi do języka, kultury.
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W okresie międzywojennym było to dwieście tysięcy Polaków, co się stało z tymi Polakami?
Inna jest sytuacja z Polakami na Wileńszczyźnie, w Wilnie, w okresie powojennym, którzy
przetrwali. Można powiedzieć, że są silni i mają się dobrze. Czy można zastosować pewne
porównania tamtego okresu i tego co się wydarzyło po wojnie do dziś?
Dr Barbara Jundo-Kaliszewska: To jest bardzo szerokie pytanie. Jeżeli mówimy o Litwie
kowieńskiej i zamieszkującej tamte tereny społeczności polskiej, to musimy pamiętać, że czas
robi swoje. Minęło sto lat. Zaistniały takie, a nie inne warunki historyczne w tamtym momencie i doprowadziły do lituanizacji tej społeczności. Czymś innym jest Wilno, gdzie społeczność
polska czuła się również sto lat temu i uznaje się nadal za ludność autochtoniczną. Ludność
silnie zorganizowana, o silnej tożsamości regionalnej, mocno związana z Wilnem, także ze
względu na silmy ośrodek naukowy. Pamiętajmy o Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie,
który kształcił elity, które tworzyły narrację, współtworzyły życie w mieście i w regionie. Wydaje mi się, że tutaj to zadanie było o wiele trudniejsze. Jeżeli mówimy o latach dwudziestych
zeszłego wieku, to pamiętajmy, że Wilno zamieszkuje ponad pięćdziesięcioprocentowa społeczność polska. Prowincję w dużej mierze także. Ówczesnym spisom ludności nie do końca
możemy wierzyć, ponieważ w spisach pojawia się określenie „tutejszy”. Osoby nieokreślone
narodowościowo, o które toczyła się walka, i jak możemy dzisiaj zgadywać, były na różną stronę „przeciągane”. W różny sposób zapisywane. O tym, że ta tożsamość była niezwykle silna,
świadczy chociażby obecna sytuacja.
Adam Hlebowicz: Przejdźmy do okresu drugiej wojny światowej. Znów jest to czas trudny.
Polska i Litwa wybierają innych sojuszników. Mniej lub bardziej świadomie. Historia o tym
decyduje. Pytanie do pani Kingi Raś. Czy te wcześniejsze wybory... to że bardzo trudno
było nam ułożyć te stosunki... Polska musiała postawić ultimatum w 1938 roku, żeby te
relacje jakkolwiek wyglądały. Czy to, że w jakimś stopniu w czasie drugiej wojny światowej
Litwini poszli z Niemcami… nie można powiedzieć, że Polacy poszli z Sowietami, ale byli
po stronie aliantów. Te sojusze są inne. Druga wojna światowa jeszcze bardziej nas dzieli niż
okres dwudziestolecia międzywojennego.
Kinga Raś: Pozwolę sobie przede wszystkim zauważyć, że formalnie państwa bałtyckie ogłosiły neutralność. Tutaj znowu wpadamy w kolejny tygiel całej debaty. Nie tylko tego, co dotyczy i dzieje się na Litwie, ale również w państwach bałtyckich, jeśli chodzi o drugą wojnę
światową. To jest to, co Litwini określają mianem pierwszej i drugiej okupacji sowieckiej, którą dzieli okupacja niemiecka. Dla mnie cała debata dotycząca tego, co się dzieje w państwach
bałtyckich w okresie drugiej wojny światowej, dodając przekaz ze strony Rosji, w jaki sposób jest to interpretowane, dostarcza mnóstwa pytań. Tym bardziej, jeżeli jeszcze weźmiemy
pod uwagę obecną sytuację. Obecny wzmocniony przekaz dezinformacji ze strony rosyjskiej,
w kontekście aneksji Ukrainy, aneksji Krymu, konfliktu ukraińsko-rosyjskiego. Państwa bałtyckie podniosły w ostatnich latach dosyć mocno kwestie aneksji przez Związek Sowiecki.
Obecnie domagają się uznania przez obecną Rosję, że państwa bałtyckie były okupowane.
W polskiej historiografii jest to pojmowane inaczej, natomiast zdecydowanie inaczej pojmują
ją Litwini czy Estończycy.
Adam Hlebowicz: Panie profesorze, druga wojna światowa. Czy mamy z tego okresu
cokolwiek, co możemy wnieść do tego bagażu wspólnej historii i pokazywać jako pewne
dobre obyczaje, dobre rzeczy, na których coś można budować? Polska traci Wilno na rzecz
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Litwy, ale to Wilno jest podarowane przez Sowietów na pewien czas. W czasie okupacji
litewskiej, jak to się wtedy to nazywało, jest lepiej pod Sowietami niż pod okupacją
niemiecką. Mamy obozy internowania, wielu oficerów polskich ucieka do Francji, do armii
na Zachodzie. Nawet, gdy toczą się boje pomiędzy armią Plechavičiusa i Armią Krajową,
które czasem mają trochę groteskowy, upokarzający dla Litwinów przebieg, ale nie są to
jakieś mordy szczególne. Pomijam Dubinki i Glinciszki jako przykłady skrajne. Czy z tego
okresu jest coś, na czym można budować dobre relacje polsko-litewskie?
Prof. Krzysztof Buchowski: Znów bardzo trudne pytanie. Bardzo trudne zagadnienie. Jeśli szukać tego co pozytywne, to właściwie pan o tym wspomniał. Przede wszystkim początek wojny. Pamiętać trzeba, że po tym pierwszym pakcie Ribbentrop-Mołotow, to Litwa była
w niemieckiej strefie wpływów. Niemcom bardzo zależało na tym, żeby Litwini we wrześniu
1939 roku poszli na Wilno. Litewskie władze powodowane pragmatyzmem, ale też chyba nie
tylko, wówczas odmówiły Niemcom. Myślę, że to pozytywne. Po drugie, internowani. Pomoc
dla tych internowanych była organizowana w dużej mierze przez litewskie państwo, ale nie
tylko przez nich. Również polska mniejszość ogromny wysiłek włożyła w tę pomoc niesioną
cywilom, żołnierzom. To jest też pozytywne. Warunki egzystencji w Wilnie od końca października 1939 roku były – mimo wszystkich ograniczeń – bez porównania lepsze niż pod okupacją
niemiecką lub sowiecką. Pamiętajmy, że wileńskich Polaków jednak to nie zadowalało. Przede
wszystkim z tego powodu, że nie mieli już swojego Wilna, swojego państwa. Tego typu pozytywów było więcej, ale obawiam się, że negatywów było w tym wypadku jeszcze więcej.
Okres drugiej wojny światowej to był czas niezwykle trudny. Okres bardzo trudnych wyborów,
przed którymi stali również Polacy i Litwini. Wspomniał pan o tym, że oba kraje znalazły się
po dwóch stronach barykady. Litwini oparli się o Niemców, bo inaczej w tym wypadku nie mogli. Wrogiem numer jeden był Związek Sowiecki, który w latach 1939-1941 zepchnął Litwę na
krawędź katastrofy, biologicznej zagłady. Pamiętajmy, że zaczęły się wywózki, które przecież
kontynuowano jeszcze nawet w momencie rozpoczęcia wojny niemiecko-sowieckiej. Nie tylko Litwini związali się z Niemcami. To casus także łotewski, estoński… Pozostańmy w kręgu bałtyckim. Bardzo trudne sprawy są dyskutowane dzisiaj na Litwie. Jaki jest litewski udział
w zagładzie ludności żydowskiej? Nie tylko na Wileńszczyźnie, na całej Litwie – bardzo poważny. To co pan tutaj określił jako margines, moim zdaniem marginesem wcale nie było. Myślę przy tym także o Dubinkach i Glinciszkach. Moim zdaniem to jest raczej wierzchołek góry
lodowej niż margines. Przecież są już opracowania, na przykład Instytutu Pamięci Narodowej,
które bardzo dobrze pokazują co stało się i jakie były mechanizmy wojennych relacji polsko-litewskich na Wileńszczyźnie. Pokazują, że tych ofiar było trochę więcej niż do tej pory zakładano po jednej i po drugiej stronie. Między oddziałami Plechavičiusa a Armią Krajową doszło do
konfrontacji i to, że zdarzały się kuriozalne przypadki rozbrajania żołnierzy litewskich i puszczania ich w bieliźnie, to było to bardziej związane ze słabością oddziałów Plechavičiusa niż
z innymi czynnikami. Może gdzieniegdzie w grę wchodziły jakieś sentymenty, ale Łupaszka
sentymentu już nie miał. Szczerze mówiąc, Bogu dzięki, ja nie jestem badaczem drugiej wojny
światowej. To są tematy, które wymagają takiej odwagi, jak odwaga pana Pawła Rokickiego,
autora książki o Dubinkach i Glinciszkach, przed którym chylę czoło, iż zdecydował się podjąć
taki temat i zrobił to tak profesjonalnie. Wykonał znakomitą robotę historyka.
Adam Hlebowicz: Teraz przechodzimy do okresu powojennego. Tutaj jest kolejne ciekawe
zagadnienie. Mamy wspólnego wroga, jakim są Sowieci. Sowieci, którzy zajmują Litwę.
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Polska jest krajem wasalnym w stosunku do Związku Sowieckiego. Szczególna sytuacja jest
na Litwie. Działają oddziały zbrojne, działa polskie podziemie zbrojne, litewskie podziemie
zbrojne. Generalnie ze sobą nie współpracują. Przez to doświadczenie komunizmu utarło
się takie przekonanie, które skutecznie obalił w swojej pracy Aleksander Serlakowski, że
Polacy są najbardziej skomunizowanym elementem na Litwie. On jako badacz pokazał, że
to jest nieprawda. Ilość członków partii komunistycznej wśród Polaków była najmniejsza.
Nie tylko w stosunku do Litwinów, ale do Rosjan, Żydów, Ukraińców, Białorusinów... Teraz
mam pytanie. Myślę, że bardzo ważna kwestia. Kto dał się bardziej zsowietyzować, w tych
warunkach opresji? Mówimy tutaj oczywiście głównie o Polakach z Wileńszczyzny, z Wilna
i o Litwinach. Pani doktor Barbaro Jundo-Kaliszewska, oddaję pani głos.
Dr Barbara Jundo-Kaliszewska: Oczywiście, tutaj musimy zawsze rozróżniać te pojęcia.
W Polsce zauważyłam, że nie do końca Polacy w Rzeczpospolitej rozumieją, w jak odmiennej
sytuacji znalazła się Republika Litewska. Republika została wchłonięta de facto przez imperium. Co szczególnie było widoczne w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku, kiedy podjęła kroki na rzecz swojej emancypacji. Oczywiście, Litwini w Związku
Radzieckim w pewnym sensie znaleźli się uprzywilejowanej sytuacji. To też wynika z tego,
że po drugiej wojnie światowej elity polskie de facto opuściły to terytorium na mocy tak zwanej akcji ewakuacji, a dosłownie przesiedlenia ludności. Wileńszczyznę, Litwę opuściło około
dwustu tysięcy osób. Byli to przede wszystkim intelektualiści, profesorowie Uniwersytetu Stefana Batorego, adwokaci, artyści, muzycy, ale również fachowcy. Tak naprawdę społeczność
Polska pozostała tylko w większości na prowincji. Chodziło przede wszystkim o to, żeby zdepolonizować Wilno. To się udało, ale pamiętajmy, że w tym Wilnie mieszkali nie tylko Litwini, którzy przyjechali z prowincji kowieńskiej, z północy Litwy, ale również w dużym stopniu
Rosjanie – przybysze ze Związku Radzieckiego, którzy, potocznie rzecz ujmując, mieli „patrzeć na ręce” litewskich działaczy partyjnych. Czym była partia w tamtym okresie? Z naszego
dzisiejszego punktu widzenia, wydaje nam się, że można było odmówić udziału w partii, że
można było awansować, zdobywać kolejne szczeble kariery nie będąc w strukturach władzy.
Otóż nie. Dlatego też lepiej wykształcone elity litewskie w większym stopniu angażowały się
również w działania partyjne. W związku z powyższym te liczby są takie jakie są. Faktem jest,
że społeczność polska z różnych powodów nie była najbardziej skomunizowaną społecznością
etniczną w radzieckiej Litwie.
Adam Hlebowicz: Pani Kingo Raś, teraz chcę zapytać o rolę Kościoła katolickiego.
Litwini i Polacy to narody katolickie. Na wschód od naszej granicy nie ma narodu bardziej
katolickiego niż Litwini. Tymczasem przez te wszystkie lata, do upadku komunizmu Polacy
i Litwini są w jednym Kościele, ale ze sobą się nie spotykają. Bardzo charakterystyczna
sytuacja w seminarium, które było jedyne na całej Litwie sowieckiej, czyli w Kownie.
Litwini oczywiście mają pewne reglamentacje w dopuszczaniu liczby kleryków. W związku
z tym preferuje się bardziej Litwinów, skoro jest tak mało miejsc. Polacy praktycznie
przez czterdzieści pięc lat.... naliczyłem trzech polskich księży z polskich parafii na
Wileńszczyźnie, którzy skończyli seminarium w Kownie. Potem sytuacja zaczyna się
zmieniać. Następuje pewien przełom, który wiąże się z postacią papieża Jana Pawła II.
Kiedy on zostaje papieżem, mówi we wszystkich językach świata, mówi też w języku
litewskim. Zwraca się do Litwinów. Mam wrażenie, że rzeczywiście, jeśli chodzi o to pole
katolickie, to jest to postać opatrznościowa do tego stopnia, że dzisiaj powstają parafie
w Wilnie, Kownie, pod wezwaniem Jana Pawła II. Budowane są pomniki. Tworzą się różne
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instytucje, instytuty nawiązujące do myśli Jana Pawła II. Oczywiście nie w takiej samej
skali, jak to się dzieje w Polsce. Czemu na tym polu katolickim jest inaczej? Wydawałoby
się, że ten obszar jest najlepszy do tego, żeby porozmawiać, zbudować coś wspólnie.
Kinga Raś: Tutaj są dwie kwestie. Pierwsza. Nie pomniejszałabym roli Kościoła katolickiego,
ponieważ Kościół katolicki tak naprawdę współpracował z Kościołem katolickim w Polsce.
To była jedna z dróg, którą były przemycane różnego rodzaju materiały. Jeżeli mamy porównywać i wskazywać na pewne różnice, to ja powinnam się odwołać do tego, jaką rolę religia,
Kościół katolicki pełni na Litwie. Owszem, jest to spośród państw bałtyckich jedyne państwo,
które nie jest protestanckie. Tutaj jednak specyfika i rola religii, Kościoła w funkcjonowaniu
państwa i w życiu publicznym, wydaje mi się, że jest bliższa temu, z czym mamy do czynienia na Łotwie lub w Estonii. Jeżeli możemy zadawać pytania o ewentualną skuteczność, to
wiązałabym ją z tym, na ile religia, wiara, jest elementem dyskusji debaty publicznej i na ile
w przestrzeni publicznej. Pomijając to, jak pan wspomniał, że udało się spopularyzować postać Jana Pawła II. Natomiast, tak jak mówię, bardziej bym się dopatrywała skutków procesów
sowietyzacji, która zachodziła na Litwie i państwach bałtyckich. To jest tak, jak pani doktor
Barbara Jundo-Kaliszewska wspomniała, stopień i poziom, w jakim społeczeństwa i państwa
bałtyckie, w tym Litwa, podlegały tej sowietyzacji, był nieporównywanie większy niż w Polsce. Co za tym idzie? Percepcja procesu utożsamiania się Litwinów z myślą o tym, że Litwa
może być realnie niepodległym państwem. Mam na myśli lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte dwudziestego wieku, kiedy do odzyskania tej niepodległości doszło.
Adam Hlebowicz: Panie profesorze, wchodzimy w okres niepodległości. Polska jest
liderem zmian. Tutaj wszystko się zaczyna od „Solidarności”, potem jest 1989 rok i okrągły
stół. Szybka dekompozycja jeszcze istniejących Sowietów, którzy funkcjonują do 1991 roku.
Tymczasem deklaracje niepodległości krajów bałtyckich, potem Ukrainy i Białorusi
następują po kolei. Czy i w jaki sposób pomagaliśmy w odzyskaniu tej niepodległości?
Pamiętajmy te dramatyczne wydarzenia pod wieżą telewizyjną w Wilnie. Tam również
pojawiają się Polacy, przedstawiciele „Solidarności Walczącej”. Wcześniejsza historia
związana ze słynnym łańcuchem bałtyckim. Ludzie podają sobie ręce od granicy litewskiej
aż po koniec Estonii. Jakby w proteście wobec tego, co się stało w 1940 roku z ich
obywatelami, a jednocześnie jest niezwykłym gestem solidarności, żeby wystąpić razem.
Czasami się o tym zapomina, że w tym łańcuchu uczestniczą też miejscowi Polacy pod
biało-czerwonymi flagami, w drugiej ręce trzymając sztandary litewskie. Zatem był taki
moment, że wydawało się, że znowu mamy wspólnego wroga. Imperium się rozpada.
Jesteśmy w stanie wykonać szybko ten ruch i dojść do bardzo dobrych, już nowoczesnych
stosunków, ale za chwilę ta sytuacja się zamraża.
Prof. Krzysztof Buchowski: Prawda, ale mamy tutaj kilka kwestii do poruszenia. Pierwsza
sprawa. Wspomniał pan o łańcuchu bałtyckim, który miał miejsce dwudziestego trzeciego
sierpnia 1989 roku. W Polsce rok 1989 rok również był niezwykle ważny. W Polsce pod koniec sierpnia tego roku było już jednak trochę inaczej niż na Litwie. Polacy byli po wyborach
czerwcowych. Przemiany były w Polsce bardziej zaawansowane niż na Litwie lub w pozostałych republikach nadbałtyckich. Bałtycki szlak został zorganizowany jako upamiętnienie tragedii paktu Ribbentrop-Mołotow. Rocznica, łańcuch bałtycki, bałtycka droga. Trzeba pamiętać,
że Polska znajdowała się wówczas w niełatwej sytuacji. Z jednej strony mieliśmy najzupełniej
oczywiste odruchy solidarności z Litwinami. Pełno ich było. Na przykład w styczniu 1991 roku,
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w czasie tragedii w Wilnie, bodaj nikt w Polsce nie śmiał mówić złego słowa o Litwie. Wszyscy byli chętni do pomocy. Natomiast, trzeba pamiętać, że do grudnia 1991 roku istniał jeszcze Związek Radziecki, a jeszcze dłużej, także na polskim terytorium stacjonowały oddziały
dawnego radzieckiej armii. Oficjalna polska polityka wobec Litwy to jednak było co innego
niż odruchy solidarności z polskiej strony. To, że delegacje Klubu Obywatelskiego jeździły do
Wilna i w geście solidarności spotykały z Landsbergisem, wdrażały wsparcie dla Litwinów bijących się wówczas o niepodległość, to jedno. Oficjalne polskie stanowisko musiało być inne,
bardziej zachowawcze. Musiało tak być z powodów wielkiej polityki. Kluczowe dla Litwy
decyzje podejmowano nadal w Moskwie. Nadal tam rozdawała karty. Wiele osób twierdzi, że
Polska powinna była uznać niepodległość Litwy jeszcze w 1990 r. Z dzisiejszej perspektywy,
jeśli na to spojrzymy, to musimy jednak pamiętać o ówczesnych realiach politycznych, które
oficjalną Polskę krępowały. Dlaczego doszło do ochłodzenia? To chyba najlepiej mogłaby odpowiedzieć pani doktor Barbara Jundo-Kaliszewska. Trochę też do tego ochłodzenia historia
się przyczyniła, ale przede wszystkim przyczyniła się sytuacja na Wileńszczyźnie i to, jak ją
Polska wówczas postrzegała.
Adam Hlebowicz: Właśnie. Pani doktor Barbaro Jundo-Kaliszewska, jest pani autorką
książki „Zakładnicy historii: mniejszość polska w postradzieckiej Litwie”. Książka ukazała
się w 2019 roku. Byłem na Litwie. Mając korzenie Wielkiego Księstwa Litewskiego nie
miałem takiego poczucia, jakie mam dzisiaj. Wydaje mi się, że mogę to w pani książce
odnaleźć. Polacy na Litwie to jednak inni Polacy niż Polacy w Polsce. Mówię niby
rzecz oczywistą, ale nie do końca. Wydaje mi się, że nastąpił pewien proces. Wydaje mi
się, że przez wiele lat rzeczywiście mniejszość Polska na Litwie była pewnego rodzaju
zakładnikiem. Mam wrażenie, że od kilku lat już tak nie jest. Polacy litewscy bardzo mocno
określili swoją tożsamość, niezależność od tak zwanej macierzy. Jesteśmy tego świadkami.
Tu nie chodzi tylko o bardziej śpiewną mowę, o pewne tradycje, często o patriotyzm, który
może być dla Polaków mieszkających w Polsce wzorcowy. Myślę o pewnym myśleniu,
trochę autonomicznym. To jest pytanie o tą autonomię, o próbę autonomii. Czym tak
naprawdę była ta próba? Bardzo dużo mitów narosło wokół tego wydarzenia.
Dr Barbara Jundo-Kaliszewska: Zacząć należy od tego, że społeczeństwo obecnej Polski
również jest podzielone. Nie jest tożsame i jednolite, chociażby ze względu na spuściznę zaborów. Cóż dopiero Polacy na Litwie, którzy przeżyli dodatkowo jeszcze okres radziecki, całkowicie odizolowani od macierzy. Mimo wszystko udało im się przetrwać. Zachować kulturę
i obyczaje, i tożsamość, która mocno eksplodowała i stała się takim kłopotem dla Warszawy.
Zacznijmy od tego, że dwudziestowieczna historia Polaków na Litwie to jest przede wszystkim
historia Polski, którą wkrótce będziemy musieli zamieścić w podręcznikach i umieć ją opisać.
Dzisiejsza percepcja przez pryzmat Abchazji, Mołdawii, spraw, które wydarzyły się daleko,
a nas nie dotyczą, jest błędna. Sytuacja, do której doszło, wspomniane wydarzenia, są pokłosiem tych wszystkich rozbieżności, o których dzisiaj mówiliśmy. Przede wszystkim różnic
w postrzeganiu historii, w postrzeganiu określonych momentów historycznych i niemożliwości
znalezienia wspólnego dialogu w trudnym momencie wybijania się Litwy na niepodległość.
Mówimy o momencie, gdy Związek Radziecki pęka w szwach. Nie tylko Litwa wybija się na
niepodległość. Na fali radzieckiej przebudowy poluzowano cenzurę, rozpoczyna się debata historyczna. W związku z powyższym na światło dzienne wychodzą najtrudniejsze, zamrożone
dotąd, problemy. Problemy, o których świadkowie historii jeszcze pamiętają. Żyją uczestnicy
zdarzeń. To o czym mówił pan profesor Krzysztof Buchowski, druga wojna światowa, udział
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litewskiej społeczności w Holokauście, ale również walki podziemia polskiego i litewskiego
w Wilnie po wojnie. Pamiętajmy, że w tle drugiej wojny światowej cały czas toczy się ta wojna,
ta walka lokalnego podziemia. Ona owocuje między innymi ludobójstwem, o którym dzisiaj
już też wspominaliśmy. Takie same emocje na początku lat dziewięćdziesiątych dwudziestego
wieku w społeczeństwie litewskim budzi wznoszenie pomników żołnierzom Armii Krajowej
na Wileńszczyźnie oraz próba uczczenia żołnierzy na przykład Plechavičiusa.
Prawdą jest, że nie wspomnieliśmy przy okazji omawiania drugiej wojny światowej, że wiosną
1945 roku doszło do porozumienia pomiędzy oddziałami litewskimi i polskimi. To jest punkt,
na którym powinniśmy dzisiaj budować i propagować porozumienie między Polakami i Litwinami. Jeśli chodzi o drugą wojnę światową, to są ogromne braki w edukacji polskiej młodzieży w Polsce i litewskiej na Wileńszczyźnie. Przychodzi mi na myśl ubiegłoroczny pochówek
żołnierza Armii Krajowej w Ejszyszkach, gdzie w uroczystość nie została zaangażowana młodzież ze szkoły litewskiej i polskiej. Wydaje mi się, że to jest trochę zaprzepaszczona szansa
na wyjaśnienie pewnych sytuacji, ponieważ walka Armii Krajowej na terenie Wileńszczyzny
z podziemiem litewskim, a walka podziemia litewskiego z okupantem radzieckim na północy
Litwy jest czymś innym.
Wracając do wydarzeń najtrudniejszych, do polskiego odrodzenia z końca lat osiemdziesiątych
dwudziestego wieku: trwa Jesień Ludów, trwa Śpiewająca Rewolucja, Moskwa wprowadza
dwujęzyczność. Polacy oczekują, że również w rejonach zamieszkanych przez społeczność
polską język polski zostanie wprowadzony do urzędu obok języka państwowego. Z powodów,
o których wcześniej mówiliśmy, czyli obawy Litwinów przed polonizacją, do tego nie dochodzi. Takie postulaty, jak powołanie polskiego uniwersytetu w Wilnie, dwujęzyczne toponimy,
posługiwanie się językiem polskim w urzędach, ale także msza święta w katedrze wileńskiej
w języku polskim, zostają kategorycznie odrzucone. Okazuje się, że ta społeczność polska jest
dobrze zorganizowana, dosyć mocno samodzielna i próbuje na fali zaistniałych wolności, walczyć o swoje prawa. Niestety, dialog jest mocno utrudniony, co doprowadza do impasu i próby
powołania tworu autonomicznego. Musimy pamiętać, że to był długotrwały proces. Nie możemy mówić, że Polacy na Litwie ogłosili autonomię. To jest przekłamanie. To był proces długotrwały i kilkakrotnie zgłaszany. Ten projekt został odrzucony przez Radę Najwyższą, najpierw
radzieckiej Litwy, a później Republiki Litewskiej.
Adam Hlebowicz: Dziękuję. Tak dobiegliśmy do końca naszej debaty. Bardzo dziękuję
naszym widzom i słuchaczom. Mam nadzieję, że zaintrygowaliśmy państwa, że pojawiły się
takie pytania i kwestie, które będą chcieli państwo dalej drążyć. Bardzo dziękuję wszystkim
uczestnikom dyskusji.
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T

o jedno z pierwszych zdań dokumentu unii polsko-litewskiej zawartej w Horodle. Kiedy
dziś się wczytujemy w ten średniowieczny dokument może nas zdumiewać jak bardzo
odwołuje się on do moralności, wiary w Boga, do przykazania miłości. Grażyna Lipińska,
choć sama urodzona w Warszawie, znaczną część życia spędziła w Galicji, jednak za marszałkiem Piłsudskim szczerze wierząca w realną ideę federacyjną dawnej Rzeczpospolitej,
w zakończeniu swoich znakomitych wspomnień z okresu wojny i czternastu lat spędzonych
w sowieckich łagrach wzywała Polaków do pamięci i solidarności z narodami pobratymczymi.
Wielkie Księstwo Litewskie powalone u bram Polski, to jak trup brata na progu domu. Nie
wolno nam zapominać o tej ziemi, nie wolno nam nie kochać jej narodów – pisała w latach
osiemdziesiątych.
Ostatnie trzydzieści lat wolności obu państw i narodów przyniosło więcej rozczarowań niż
realnych, trwałych fundamentów, na podstawie których moglibyśmy budować nasze wzajemne relacje. Owszem, w sferze deklaracji, gestów polityków, zwłaszcza tych stojących na
szczytach władzy po obu stronach granicy, było wiele pięknych słów. Nie przekładały się one
jednak zarówno we wspólną, przynajmniej w sprawach zasadniczych, politykę międzynarodową, nie miały odzwierciedlenia w małej polityce, na poziomie samorządów, czy stosunku
do postulatów mniejszości narodowych. Zwykli ludzie, jak to zazwyczaj bywa, dawali sobie
radę, widząc w sąsiedzie Litwinie lub Polaku albo dobrego człowieka, albo złego, bez zaglądania do jego paszportu i sprawdzania kim on jest według narodowości.
Były jednak w tym obrazie wyłomy, o nich za chwilę, a ostatnie lata wzajemnych relacji polsko-litewskich z pewnością należą do najlepszych nie tylko w minionym trzydziestoleciu. Ten
dobry przykład wzajemnej solidarności międzynarodowej to akcja prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z sierpnia 2008 roku, gdy pięciu prezydentów Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy
stanęło razem na placu prezydenckim w Tbilisi, kiedy suwerenność Gruzji została zagrożona.
Jesteśmy tu po to, żeby walczyć – powiedział polski prezydent i w ówczesnych realiach nie
były to czcze słowa. To także wtedy prezydent Francji Nicolas Sarkozy na propozycję Kaczyńskiego wspólnej rozmowy, miał powiedzieć – dobrze, ale bez tych małych – myśląc o krajach
bałtyckich. Polski prezydent odpowiedział – w takim razie nie będzie rozmowy. To zdanie, ta
decyzja pokazały, że solidarność krajów Europy Środkowo-Wschodniej w obliczu konkretnego zagrożenia może i powinna być silniejsza niż załatwianie na boku własnych interesów
z którąś z potęg zachodniego świata.
Rok wcześniej, w 2007 roku miało miejsce ważne zdarzenie, odwołujące się do wspólnej
historii. W wyniku decyzji litewskiego Seimasu (parlamentu) święto narodowe 3 Maja stało
się również świętem narodowym Litwy. Z tej okazji 2 maja 2007 roku odbyły się uroczyste,

78

STRONA

HISTORIA, PRAWDA, TERAŹNIEJSZOŚĆ

JAK PROWADZIĆ STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
W KONTEKŚCIE PRZESZŁOŚCI? 2.0

zsynchronizowane posiedzenia parlamentów obydwu państw. To ważne przełamanie impasu
sporów historycznych. To wydobycie z przeszłości takiego aktu, który był ważny dla obu narodów, bez kontrowersji i odmiennych interpretacji. Równie ważnym wydarzeniem ostatniego
czasu, kiedy wzajemne relacje zaczęły się układać zdecydowanie lepiej, były uroczystości
pogrzebowe dwudziestu przywódców Powstania Styczniowego, które miały miejsce 22 listopada 2019 roku w stolicy Litwy. Odkryte dwa lata wcześniej miejsca pochówku straconych
na placu Łukiskim bohaterów połączyły tym razem nie tylko elity polityczne Polski i Litwy,
ale i tłumy ludzi. Dołączyli do nich liczni Białorusini, tworząc konglomerat narodów przywołujących z historii wspólne dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dodać też trzeba do
tego zestawu Łotyszy i Ukraińców. Pewne jest, że zwornikiem tych wspólnych, pozytywnych
działań jest próba odpowiedzi na agresywną postawę Rosji, widoczną zwłaszcza od 2014 roku,
zagrażającą wszystkim państwom regionu. Jednak nie sposób też zauważyć większej niż wcześniej otwartości, chęci wzajemnego zbliżenia, porzucenia jałowych sporów na rzecz uznania
tego, co jest naprawdę ważne dla obu krajów. Można dodać, że tak uroczysty pochówek przywódców Powstania Styczniowego, z udziałem bardzo licznych delegacji państwowych po obu
stronach, jeszcze kilka wcześniej nie byłby możliwy.
W takiej atmosferze inaczej się rozmawia o nawet najbardziej drażliwych tematach z najnowszej historii, które do tej pory raczej dzieliły niż łączyły. O marszałku Piłsudskim, który nie
nazywał się inaczej niż starym Litwinem (faktycznie miał bardzo silne żmudzkie korzenie),
o Armii Krajowej i jej działalności na Wileńszczyźnie, czy szerzej Kresach Wschodnich. Coraz
częściej na Litwie dostrzega się litewskie korzenie, w znaczeniu historycznym, takich postaci
jak Henryk Sienkiewicz czy Witold Gombrowicz. Po stronie polskiej ciągle do wykonania jest
praca poznania i docenienia współczesnej Litwy, z jej bogatą ofertą kulturalną włącznie. Od
lat największe osiągnięcia w tej dziedzinie mają samorządy po obu stronach granicy. Ilustracją takich działań niech będzie gmina Kadzidło, znajdującą się na Kurpiach, gdzie w 2020 r.
wydano dwujęzyczną antologię „Znad Laudy i Niewiaży”, w której znalazło się kilkadziesiąt
współczesnych wierszy poetów laudańskich, w tym także miejscowych Polaków. Jedna z nich
Regina Czyrycka (Čirickaitė) w wierszu „Mamie” stwierdza:
Mamo, ty rozmawiałaś
ze mną po litewsku,
ale i mowy praojców
nauczyć się pomogłaś.
(…)
Mówiłaś: „OjczyznaTo najdroższy kraj,
Ale obok ojczyzny
Polska najbliżej”.
Na tle zmian dokonujących się po obu stronach granicy zauważyć trzeba coraz bardziej uświadamianą sobie odrębność, poczucie własnej tożsamości Polaków, obywateli Litwy. Nie są Litwinami polskiego pochodzenia, nie są też jednak Polakami z Macierzy. Mają swój język, akcent,
osiągnięcia, swoją unikalną historię. Dzięki zwartemu zamieszkaniu tworzą własne samorządy,
posiadają fundacje, stowarzyszenia, organizacje. Warto pielęgnować taki regionalizm, zwłaszcza jeśli nie jest on skierowany przeciw komuś, a jedynie nastawiony na budowanie. Podobne
procesy można było zauważyć już wcześniej także wśród Litwinów, obywateli polskich.
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Coraz dumniej powiewające na Białorusi, zwłaszcza w obliczu toczącego się sporu o przyszłość tego kraju, herby z Pogonią powinny nam mocniej uświadamiać nasze wspólne korzenie.
Nie na zasadzie rywalizacji, ale czerpania bogactwa z tego, co było w naszej wspólnej historii
wielkie. Tak jak w końcu XIX wieku tworzyły się nowoczesne, lecz jednak narodowe państwa,
w opozycji do dawnej tradycji Rzeczpospolitej wielu narodów, w opozycji do Polski, tak teraz,
w pierwszej połowie XXI wieku ta tendencja może być odwrotna. Dziś nikt nie kwestionuje
odrębnego statusu państwowego Litwy, czy Białorusi, jednak silne wsparcie polityczne, ale
i gospodarcze ze strony Polski dla tych państw, może być dla nich szansą swobodnego, dynamicznego rozwoju, bez uciekania się do protekcji możnych sąsiadów.
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Debata pt. „Relacje Polski i Litwy –
partnerstwo na fundamencie trudnej historii”
odbyła się 24 września 2020 roku.

PARTNERSTWO
A TRUDNA HISTORIA

W dyskusji udział wzięli:
dr Alicja Malewska
(Akademia Ignatianum w Krakowie),
oraz dr Tomasz Błaszczak
(Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie).
Rozmowę poprowadziła
dr Barbara Jundo-Kaliszewska
(Uniwersytet Łódzki).
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Dr Barbara Jundo-Kaliszewska: Dzień dobry państwu. Dziękuję serdecznie Fundacji im.
Janusza Kurtyki za kolejne już zaproszenie. Jest mi niezwykle miło poprowadzić debatę na
temat, który znajduje się w sferze moich zainteresowań zarówno naukowych, zawodowych,
jak i osobistych. Z uwagi na to, że nie jest to pierwsza rozmowa w tym cyklu o relacjach
Wilna i Warszawy – dzisiaj skupimy się przede wszystkim na osiągnięciach naszych rządów
na przestrzeni ostatnich trzech dekad. Kiedy mówimy o historii, powinniśmy pamiętać,
że Polaków i Litwinów łączą nie tylko dzieje “okołounijne”, których korzenie sięgają
XIV wieku, ale także walka o uwolnienie się spod moskiewskiej kurateli na przełomie lat
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku. Dlatego powinniśmy tutaj
przypomnieć między innymi kooperację Solidarności z Sąjūdisem, wsparcie Papieża Polaka
– św. Jana Pawła II, czy zaangażowanie Jerzego Giedroycia w sprawę niepodległości Litwy.
Drodzy państwo, jedenastego marca bieżącego roku Litwa obchodziła trzydziestą rocznicę
przyjęcia Aktu Restytucji Niepodległości. W przyszłym roku będziemy świętowali, bo tak
to należy nazwać, trzydziestolecie rozpadu Związku Radzieckiego i podpisania umowy
w Wiskulach. Jednakże echa radzieckiej przeszłości docierają do nas teraz chociażby
z Mińska, gdzie Moskwa nadal nie rezygnuje ze swoich wpływów. Cieszy fakt, że zarówno
Wilno jak i Warszawa włączają się w sprawy walczących o przemiany Białorusinów.
Z drugiej strony, aktywność naszych rządów na tym polu skłania do oceny trzech dekad
wolności. Dlatego moje pierwsze pytanie dotyczy osiągnięć i sukcesów, jakie powinniśmy
wskazać, zarówno w sferze współpracy gospodarczej, jak też politycznej czy kulturowej.
Być może popełniliśmy jakieś błędy? Nad czym powinniśmy jeszcze pracować? O otwarcie
dyskusji chciałam prosić panią doktor Alicję Malewską.
Dr Alicja Malewska: Dziękuję bardzo, dziękuję również za zaproszenie na debatę. Ten temat
też jest mi bliski zarówno naukowo i osobiście, ze względu na pochodzenie, więc trochę subiektywnie. Postaram się również obiektywnie spojrzeć na tę historię już dzisiaj z Krakowa, na
te relacje Wilno-Warszawa przez ostatnie trzydzieści lat. Czy więcej jest sukcesów, czy więcej
jest porażek? Oczywiście, że sukcesów. Trudno byłoby mówić, że te trzydzieści lat to jakiś stracony czas albo zupełnie niewykorzystany, bo jesteśmy w tym momencie partnerami, obydwa
kraje przyznają się do tego. Oczywiście, rozmawiamy też w bardzo specyficznym momencie,
w którym nagle to partnerstwo strategiczne znowu odżyło, wybuchło, wręcz rozkwitło. Obydwie strony stale podkreślają, że tak dobrze to jeszcze nigdy nie było. Powinniśmy wszyscy
traktować to może z nieco większym dystansem niż politycy, którym wygodnie jest tak mówić. Patrząc obiektywnie, zwłaszcza że porównując historię tych relacji w dwudziestym wieku,
to te ostatnie trzydzieści lat prezentuje się bardzo dobrze, z kilkoma takimi punktami zapalnymi, które nie były rozwiązane i nie są rozwiązane, moim zdaniem. Natomiast, tak jak pani
doktor zaczęła tu od współpracy pod względem takich różnych sfer, to oczywiście współpraca
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polityczna istnieje i przede wszystkim jest, wydaje mi się, że jest wymuszona przez warunki
zewnętrzne, może nie tyle wymuszona, co określają ją przede wszystkim ramy, w których funkcjonują obydwa kraje. Najpierw to było dążenie do wstąpienia do Unii Europejskiej i NATO,
później wstąpienie do tych struktur. Powodują ją też często wspólne interesy ze względu na
podobne problemy, wyzwania geopolityczne. Automatycznie w związku z tym budowała się
jakaś wspólnota, czy próby popierania swoich stanowisk, żeby zyskać głos, czy zyskać poparcie na forach instytucji międzynarodowych w większości kluczowych spraw. No i oczywiście również to sąsiedztwo, trudne sąsiedztwo Rosji i wynikające w związku z tym różne
zagrożenia, chociażby w sferze energetycznej. Te wszystkie wyzwania były na tyle podobne
dla Litwy i Polski, że automatycznie popychały je do współpracy. Nawet jeżeli istniały problemy wewnętrzne, to jednak w tej sferze politycznej warto było współpracować i ta współpraca
nigdy tak do końca się nie zerwała, mimo że mówiło się o tych dziesięciu latach ochłodzenia
w relacjach polsko-litewskich.
Tak samo na polu gospodarczym, oczywiście, bliskość geograficzna sprzyja nawiązywaniu wszelkich relacji ekonomicznych, oczywiście z bardzo dużą nierównością, bo jednak
prawie czterdziestomilionowy rynek polski i trzymilionowy rynek litewski nie mają szans
grać tutaj na podobnych zasadach, niemniej oczywiście, z jakąś obopólną korzyścią dla
obydwu tych krajów, ta współpraca gospodarcza się toczyła, raz ściślej, raz trochę luźniej.
Tutaj, oczywiście, myśląc o największych sukcesach albo przynajmniej najważniejszych
wydarzeniach współpracy gospodarczej, to należy wymienić Możejki, które były istotnym
wydarzeniem, zarówno politycznym, jak i gospodarczym, które wreszcie zaczęły przynosić zysk Polsce, przestały być strategiczną inwestycją, stały się wreszcie inwestycją opłacalną ekonomicznie. Rozumiem, że będziemy się jeszcze zagłębiali bardziej szczegółowo
w te poszczególne sfery, więc może w te problemy związane z Możejkami nie będę teraz
wchodziła aż tak bardzo szczegółowo.
Kolejny bardzo istotny temat to współpraca energetyczna i tutaj znowu podobny front Polski
i Litwy pod względem dywersyfikacji dostaw gazu czy też ropy naftowej, wspólne inwestycje,
patrzenie w ogóle w jednym kierunku. To na pewno trzeba zaliczyć na plus i popieranie się
w tych sprawach, na forum Unii Europejskiej chociażby, kiedykolwiek była rozmowa o polityce energetycznej.
Co do sfery kulturowej, tutaj wydaje mi, że w różnych okresach ta współpraca kulturowa była
silniejsza lub słabsza, jak zwykle bywa, zależnie między innymi od tego, jak dużo państwa
chciały poświęcić środków finansowych na taką współpracę, bo to, niestety, jest wypadkową również takich czynników. Natomiast na pewno doszło do zacieśnienia w tych ostatnich
trzydziestu latach więzi na poziomie społeczeństw, co uważam, jest chyba największym osiągnięciem, że ta granica, która istniała, która jednak utrudniała kontakty między Polską a Litwą w czasach Związku Radzieckiego, ta granica, która zupełnie rozdzielała Polskę i Litwę
w dwudziestoleciu międzywojennym, uniemożliwiając jakiekolwiek kontakty, przez ostatnie
trzydzieści lat, nie tylko ze względu na wejście do strefy Schengen, po prostu zniknęła. Uważam, że społeczeństwa zbliżyły się do siebie i to nawet na takim poziomie bardziej codziennym
niż te takie polityczne kontakty i to jest największy sukces, o którym tu powinniśmy mówić.
Dr Barbara Jundo-Kaliszewska: Dziękuję bardzo, Pani Doktor za odpowiedź. Czy pan,
panie doktorze, zgadza się z przedmówczynią?
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Dr Tomasz Błaszczak: Zgadzam się z przedmówczynią w zasadniczej kwestii, że przeżywamy teraz najlepszy okres w stosunkach politycznych litewsko-polskich i muszę przyznać, że
ta puenta, w której tutaj pani doktor wspomniała, że ten czas, który przeżywamy w tym momencie i te trzydzieści lat otwarcia granic, są bardzo ważnym punktem dla poznania się obu
społeczeństw i możliwości wzajemnych kontaktów na poziomie indywidualnym. Z perspektywy Polski należy wziąć też pod uwagę, że sto kilometrów polsko-litewskiej granicy, to na
dzień dzisiejszy jest jedyna tak łatwo przekraczalna, bez jakichkolwiek formalności droga na
– przynajmniej z perspektywy Polski, może Litwini tutaj nie będą się zgadzać, będą się uważali za trochę inną przestrzeń kulturową, ale też mimo wszystko z polskiej perspektywy jest tak
nadal – droga na wschód i nadal jest to były Związek Radziecki. Tutaj na pewno pani moderator też będzie mogła, na ten temat postrzegania Litwy z polskiej perspektywy, coś powiedzieć.
Niewątpliwie te trzydzieści lat stosunków dwóch niepodległych państw, to piętnaście, szesnaście lat wspólnej obecności w Unii Europejskiej, niewiele mniej w strefie Schengen, jest bardzo ważnym punktem, jeżeli chodzi o tą współpracę, o której mówimy. Na pewno bez otwartej granicy nie byłoby możliwości do takiej intensywnej współpracy kulturalnej, na pewno ta
współpraca gospodarcza nie mogłaby być na takim wysokim poziomie.
Tutaj przede wszystkim należałoby zwrócić uwagę na współpracę transgraniczną, która teraz
jest bardzo intensywna. Sukcesów jest rzeczywiście sporo. Oczywiście, dużo jest też nierozwiązanych problemów. Jeżeli pani doktor Alicja Malewska mówiła tutaj o samych plusach,
to zarazem w kwestiach gospodarczych, czy w kwestiach politycznych, pozostaje dużo spraw
nierozwiązanych. Sam fakt tego korytarza transportowego, którego przez tych trzydzieści lat
się nie doczekaliśmy, a pamiętam jeszcze na początku lat dziewięćdziesiątych, będąc uczniem,
czytałem w podręcznikach do geografii o rozwoju sieci transportowej Polski, o Rail Baltica,
o Via Baltica, tych rzeczach, których nam, często podróżującym między Polską a Litwą, do
dzisiaj nie udało się doświadczyć, mimo że od szumnych deklaracji minęło już dwadzieścia
pięć lat. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że te deklaracje, o których usłyszeliśmy w tym miesiącu, będą szybciej realizowane niż te, które usłyszeliśmy ćwierć wieku temu. Oczywiście,
inwestycje, jak Via Baltica, one są realizowane i każdy kto w przeciągu ostatniego roku jechał
z Warszawy w kierunku Kowna czy Wilna, widzi, jak to jest intensywnie rozwijane.
Wydaje mi się też, że współpraca kulturalna szczególnie, jest bardzo ważnym elementem w poznaniu Polaków i Litwinów. Tutaj oczywiście rola dyplomacji kulturalnej z jednej i z drugiej
strony w mniejszym czy też w większym stopniu jest widzialna. Zależy też od finansów, o których pani doktor wspomniała, a też i od ludzi, zarządzających tą kulturą. Wymieniłbym tutaj
działalność Instytutu Polskiego czy Centrum Kultury Litewskiej, które też teraz trochę inaczej
funkcjonuje, ale te inicjatywy pozostawiły bardzo ważny i wyraźny ślad w takim, wydaje mi
się, odbiorze kultury, czy litewskiej w Polsce, czy polskiej na Litwie. To jest niemniej ważne
niż właśnie deklaracje polityczne, czy sukcesy albo porażki na gruncie gospodarczym. Taki
byłby mój komentarz, uzupełnienie do wypowiedzi pani doktor Malewskiej.
Dr Barbara Jundo-Kaliszewska: Dziękuję państwu za merytoryczne wprowadzenie nas
do tematu. Przywołał pan doktor dylemat Wschodu i Zachodu, to jest geografii w wymiarze
również politycznym. Mówi się, że siłę państwa mierzy się siłą jego sąsiadów czy
sojuszników. Jakie różnice i podobieństwa występują w prowadzeniu polityki zagranicznej
obu stolic w stosunku do Rosji, Stanów Zjednoczonych czy Unii Europejskiej? Jak wygląda
polityka Wilna i Warszawy między innymi w sprawie białoruskiej?
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Dr Tomasz Błaszczak: Moim zdaniem można tutaj powiedzieć o pewnych rozbieżnościach
w widzeniu świata, Europy i regionu, przez obydwa państwa. Jednak to sto lat trudnej historii, od roku 1918 i brak stosunków dyplomatycznych w okresie międzywojennym, i to inne
patrzenie na region, szukanie innych sojuszników, daje o sobie czasem znać. Jeżeli spojrzymy
na politykę zagraniczną Litwy w kontekście polityki światowej, czy europejskiej, to one będą
jednak zbieżne. Integracja euroatlantycka od samego początku niepodległości była najważniejszym czynnikiem, jeżeli chodzi o podstawowe kierunki polityki zagranicznej Polski i Litwy.
W przypadku litewskim to było też dokładnie określone ustawowo, że Litwa nie może angażować się w jakiekolwiek związki geopolityczne, czy sojusze geopolityczne w przestrzeni byłego
Związku Radzieckiego, to od samego początku niepodległości też było jasno określone. Jednak
poza tym wspólnym kierunkiem integracji euroatlantyckiej ja bym widział zasadniczą kwestię
balansowania Litwy między dwiema koncepcjami albo dwoma kierunkami, może lepiej. Kierunkiem nastawionym na współpracę w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie Polska
oczywiście w tym momencie jest najważniejszym, kluczowym partnerem, czy też w kierunku
państw Grupy Wyszehradzkiej, który w tym kontekście polityki regionalnej, również w polityce zagranicznej Polski też odgrywał kluczową rolę. W przypadku litewskim można mówić
o balansowaniu między Europą Środkowo-Wschodnią a tą tak zwaną Baltoscandią, to jest mało
znany termin w Polsce, dlatego, moim zdaniem, też warto powiedzieć kilka słów więcej. Jest
to koncepcja ukuta, mająca swoje początki jeszcze w okresie międzywojennym, gdzie mówi
się o takim związku, czasem konfederacji małych państw, małych narodów z regionu północnej i wschodniej części morza Bałtyckiego, które jako jeden wspólny podmiot miałyby być odporem, takim silnym związkiem między Wschodem i Zachodem. Oczywiście, z perspektywy
litewskiej to też było odcięcie się od tej tradycji Rzeczypospolitej i ścisłego związku z Polską.
Można zaobserwować, że szczególnie w czasie rządów prezydent Dalii Grybauskaité ten kierunek północny zdecydowanie przeważał nad kierunkiem południowym. Można powiedzieć,
że te kierunki polityki regionalnej, one w przypadku Litwy różnią się w zależności od tego,
kto w danym momencie Litwą rządzi.
Jeżeli mówimy o polityce wschodniej, to Litwa już po wstąpieniu do Unii Europejskiej i do sojuszu północnoatlantyckiego, starała się świecić przykładem lidera przemian demokratycznych
w przestrzeni postsowieckiej. Starała się być takim pomostem dla państw regionu, które moglibyśmy określić jako państwa programu Partnerstwa Wschodniego, czyli Białoruś, Ukraina,
Mołdawia, Gruzja. To też można powiedzieć, że przejawiało się zaangażowaniem prezydenta
Adamkusa w czasie konfliktów w Gruzji, czy później, jeżeli chodzi o kwestie ukraińskie i teraz
białoruskie. Myślę, że do białoruskich jeszcze przejdziemy, bo to jest sprawa bardzo świeża,
z perspektywy historycznej bardzo interesująca i myślę, że podejmiemy tę kwestię jeszcze dzisiaj.
Dr Barbara Jundo-Kaliszewska: Pan doktor przedstawił nam bardzo dokładny obraz
działalności strony litewskiej. Proszę panią doktor Malewską o przybliżenie polityki
Warszawy. W jaki sposób dotychczasowe osiągnięcia Wilna i Warszawy dają możliwości
wspólnego oddziaływania na kierunku białoruskim?
Dr Alicja Malewska: Polska ma wiele zbieżnych z Litwą celów, tak jak wspominaliśmy,
zwłaszcza wynikających z tego położenia, w którym się znajduje i z tej przeszłości. Jednak
w odróżnieniu od Litwy może też bardziej różnicować swoją politykę zagraniczną wobec zachodnich partnerów, bo chociażby bliskość Niemiec jest oczywistym czynnikiem, który będzie
zmieniał trochę albo dawał większe możliwości kształtowania kierunków polityki zagranicznej.
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W związku z tym, na przestrzeni trzydziestu lat, powiedziałabym, że więcej się działo. Natomiast
dzisiaj, jak widać, Polska się koncentruje na wzmacnianiu raczej więzi ze Stanami Zjednoczonymi, jako strategicznym partnerem, trochę w opozycji do dotychczasowych prób budowania
silnych więzów tutaj, w ramach Unii Europejskiej. Oczywiście, to wynika z konfliktów na linii
Polska i UE. To też jest jeden z czynników, który różnicuje te dwa kraje, bo powiedziałabym,
że Litwa, czy nawet społeczeństwo litewskie, niekoniecznie to się zawsze przekłada na politykę, ale społeczeństwo litewskie jest bardzo eurooptymistyczne, bardziej niż polskie, na pewno.
Dlatego też jakby to poparcie dla unijnej polityki, unijnej wartości, jest na Litwie wyższe niż
w Polsce. Widać też, że to się właśnie przekłada na stosunki teraz Polski z Unią Europejską
i przenosi ten akcent na próby kształtowania silniejszej więzi ze Stanami Zjednoczonymi, jako
strategicznym partnerem. To oczywiście bazy wojskowe, to wszystko co teraz się dzieje wokół
tego tematu i przeniesienia baz z Niemiec do Polski, czy umocnienia przesmyku suwalskiego,
czy też stawianie, takie silne, na NATO w tej kwestii.
Jak to się ma, polityka Polski i Litwy, do możliwości kształtowania sytuacji, czy wpływania,
przynajmniej do przyjmowania stanowiska wobec sytuacji na wschodzie? Myślę, że obydwa
kraje chciałyby mieć wpływ, znaleźć sobie nisze w tej polityce wschodniej, nawet na forum
całej Unii Europejskiej, chociażby ze względu na bliskość geograficzną. Są takimi naturalnymi, może, nie wiem, czy liderami od razu, ale jednak są punktami, takimi powodującymi, że
ta współpraca jest łatwiejsza, bliższa i może bardziej zrozumiała, ponieważ kraje postsowieckie na pewno, ze względu na wspólną przeszłość, lepiej rozumieją, co się działo na Ukrainie
w czasach Majdanu albo co się dzieje na Białorusi, niż społeczeństwa zachodnie, które nie mają
tego samego zaplecza kulturowego i historycznego. Czy to się przekłada na realne znaczenie
w kształtowaniu tej polityki? Różnie z tym bywa. Oczywiście, istotne są takie kroki, jak próba
mediacji lub podejmowanie jakichś kroków, jak to się działo podczas kryzysu, wojny na Ukrainie. Moim daniem, postawa Polski i Litwy bez bardzo silnego poparcia pozostałych partnerów
z Unii Europejskiej nie daje wielkich szans na realne wpłynięcie na sytuację, która dzieje się
w tych krajach. Rezolucje są jakimś istotnym głosem wsparcia dla tych społeczeństw. Natomiast tak długo, jak to nie jest jednogłośnie wyrażone stanowisko całej Unii Europejskiej lub
pozostałych sojuszników, to niestety, Polska i Litwa są nadal regionalnymi graczami o ograniczonych możliwościach wpływania na decyzję Rosji, która jest tutaj kluczowym graczem.
Dr Barbara Jundo-Kaliszewska: Dziękuję państwu za odpowiedź. W tym miejscu musimy
wrócić do regionu i do tematu naszego spotkania. Obserwujemy trend zmiany narracji
historycznej. Jest to zmiana niewątpliwie bardzo pozytywna w kontekście regionu. Mam
na myśli wspólną promocję wielonarodowej spuścizny Rzeczpospolitej Obojga Narodów,
pochówek powstańców styczniowych, powstanie Trójkąta Lubelskiego, ale również polskolitewskie konsultacje międzyrządowe w Pałacu Władców w Wilnie we wrześniu bieżącego
roku. Czy pokusi się pani doktor o ocenę tych przewartościowań i spróbuje spojrzeć na nie
w kontekście zarówno geopolitycznym, regionalnym jak i lokalnym?
Dr Alicja Malewska: Rzeczywiście, jesteśmy świadkami tego bardzo ciekawego momentu
przełamania się. Zaczął się on może rok albo dwa lata temu. Teraz osiąga jakiś tymczasowy
pik, ale możliwe, że to będzie nadal rosło. Na poziomie polityki, to nie jest tylko zacieśnienie więzi politycznych i zorganizowanie spotkań międzyrządowych, przywrócenie wspólnych
zgromadzeń parlamentarnych, ale istotnie, narracja historyczna się zmienia. Nie wydarza się to
często w historii społeczeństw. To jest fascynujący trend do zaobserwowania dla naukowców
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oraz dla ludzi zainteresowanych tym, jak kształtujemy nasze myślenie o historii oraz jakie ono
ma wpływ na dzisiejsze postrzeganie rzeczywistości. Historia w przypadku stosunków polsko-litewskich zawsze działała na niekorzyść. Wszystkie sukcesy, o których mówiłam, były
wynikiem obecnych warunków politycznych i tego, jak się rozwinęły wydarzenia oraz w jakim momencie historii jesteśmy, czyli obecna sytuacja popychała do współpracy, wynagradzała takie wspólne akcje i wspólne stanowiska. Natomiast przeszłość to był element, który
działał zawsze na niekorzyść, czyli, oczywiście, przede wszystkim kwestia dwudziestolecia
międzywojennego i tak zwanej polskiej okupacji Wilna, która ciągle wypływała. Mniejszość
polska i jej problemy na Litwie również były wrzucane do tego samego worka, że to wszystko
to jest jeden problem, że Polacy tutaj próbują, żeby na Wileńszczyźnie swoje roszczenia realizować. Wiele z tych problemów bieżących było rozpatrywanych, również mniejszości polskiej na Litwie, w kontekście historycznym. Kontekst historyczny nie sprzyjał temu, bo albo
to było dwudziestolecie międzywojenne i bardzo bolesna dla Litwinów utrata Wilna, nie tylko
tak realnie, ale przede wszystkim symbolicznie, miasta, które miało być stolicą nowego odrodzonego państwa, takim bijącym sercem litewskości, ale je utracono. Narracja, która została
przeniesiona z początku dwudziestego wieku, która również w negatywny sposób postrzegała przecież te kilkaset lat współistnienia polsko-litewskiego. Pokazuje nam ten przykład, jak
bardzo fakty są nieistotne, istotna jest narracja, czyli okres Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
W Polsce hołubiony jako złoty wiek, wspaniałe dziedzictwo, na Litwie ten sam okres postrzegany jako okres tak zwanego zaśnięcia narodu litewskiego, który został stłamszony przez polską dominującą kulturę, w którym tak naprawdę wyparto go z obiegu, ze wspólnej przestrzeni
politycznej. To wszystko prowadziło do tego, że tak naprawdę, bez tej wspólnej historii, jakby
mieli tylko negatywne argumenty. To rzutowało na rozwiązywanie albo brak chęci rozwiązywania pewnych problemów.
Dzisiaj, mam wrażenie, że po raz pierwszy, rzeczywiście, zaczyna się to powoli zmieniać. Zaczęło się może jakiś czas temu, kiedy rehabilitowano Jogailę, kiedy przestał być najgorszym
zdrajcą narodu i taką ciemną postacią, i zaczęto dostrzegać w nim również potencjał, że również to jest postać historyczna, do której Litwini powinni się przyznawać, bo w końcu był jednym z twórców jednej z istotniejszych dynastii w tym regionie. Dzisiaj widzimy, że poszło to
o wiele dalej, chociażby w przypadku postaci Józefa Piłsudskiego. Co jeszcze dziesięć lat temu
było absolutnie nie do pomyślenia, żeby Litwini w przestrzeni publicznej w ogóle podjęli dyskusję na temat Piłsudskiego, jako postaci historycznej. Natomiast dzisiaj, tydzień temu, podczas wizyty polskiego rządu, po raz pierwszy historyczne wydarzenie, wojsko polsko-litewskie
zaciąga honorową wartę przy grobie serca matki Piłsudskiego. Absolutnie nie do pomyślenia,
przez długi czas w narracji litewskiej był to okupant, stawiany na równi często ze Stalinem czy
Hitlerem. Kiedyś wyszła taka linia znaczków: dyktatorzy na Litwie i tam się Piłsudski znalazł,
w niechlubnym towarzystwie. Natomiast bodajże dwa lata temu zorganizowano konferencję
w Wilnie, w której wreszcie bez emocji próbowano omówić tę postać. Mogłoby się to wydawać zupełnie nieistotne dla kogoś, kto nie jest zaangażowany w historię, że co to może zmienić, omawianie jakiejś postaci historycznej, jakie to ma przełożenie na życie współczesne i na
stosunki międzynarodowe. To jest oczywiście jakiś symbol, jakieś odbicie tego, że narracja
się zmienia i pewne rzeczy, które były dotychczas postrzegane negatywnie, bardzo utrudniały te wspólne relacje, teraz zaczynają być rewidowane na korzyść Polaków, myślę, że to ma
szanse przynieść realne rozwiązania w dzisiejszych problemach politycznych. Ja bym to oceniała bardzo pozytywnie, z drugiej strony z dużą dozą ostrożności, bo jeżeli mówimy o polityce historycznej, to ona jest kształtowana, to nie jest historia, to nie jest metodologicznie ścisła
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dziedzina. To jest sfera, która często ma służyć czyimś celom, budowaniu jakiejś świadomości.
Natomiast obecnie wydaje się, przynajmniej w kwestii relacji polsko-litewskich, to postrzeganie historii jest bardziej inkluzyjne pod względem tych dwóch narodów. Również pojawiają
się głosy, bardziej patrząc na Litwę, bo to Litwini zwykle bardzo kurczowo się trzymali swojej historii i wyjątkowości, znaczy się tego, że nie chcieli się dzielić tym Wielkim Księstwem
Litewskim, ale teraz również jakby stronę białoruską zaczynają uznawać, coraz bardziej przyznawać, że Białoruś jest dziedzicem tej samej historii, też i osiągnięć Wielkiego Księstwa Litewskiego. To otwiera wiele możliwości do współpracy.
Dr Barbara Jundo-Kaliszewska: Tak, to prawda, ale tutaj ad vocem chciałam tylko
dodać, że mimo wszystko premier Litwy Saulius Skvernelis nie towarzyszył premierowi
Mateuszowi Morawieckiemu przy składaniu kwiatów przy Mauzoleum Marszałka Józefa
Piłsudskiego na wileńskiej Rossie. Oznacza to, że w przededniu wyborów parlamentarnych
(a te odbędą się już w październiku), szef litewskiego rządu wolał uniknąć gestu, który
mógł spotkać się z negatywnym odbiorem części wyborców. Jak widać, stosunek do postaci
Marszałka w niektórych kręgach wciąż budzi kontrowersje. Panie doktorze, przebywa
pan w Kownie i może pan nam z miejsca wydarzeń zrelacjonować przemiany, o których
dzisiaj mówimy. Jak do nich doszło? Jak pan ocenia, skąd to nagłe ocieplenie? Skąd ten
zwrot w kierunku promocji dziejów – do niedawna negowanych – Wielkiego Księstwa
Litewskiego z czasów unii?
Dr Tomasz Błaszczak: Tutaj pani doktor Alicja Malewska powiedziała już bardzo dużo, tak
że ja ze swojej strony, co bym chciał dodać? Oczywiście, z perspektywy polityki pamięci, czy
polityki historycznej, takie zmiany nie zachodzą szybko. To jest proces bardzo długi. Jeżeli
chodzi o to, jak Polska była postrzegana przez pryzmat historii, no to oczywiście, niepodległa Litwa w okresie międzywojennym wytworzyła swój, można powiedzieć, kanon widzenia
historii, widzenia Polski i Polaków, jako głównego wroga, który w wyniku kilku unii polskolitewskich stłamsił naród litewski, skolonizował i tak dalej. Oczywiście, ten kanon pisania czy
myślenia historycznego, który poszedł w masy, on z jednej strony został zakonserwowany
w okresie sowieckim, gdzie te dyskusje historyczne na temat dziedzictwa tej wspólnej państwowości polsko-litewskiej były bardzo ograniczone. On wybuchł po raz kolejny na początku lat dziewięćdziesiątych, czy pod koniec jeszcze lat osiemdziesiątych, w okresie pierestrojki. Proszę sobie wyobrazić, że jest taki kanoniczny podręcznik, czy kanoniczna synteza dziejów Litwy z roku 1936, Adolfasa Šapoki, gdzie obraz Polski i Polaków jest jasny i ta książka
w momencie powtórnego odrodzenia Litwy, ona znowu wchodzi do kanonu historycznego, jest
wznawiana bodajże w ćwierći miliona egzemplarzy. Można sobie wyliczyć, że jeszcze wtedy
w czteromilionowym kraju trzysta tysięcy. egzemplarzy książki może trafić praktycznie pod
każdą strzechę. Ten proces tworzenia, czy nowego pisania litewskiej historii, on był po prostu
dużo dłuższy niż w przypadku Polski. W Polsce, moim zdaniem, czy podręczniki, czy nauczanie historii bardzo szybko zostało zmienione, można powiedzieć, w latach dziewięćdziesiątych,
gdzie na Litwie został wyciągnięty ten model międzywojenny.
To też jest jeszcze, moim zdaniem, bardzo ciekawy punkt do dalszych badań. Samo nauczanie historii w okresie transformacji i takie porównanie, na przykład włączając jeszcze do tego
Białoruś, czy Łotwę, w jaki sposób ta historia była nauczana. Z tego, co się orientuję, takich
badań nie było. To mogłoby być bardzo ciekawe. Współpraca polskich i litewskich historyków
rozpoczyna się bardzo wcześnie, jak tylko jest możliwość swobodnego poruszania się przez
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granicę, to zarówno Litwini jak i Polacy penetrują polsko-litewskie archiwa, organizowane są
od samego początku niepodległości wspólne konferencje czy publikacje. Ta dyskusja wśród
historyków jest bardzo intensywna. Moim zdaniem nie można marginalizować roli komisji
podręcznikowej, która powstaje już w roku dziewięćdziesiątym drugim i próbuje zharmonizować tą narrację wspólnej historii polskiej z Polską na Litwie i odwrotnie z Litwą w Polsce.
Można powiedzieć, że to, z czym mamy do czynienia dzisiaj, jest procesem, który rozpoczął
się już w latach dziewięćdziesiątych i któremu nadana została pewna polityczna moc, i jak widać, można znaleźć wspólne punkty i tą wspólną historię prezentować ze strony pozytywnej,
a nie tylko ograniczać się do konfliktu, do kwestii roku 1920, czy do konfliktu z okresu drugiej wojny światowej.
Dr Barbara Jundo-Kaliszewska: Jak widać, czas i praca ekspertów-historyków robią
swoje. Niewątpliwie ważną rolę odgrywają takie, a nie inne, warunki geopolityczne...
Dr Tomasz Błaszczak: Oczywiście, ja tutaj się zgodzę, oczywiście, polscy i litewscy historycy
mogliby pracować dalej, rozumieć się wzajemnie, ale jeżeli to nie idzie w masy, to oczywiście
ten przekaz nie byłby widziany.
Dr Barbara Jundo-Kaliszewska: Konsensus, na poziomie ekspertów, został osiągnięty już
dawno temu. Obecnie, na szczęście, przekłada się to też na realne działania polityczne i społeczne. W tym miejscu dochodzimy do jednego z trudniejszych momentów w polityce pamięci
i relacjach polsko-litewskich: spraw Polaków na Litwie. Mamy wielu specjalistów, którzy od
lat zajmują się kwestiami mniejszości polskiej. Tymczasem, zdaje się, że jest to jedna z największych porażek polskiej dyplomacji ostatnich trzech dekad. Historia zatoczyła koło. Po
trzydziestu latach jedyna reprezentacja polityczna Polaków na Litwie znów ciąży ku Moskwie.
Zazwyczaj mówimy o winie i zaniedbaniach po stronie Wilna. Ja chciałam zapytać państwa
o błędy Warszawy. Jak doszło do tego, że ten dialog z Akcją Wyborczą Polaków na Litwie –
Związek Chrześcijańskich Rodzin, a pośrednio również z jej elektoratem, tak bardzo szwankuje? Może rozpocznie pani doktor Malewska?
Dr Alicja Malewska: Rzeczywiście, przeszliśmy do trudnego tematu, do najtrudniejszego
aspektu tego wszystkiego, myślę, że najtrudniejszego do zrozumienia w Polsce, czyli tych
prorosyjskich sympatii Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. Myślę, że dla Polaków w Polsce to się nie mieści w głowie, w jaki sposób można w ogóle szukać współpracy z Rosją, czy
z mniejszością rosyjską, będąc w takiej sytuacji, mając taką historię, taką przeszłość. Tutaj też
trzeba, że tak powiem, dodać gwiazdkę, żeby nie utożsamiać do końca mniejszości rosyjskiej
na Litwie z Rosją. Ta współpraca, którą zaczęła AWPL, szukanie poparcia wśród rosyjskojęzycznych mieszkańców Litwy, to nie do końca oznacza zawsze stuprocentowe popieranie Rosji, czy polityki Władimira Putina. Jednak to jest mniejszość, to są obywatele Litwy, owszem
są rosyjskojęzyczni i silnie funkcjonują w rosyjskim kręgu kulturowym, w medialnej przestrzeni i tak dalej. Jednak to są obywatele Litwy, to jest współpraca z innymi obywatelami Litwy,
a nie bezpośrednio z agentami Rosji. Niestety, Akcja Wyborcza Polaków na Litwie kolejnymi wypowiedziami podkreśla swoje sympatie albo próbuje nie nastąpić na odcisk mniejszości
rosyjskiej w walce o te głosy, tej mniejszości albo w ogóle społeczności rosyjskiej. Ktoś, kto
śledzi sytuację na Wileńszczyźnie, to wie, że pewnie chodzi o wypowiedź sprzed paru tygodni posła tej partii, Jedzińskiego, który powiedział, że policja białoruska stoi na straży konstytucji w ostatnich wydarzeniach. Takie postawy, wypowiedzi, trochę przekreślają szansę bycia
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postrzeganym jako poważna partia, bardzo psują wizerunek. Psują również walkę o te postulaty, które od zawsze były na sztandarach Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. Ten kierunek
oceniania agresji Rosji na Ukrainie, Gruzji, na Białorusi, pokazuje, że polityczne zagrywki są
dużo istotniejsze dla tej partii niż jasne opowiedzenie się za zasadami, które są wyznawane
przez większość społeczeństwa, w Polsce i na Litwie.
Co poszło nie tak w tej współpracy? Jeżeli już szukamy winnych, to bym wskazywała na sytuację samej partii, która przerodziła się w partię wodzowską, mało demokratyczną, bardzo
mało elastyczną. Akcja Wyborcza Polaków na Litwie w latach dziewięćdziesiątych zeszłego
wieku bardzo silnie była zaangażowana w walkę o bardzo istotne, również dla Polaków i Polaków na Wileńszczyźnie, kwestie. Potem przestała realizować realne postulaty, tylko trzymała
się haseł. Głównym celem stało się utrzymanie na scenie politycznej. Można dzisiaj dowodów
szukać w tym, że w momencie, w którym partia ma dwie teki w rządzie – ministerstwo spraw
wewnętrznych jest jedną z istotniejszych tek, jeśli mówimy o kwestiach, o które walczy mniejszość narodowa – sprawy nie posunęły się ani o centymetr do przodu. Tak naprawdę ta sytuacja,
w której Akcji Wyborczej Polaków na Litwie udaje się dojść do władzy, stworzyć jakąś koalicję, pokazuje, że wcale nie mają mocy w rozwiązywaniu tych problemów. To stawia pytanie:
co rzeczywiście jest ich celem? Czy ich celem jest po prostu utrzymanie się u władzy i zdobycie mandatów, po to, żeby istnieć nadal, a problemy, o które mówią, że walczą, już dawno
nie są na tapecie w rozmowach z partnerami koalicyjnymi, po to, żeby móc tworzyć koalicję.
Na linii Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Warszawa ja bym doszukiwała się problemów
w tym, jak wyglądał rozwój tej partii. Nie nastąpiły przemiany albo jakaś zmiana pokoleń
i dostosowanie się do tego, że również mniejszość Polska na Litwie się zmienia. W ciągu tych
trzydziestu lat pewne problemy, które były istotne w latach dziewięćdziesiątych, teraz przestały
być albo bardzo palące, albo zmienił się akcent. Natomiast ta partia nie poszła za potrzebami
Polaków, nie spróbowała się dostosować do nowej rzeczywistości.
Dr Barbara Jundo-Kaliszewska: Dziękuję bardzo pani doktor. Oprócz linii partyjnej,
martwi mnie fakt, że za ugrupowaniem wciąż stoi znaczący i realny elektorat. Wydaje
mi się, że problem relacji AWPL-ZChR z władzami, z Warszawą, sięga czasów rozpadu
ZSRR, kiedy to wzajemne zaufanie zostało poddane próbie. Zastanawia mnie, w jaki sposób
znaleźliśmy się w takim momencie dziejowym, kiedy musimy ponownie rozważać metody
uregulowania relacji polsko-polskich? Pytanie do pana doktora Błaszczaka. Jak to widać
z Kowna i z perspektywy obywatela Polski?
Dr Tomasz Błaszczak: Z perspektywy obywatela Polski, z perspektywy Kowna, można ten
problem zamieść pod dywan i go nie widzieć zupełnie, bo jednak Wileńszczyzna jest tylko
jednym z regionów Litwy ze swoimi problemami. Rzeczywiście, postrzeganie przedstawicieli
Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Związku Chrześcijańskich Rodzin – bo to trzeba podkreślić, że partia teraz nazywa się trochę inaczej. Kiedyś mój kolega dostał reprymendę, że nie
używa całej nazwy i ja tutaj chciałbym uniknąć z tym problemów w tej kwestii – rzeczywiście,
z perspektywy Kowna, czy reszty Litwy, problem mniejszości polskiej na dzień dzisiejszy jest
odbierany poprzez kwestie właśnie nie stosunków Wilna i Warszawy, tylko Wilna z Mińskiem
i Moskwą. Tutaj pani doktor Malewska z perspektywy Polki litewskiej przedstawiła tą kwestię. Rzeczywiście, tych nierozwiązanych problemów, które narosły od 1989 roku, jest bardzo dużo i nie widać chęci do rozwiązania tych problemów przez przedstawicieli tej jedynej,
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największej partii polskiej na Litwie. To też sprawia wrażenie, że partia żyje z tego konfliktu
i ten konflikt pozwala na mobilizację elektoratu. Oczywiście, często mówi się o tej antypolskiej polityce, polityce Litwy, czy problemach, które wynikają z kwestii tożsamościowych lub
są kwestiami najbardziej drażliwymi dla poszczególnych obywateli. Mam na myśli pisownię
nazwisk i tym podobne. Nie było żadnego pomysłu na rozwiązanie tego problemu i ja też nie
widzę, żeby polska partia miała taki pomysł. Trzeba też przypomnieć, że to nie jest pierwsza
próba koalicji z udziałem Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. To jest druga taka próba. Dokładnie pamiętam, że podczas gdy po raz pierwszy polska partia wchodziła do kolacji rządzącej, to była jasna deklaracja, że te kwestie dla partii są kwestią trzeciego lub czwartego rzędu.
Nie pamiętam dokładnie, jak ten cytat brzmiał, że najważniejsze jest podnoszenie poziomu
ekonomicznego Litwy i regionu. Takie były deklaracje.
Patrząc przez prymat Warszawy, to Litwa aktualnie nie ma ustawy o mniejszościach narodowych,
która te drażliwe kwestie mogłaby w jakiś sposób, może nie uregulować – ustawami często nie
można regulować wszystkich problemów życia danej mniejszości – ale mogłaby być punktem
odniesienia do kolejnych dyskusji. Można by było w jakiś sposób tą kwestię rozegrać, tak jak na
przykład. wydaje mi się, że Polska zbyt mało promuje, promowała polskie rozwiązania w tym
zakresie, pod postacią istniejącej już piętnaście lat ustawy o mniejszościach narodowych i języku regionalnym. Wydaje mi się, że ta kwestia mogłaby być dobrym punktem do promocji
polskich rozwiązań. Przez te piętnaście lat tego nie widać. Oczywiście, tych problemów też jest
znacznie więcej. Problemów mniejszościowych nie można ograniczać tylko do jednej ustawy. Ta
ustawa również wszystkiego nie rozwiązuje, ale w przypadku odbijania piłeczki polsko-litewskiej mogłaby być narzędziem do promocji pewnych rozwiązań, które mogłyby funkcjonować.
Wracając do kwestii ostatniej wypowiedzi przedstawicieli Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Związku Chrześcijańskich Rodzin, to rzeczywiście, lider listy wyborczej poparł w stu procentach reżim Łukaszenki. Wydaje się, że nie jest to odosobniona opinia w szeregach partii.
Mnie bardziej zdziwiło, że partia, która nazywa siebie partią chrześcijańską, nie zareagowała
od miesiąca, po tym, jak arcybiskup Kondrusiewicz praktycznie został z Białorusi wyrzucony.
Nie było jakiejkolwiek reakcji ze strony partii uważającej się za partię chrześcijańską. Oczywiście, te kwestie są bardzo drażliwe i w tym momencie obraz polskiej partii w społeczeństwie
litewskim jest widziany przez pryzmat jakiejś marionetki moskiewskiej. Ta koalicja z aliansem
Rosjan sprzyja takiemu obrazowi. Jeżeli mówiliśmy o narracjach historycznych, to narracje
współczesności też tutaj są ważne. Można na ten problem różnie spoglądać. Jednak przekaz,
jaki statystyczny Litwin, statystyczny konsument mediów dostaje, jest jednoznaczny.
Dr Barbara Jundo-Kaliszewska: Wszystkie rozmowy o Polakach na Litwie skupiają się
przede wszystkim na liderach partii i na jej linii politycznej. Tymczasem rzucam temat na
przysłowiową “tapetę” oglądających nas ekspertów i zlecam zadanie domowe do odrobienia
– zastanówmy się wspólnie, w jaki sposób możemy mentalnie odzyskać społeczność,
która stoi za partią Tomaszewskiego? Bo zdaje się, że w tej alienacji tkwi największy
problem. Liczę też na pozytywne zmiany, jakie może przynieść przyjęcie projektu ustawy
o mniejszościach narodowych, która wygasła w 2010 roku i nie została przedłużona.
Pociągnęło to za sobą szereg konkretnych negatywnych konsekwencji w postaci sporu
o toponimy, problemy z oświatą i inne. Tym smutnym akcentem kończymy dzisiejszą
debatę. Dziękuję moim znakomitym rozmówcom. Dziękuję Fundacji im. Janusza Kurtyki za
zaproszenie, a wszystkim państwu za uwagę.
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III. POLSKA
W GRUPIE
WYSZEHRADZKIEJ

Debata pt. „Relacje Polski i Grupy
Wyszehradzkiej. Historyczne tradycje
współpracy regionu”
odbyła się 10 września 2020 roku.

TRADYCJE WSPÓŁPRACY

W dyskusji udział wzięli:
dr Krzysztof Dębiec
(Ośrodek Studiów Wschodnich w Warszawie),
dr Dominik Héjj
(Instytut Europy Środkowej w Lublinie),
oraz dr Łukasz Lewkowicz
(Instytut Europy Środkowej w Lublinie).
Rozmowę poprowadził
Dariusz Krzęcio
(Fundacja Służba Niepodległej).
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Dariusz Krzęcio: Zaczniemy od tematów historycznych, od tła, kamieni milowych, które
doprowadziły nas do zawiązania Grupy Wyszehradzkiej i obecnie do dość ścisłej współpracy
w Europie Środkowo-Wschodniej. Pierwsze pytanie do panów. Jakimi kamieniami
milowymi właściwie odznaczyła się w historii współpraca Czech, Słowacji, Czechosłowacji,
Polski i Węgier? Panie doktorze Łukaszu Lewkowiczu, które były najistotniejsze?
Dr Łukasz Lewkowicz: Dziękuję bardzo za zaproszenie i możliwość udziału w spotkaniu.
Oczywiście, to jest mój pewien subiektywny wybór pewnych wydarzeń historycznych, które zbliżały nasze narody. Skupiłem się przede wszystkim na relacjach ze Słowakami. Trzeba
pamiętać, że te relacje ze Słowacją, Słowakami, stanowiły w przeszłości część relacji polsko-węgierskich, a od 1918 roku także relacji polsko-czechosłowackich. To też trzeba od razu podkreślić: Słowacja jako byt niepodległy powstała dopiero w 1993 roku. Nie biorę pod uwagę
niesamodzielnego politycznie państwa słowackiego z okresu drugiej wojny światowej. Znalazłem kilka ciekawych elementów współpracy społecznej w tym okresie. One już były od średniowiecza bardzo bogate. Pamiętajmy, że za pierwszych Piastów Czechy i Słowacja przez
pewien czas należały do państwa polskiego. Dosyć szybko utraciliśmy te tereny, zostały one
podbite przez sąsiadów, między innymi Węgrów. W 1412 roku uzyskaliśmy starostwo spiskie
na terenie ówczesnego Królestwa Węgierskiego, na Spiszu. Poprzez starostwo, które stanowiło
część Polski, mieliśmy pewien wpływ polityczny, militarny, kulturowy, naukowy na północne Węgry, czyli dzisiejszą Słowację. Mieliśmy kolegium pijarskie. To była ważna uczelnia,
istniejąca od połowy siedemnastego wieku w Podolińcu. Uczyli się w niej Polacy, Słowacy,
Niemcy, Węgrzy. To była multietniczna, ważna uczelnia w regionie. Przez państwa Europy
Środkowej przechodziły ważne szlaki handlowe na linii północ-południe, między innymi poprzez wspomniany Spisz. Trzeba powiedzieć, że choć Słowacy nie posiadali swojego państwa,
to często wspierali różnego rodzaju zrywy niepodległościowe Polski w okresie rozbiorów,
gdy funkcjonowaliśmy w jednym organizmie państwowym. Chodzi mi o państwo Habsburgów. Natomiast chciałbym przejść do wieku dwudziestego, bo miał on największy wpływ na
współczesne relacje. Od razu trzeba powiedzieć, że to był bardzo burzliwy okres w relacjach
polsko-słowackich albo polsko-czesko-słowackich. W 1918 roku funkcjonowaliśmy już jako
dwa nowe państwa: Polska i Czechosłowacja, które były ze sobą w konflikcie już w pierwszych
latach niepodległości. Toczyły się walki między innymi o Zaolzie, był spór o Spisz, Orawę
i Czadeckie, czyli regiony na pograniczu polsko-słowackim. Ta granica ostatecznie ustabilizowała się w 1924 roku. Jaworzyna Tatrzańska przypadła w końcu Czechosłowacji, choć przez
kilka lat toczyliśmy dyplomatyczny bój o przynależność tej miejscowości. W tym okresie zauważalny był pewien paradoks relacji polsko-czechosłowackich. Jak powiedział kiedyś profesor
Andrzej Paczkowski, było to „zimne sąsiedztwo” między Polską a Czechosłowacją przez cały
okres międzywojenny. Z drugiej strony współpraca naukowa, turystyczna, społeczna rozwijała
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się całkiem dobrze. Taką ciekawostką jest to, że, mimo że byliśmy w pewnym konflikcie politycznym w tamtym okresie, to jednak w 1925 roku podpisaliśmy konwencję turystyczną.
Konwencja pozwalała obywatelom obu państw swobodnie przekraczać granicę na pograniczu
polsko-czechosłowackim w celach turystycznych. Konwencja funkcjonowała do 1938 roku.
Później powstało niepodległe państwo słowackie. Polska w okresie międzywojennym dążyła
do dezintegracji Czechosłowacji. Widziała rywala w Czechosłowacji, jeśli chodzi o dominację w Europie Środkowej, zauważała także dobre relacje radziecko-czechosłowackie. Wspieraliśmy ruchy autonomistyczne na Słowacji. Natomiast w późniejszym czasie, gdy powstała
już niepodległa Słowacja, ze względu na zmieniającą się sytuację międzynarodową dostała
się bardzo szybko we wpływy niemieckie. Znów nasze relacje się popsuły, chociażby przez
1939 rok i udział Słowacji wspólnie z Niemcami w ataku na Polskę. Po drugiej wojnie światowej wszelkie konflikty zostały w dużym stopniu „zamrożone” przez Związek Radziecki, ale
trzeba też powiedzieć, że umowa o ostatecznym wytyczeniu granicy państwowej między Polską
a Czechosłowacją podpisana została dopiero w 1958 roku, bardzo długo po zakończeniu drugiej wojny światowej. Wtedy też powrócono do koncepcji reaktywacji konwencji turystycznej,
rozwoju współpracy regionalnej. Strona czechosłowacka posiadała w Szczecinie część swojego
portu. Czechosłowacja posiadała więc poprzez polskie porty dostęp do Bałtyku. Ważnym kamieniem milowym wzajemnych relacji była współpraca w okresie komunistycznym działaczy
antykomunistycznych, czego przykładem była powstała na początku lat osiemdziesiątych Solidarność Polsko-Czechosłowacka. Skupiała ona dysydentów i działaczy antykomunistycznych
z Polski, Czech i Słowacji. Organizacja przetrwała po 1989 roku i nadal funkcjonuje jako stowarzyszenie. Natomiast w okresie komunistycznym, spotkania przyszłych liderów politycznych, którzy po 1989 roku przejęli władzę w państwach Europie Środkowej, miały duże znaczenie psychologiczne, chociaż były to relacje nieformalne. Polacy byli także w latach osiemdziesiątych bardzo aktywni we wspieraniu słowackich katolików. Byli to tak zwani „kurierzy
Bożego słowa”, którzy przerzucali religijne książki na tereny Czechosłowacji. Zaliczali się do
nich księża, osoby świeckie, turyści. To też był przykład dobrej społecznej współpracy, trochę
dzisiaj zapomniany, ale bardzo istotny. Oddolna współpraca środowisk społecznych w latach
osiemdziesiątych miała wpływ na wzajemne relacje w pierwszym okresie po 1989 roku. I ostatecznie, na stworzenie piętnastego lutego 1991 roku Grupy Wyszehradzkiej.
Dariusz Krzęcio: Dziękuję bardzo. Kontynuując, panie doktorze Krzysztofie, jak można
to uzupełnić? Mamy wiele grzechów wobec Czechosłowacji. W 2009 roku prezydent
Polski, Lech Kaczyński, przepraszał za to, co się stało, za pewien nasz udział w rozbiorze
Czechosłowacji, przy okazji obchodów rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej.
Czy różniących nas dat historycznych i wydarzeń jest więcej niż tych, które nas łączą?
Dr Krzysztof Dębiec: Dziękuję za zaproszenie. Dobry wieczór państwu. Tutaj pan doktor Lewkowicz dokonał obszernego i daleko sięgającego spojrzenia w przeszłość, żeby je tak całkiem
uzupełnić, dodam jeszcze dwie daty z tej prehistorii relacji państw Grupy Wyszehradzkiej, które
poniekąd stały się inspiracją dla wyboru miejsca na spotkanie prezydentów Lecha Wałęsy, Václava Havla i Józsefa Antalla w Wyszehradzie. To jest miasto w północnych Węgrzech, przy granicy
ze Słowacją. Nie należy tego mylić z Wyszehradem, wzgórzem w Pradze, które też jest historycznie istotne dla Czechów. W 1335 roku w Wyszehradzie spotkali się król Polski, Kazimierz
Wielki, z królem Czech, Janem Luksemburskim, i królem Węgier, Karolem Robertem Andegaweńskim. Następnie, kilka lat później, ponownie odbyło się spotkanie w tej samej miejscowości. To stało się inspiracją do wyboru miejsca spotkania i podpisania Deklaracji Wyszehradzkiej
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piętnastego lutego 1991 roku. Rok 1991 lub 1989 to w zasadzie jeden z najważniejszych kamieni
milowych tych relacji. Gdy po upadku żelaznej kurtyny stajemy po jednej stronie z podobnym
bagażem doświadczeń, podobnym spojrzeniem w przyszłość, podobnymi aspiracjami, chcemy
się w tym wszystkim wspierać. Można powiedzieć, że dla państw tworzących Grupę Wyszehradzką samo istnienie grupy miało być narzędziem realizacji dwóch podstawowych celów. Po
pierwsze, rozwoju współpracy wielostronnej w Europie Środkowej i budowania dobrych sąsiedzkich stosunków bilateralnych. Po drugie, wzajemnego wspierania się w procesie integracji
z Unią Europejską i NATO. Ten drugi cel miał w praktyce charakter nadrzędny. To się również
wiąże z pewnym przełomem, który nastał w kolejnych latach 1999-2004. Zwłaszcza rok 2004,
gdy już wszystkie państwa Wyszehradu są zarówno w NATO (Słowacja dołączyła do struktur
atlantyckich pięć lat po Polsce, Czechach i Węgrzech), jak i Unii Europejskiej. Wówczas nie
brakowało głosów, które mówiły, że formuła wyszehradzka się wyczerpała. W 2003 roku było
przeprowadzone badanie sondażowe. W poszczególnych państwach zadano mieszkańcom czterech państw pytanie, „Czy współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej powinna mieć formułę pogłębioną w stosunku do relacji z innymi państwami Unii Europejskiej?” Czy powinniśmy
traktować te państwa tak samo jak pozostałych członków wspólnoty? Okazuje się, że Polska
była jedynym państwem, w którym większość populacji opowiedziała się za tym, żeby Grupa Wyszehradzka miała jakąś pogłębioną formułę. Może dziwić ze współczesnej perspektywy
to, że najmniej głosów za pogłębioną formułą wyszehradzką było na Węgrzech. Tylko dwanaście procent. Natomiast z czasem okazało się, że projekt Grupy Wyszehradzkiej i mówienie
o agonii Wyszehradu jest przedwczesne. Przedstawiciele państw V4 doszli do wniosku, że to
ugrupowanie jest zbyt pożytecznym narzędziem, żeby można było je porzucić tylko dlatego,
że nie zawsze może służyć jako wzmacniacz własnego stanowiska politycznego. Rozwinięto
współpracę, pracę od podstaw i ta współpraca na niższych szczeblach, szczeblach eksperckich,
na szczeblu regionalnym, stanowiła często dużą wartość dodaną. Zanotowałem sobie takie zdanie: „Im niższy szczebel władzy przyjmuje współpracę od V4, tym bardziej staje się ona konkretna i efektywna.” To faktycznie z czasem ma miejsce. Jeszcze jedna data, którą chciałbym
dodać, to rok 2000 i powstanie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Do tej pory
jest to jedyna instytucja grupy, z siedzibą w Bratysławie. Sama kwestia szerokiej instytucjonalizacji grupy też była przedmiotem debat. Ostatecznie ta formuła, która została przyjęta i która
trwa, opiera się na bardziej nieformalnych spotkaniach, z roczną prezydencją, która jest rotowana
pomiędzy poszczególnymi państwami. Od pierwszego lipca tego roku przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej sprawuje Polska. To daje nam pewne prawo wpływu na agendę, pewną rolę
koordynacyjną. To chyba najważniejsze kwestie, które przedstawiłem tytułem uzupełnienia.
Dariusz Krzęcio: Eksperci twierdzą, że ta współpraca Grupy Wyszehradzkiej bywa nawet
na kilka lat czasami zamrożona. Właściwie czekamy, kiedy wejdzie ten temat, który jest
palący. Wtedy nagle państwa się jednoczą i potrafią przedyskutować pewne problemy,
sprawy. Tak, jak chociażby sprawę z gorszą jakością produktów na rynek wschodni,
zachodnich koncernów. Pan doktor Dominik Héjj. Jak wyglądało z tymi kamieniami
milowymi? Czy ten pociąg amunicji do Skierniewic – w sierpniu minęło sto lat od jego
wjechania – co nam pomogło wygrać bitwę pod Warszawą z bolszewikami, to jedyny
taki kamień milowy, przełomowy, we współpracy Polaków z Węgrami w ciągu ostatnich
kilkuset, kilkudziesięciu lat?
Dr Dominik Héjj: Myślę, że nie. Gdybyśmy mieli go sprowadzać wyłącznie do współpracy
polsko-węgierskiej to myślę, że najbardziej będzie zapamiętany ów 1920, potem udział Węgrów
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w czasie drugiej wojny światowej, pomimo tego, że formalnie nie po tej stronie stali, w Powstaniu Warszawskim, co zostało udokumentowane. Potem 1956 rok. To, co jest absolutnie
niezwykłe, to to, co w 2016 roku, przy okazji sześćdziesiątej rocznicy Węgierskiego Powstania mówił prezydent Polski, Andrzej Duda, na placu Kossutha, w Budapeszcie. Mówił, że jest
dumny z tego, że w Węgrach płynie cząstka polskiej krwi. Tej krwi, która została pomocowo
przekazana przed sześćdziesięcioma czterema laty Węgrom.
To, na co wydaje mi się, że warto jeszcze zwrócić uwagę, to to, w czym Grupa Wyszehradzka
się różni, jak różne są stanowiska. Sam, zajmując się Węgrami, byłbym w stanie długo mówić,
jak na przykład przy okazji Białorusi, że Węgrzy tak naprawdę robią wiele, żeby nie pokazać,
jakie tak naprawdę jest ich stanowisko. To jest to, żeby przypomnieć niezwykłość dotyczącą
tego, że przed trzydziestu laty, gdy byliśmy we wschodniej strefie wpływów, w różnym okresie te kraje, wtedy jeszcze, nazwijmy to V3, różniły się w sposób zasadniczy, w tym, jakie znaczenie w nich miały partie wodzowskie, te komunistyczne, różniły się systemami, tym, z czym
mieliśmy do czynienia w Polsce, stanem wojennym. Jako ciekawostkę można dodać, że kiedy
jeszcze w Polsce formalnie obowiązywał stan wojenny, to na Węgrzech już w 1983 roku zmieniano ordynację, która dopuszczała w pewien sposób, bardzo powolny, demokratyzację systemu. W związku z tym, te doświadczenia, nawet wyniesione z przeszłości, historii, z okresu
nie tylko drugiej wojny światowej, ale również z okresu komunistycznego, były dość różne.
Warto jest wspomnieć, że w różnym czasie wychodziły wojska radzieckie z państw, jeszcze
wtedy V3. Z Czechosłowacji i Węgier dużo wcześniej, bo w 1991 roku, a z Polski w 1993 roku.
Warto jest sięgnąć do tego, jak nazywał się dokument, który wówczas podpisano: „Deklaracja
o współpracy Rzeczpospolitej Polskiej, Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej i Republiki Węgierskiej w dążeniu do integracji europejskiej.” Profesor Bajda w swoich opracowaniach, dotyczących Grupy Wyszehradzkiej zauważył, że to było stworzone jako komunikat
bardziej na zewnątrz niż do wewnątrz. To było po to, żeby budować sobie relacje z zachodem,
niezależnie od Rosji, po to, żeby kraje zachodu uznały kraje Europy Środkowej, żeby przywrócono podmiotowość temu regionowi, w nazewnictwie – Europy Środkowej, a nie tylko wciąż
Europy Wschodniej. Różne są te kategorie, do których się te kraje zalicza, bo warto jest też
wspomnieć, że sam prezydent Havel, który był motorem integracyjnym Grupy Wyszehradzkiej,
w 1991 roku zaliczał Polskę do krajów północy, tworząc niejako strefę wpływów północnych
i południowych w ramach tej współpracy.
Natomiast prawdą jest, że są okresy zamrożone i okresy przyspieszające. Słowacja, jak również
Czesi, w pewnym etapie funkcjonowania, od 1992 roku, niespecjalnie byli skłonni do tego, żeby
współpracować w ramach Grupy Wyszehradzkiej. To mocno się zmienia w 1998 roku, wtedy,
kiedy Grupa Wyszehradzka przechodzi na ten poziom spotkań premierów. Nie tylko prezydentów. To jest oczywiście pewnym ograniczeniem też dlatego, że nie zawsze prezydenci wywodzą się z tego samego obozu, z którego jest partia rządząca. W różnych konstytucjach, różnych
krajów, ta funkcja, dotycząca prowadzenia polityki zagranicznej przynależna jest różnym organom w ramach władzy wykonawczej albo części ustawodawczej, w ramach funkcji kontrolnej
parlamentu. W związku z tym nie zawsze była jedność. Przypomina mi się książka pod tytułem
„Ojczyzna jest jedna”, Viktora Orbana, która miała swoją premierę pod koniec 2009 roku. Dosłownie chwilę przed tym, zanim Orban wygrał wybory i cały czas rządzi na Węgrzech. Tam
jest przedmowa profesora Buzka, który pisze o tym, że pamięta Orbana jako młodego polityka.
Wtedy najmłodszego w Europie (dzisiaj zdecydowanie młodszy jest Sebastian Kurz, kanclerz
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Austrii). Tego młodego polityka, który tchnął nowe życie w ramach Grupy Wyszehradzkiej.
Warto jest zobaczyć, że różne były priorytety państw Grupy Wyszehradzkiej przy okazji przynależności do NATO, Unii Europejskiej. Różne było to tempo. Nie zawsze udawało się budować koordynację. Natomiast naturalnym jest uznanie, że to gremium niezinstytucjonalizowane ma tą przewagę, że wtedy, gdy się z czymś nie zgadzamy, to niespecjalnie musimy przez to
rozpaczać. Zawsze mam taki zgrzyt, polegający na tym, kiedy Grupie Wyszehradzkiej próbuje
się przypisać rolę pewnej wyroczni, dotyczącej tego, co jest dla nas ważne w regionie. Dlatego,
że kwestia chociażby najbardziej sporna, polsko-rosyjska, dla pozostałych partnerów i ich relacji z Rosją jest zupełnie różna. Natomiast jeżeli uznamy to za gremium koordynacyjne przed
szczytami unijnymi, gdy politycy Grupy Wyszehradzkiej się spotykają, co możemy obserwować
w mediach społecznościowych, gdy takie zdjęcia się pojawiają, prezentują wspólne stanowisko.
To jest coś, co powinno dawać perspektywę na przyszłość – nie w uznawaniu, że we wszystkim
się zgadzamy. W ramach wspólnoty każde z państw ma swoje interesy.
Jeżeli mówimy o historii, to jest też naleciałość historyczna – mieliśmy w tym roku sto lat traktatu Trianon. Traktatu, który wielkie Węgry, Królestwo Węgierskie, okroił do jednej trzeciej
powierzchni, o czym mówił doktor Lewkowicz. Część ogromna ziem słowackich przynależna
była Węgrom, była wspólna granica polsko-węgierska. To są rzeczy, które szczególnie w setną
rocznicę są ważne, gdy premier Węgier mówi o tym, że kto jest Węgrem, to myśli kategoriami
króla Stefana. Król Stefan to wielkie Węgry. W związku z tym wiele takich terminów, które
mówią, że Węgry rozpychają się w regionie, ma wpływ na Grupę Wyszehradzką.
Warto jest jeszcze pamiętać, że gdy zawiązywała się Grupa Wyszehradzka wiele krajów zachodnich uważało, że kraje Europy Środkowej, mówiąc nieładnie, wyrżną się na tle narodowościowym, a deklaracja współpracy i pokazania, że jesteśmy w stanie wnieść się ponad ogromne
traumy historyczne, nie pozostawia wątpliwości, że tylko my w Europie rozumiemy je, w tej
części Europy Środkowej, co przeżyliśmy i co to dla nas oznacza, jakie to ma konsekwencje
z perspektywy Zachodu. Pokazaliśmy sygnał, że chcemy współpracować razem, ponadto co
nas dzieli, po to, żeby stać się podmiotem, jako cała część Europy Środkowej, w tej wielkiej
globalnej układance.
Dariusz Krzęcio: Dziękuję bardzo. Wchodząc w bardziej aktualne tematy. Jak teraz
powinna wyglądać współpraca Grupy Wyszehradzkiej? Czy ona nadal istnieje? Czy to nie
tylko same zdjęcia z głowami państw, ale też konkretne działania? Czy to jest możliwe,
skoro jest tak duża różnica ekonomiczna, polityczna, pomiędzy państwami? Nawet same
państwa mają inne priorytety polityki zagranicznej, to jest, dajmy na to Węgry, Polska, nieco
bardziej sceptyczne co do funkcjonowania i wchodzenia w integracje Unii Europejskiej,
przy czym Słowacja i Czechy wydawałoby się, że dążą do tego. Słowacja, jedyny z czterech
krajów, posiadający walutę euro. Reszta krajów, politykę monetarną ma nadal swoją. Jak
to wygląda? Czy my potrafimy się dogadać w tym momencie, w tych ostatnich latach i na
przyszłych kilka lat, będąc tak różnymi?
Dr Łukasz Lewkowicz: To bardzo ciekawe pytanie. Niewątpliwie są rzeczy, które nas różnią
i zawsze będą różnić. Jednak to też zależy od danego rządu, który w danym państwie, w danym okresie sprawuje władzę. Często, dyskutując o różnicach w Grupie Wyszehradzkiej, daję
przykład podejścia do Rosji, polityki energetycznej. Chodzi o pewnego rodzaju panslawizm elit
politycznych i społeczeństw, ich pozytywne podejście do Rosji i polityki rosyjskiej. Zjawisko
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to było widoczne przez wiele lat na Słowacji i było prezentowane przez wielu słowackich polityków. Oficjalnie się to skończyło wraz z wyborami parlamentarnymi w 2020 roku. Mamy
nowy rząd na Słowacji. Patrząc na zaprezentowany przez premiera program, Rosja już nie jest
jakimś istotnym elementem polityki zagranicznej tego państwa. Różnice wewnątrz Wyszehradu zawsze będą. My musimy szukać tego, co nas łączy. Wydaje mi się, że w tych najbliższych
latach mamy kilka takich wspólnych spraw, gdzie możemy wypracować wspólny mianownik.
Po pierwsze, patrząc na program prezydencji polskiej w Grupie Wyszehradzkiej, która się rozpoczęła pierwszego lipca 2020 roku, zauważamy, że najistotniejsze są obecnie kwestie ekonomiczne. Widzimy, że musimy się odbudować po kryzysie gospodarczym, wywołanym przez
pandemię. Właściwie większość tego programu jest poświęcona kwestiom gospodarczym.
Przede wszystkim niezbędne jest wspólne stanowisko, jeżeli chodzi o przyszły budżet unijny
i specjalny fundusz odbudowy. Jest to bardzo istotne zagadnienie, bo są to konkretne pieniądze, które mogą wzmocnić nasze, wyszehradzkie gospodarki.
Po drugie, istotna wydaje mi się kwestia cyfryzacji. Pojawia się ona w programach prezydencji wyszehradzkich już po raz kolejny. Wydaje mi się, że pandemia jakby przyspieszyła pewne procesy. Niewątpliwie cyfryzację w pewnych dziedzinach życia powinniśmy wprowadzać,
wzmacniać i wspierać. Widzimy, jak to wygląda w szkolnictwie, na uniwersytetach. My się
uczymy pewnych rzeczy. Wydaje mi się, że od procesu cyfryzacji nie można uciec. W agendzie
obecnej prezydencji wyszehradzkiej na pewno współpraca cyfrowa powinna odegrać istotne
znaczenie. Szczególnie, że istnieje pewien efekt synergii z drugim formatem, gdzie Polska jest
bardzo aktywna, czyli Inicjatywą Trójmorza. Tam też jest ten filar współpracy – współpraca
cyfrowa, która jest czasami pomijana. Skupiamy się na infrastrukturze, koncentrujemy się na
energetyce, a współpraca cyfrowa pozostaje słabiej rozwinięta.
Wydaje mi się, że wspólny mianownik możemy osiągnąć, jeżeli chodzi o politykę zewnętrzną,
o bezpośrednie sąsiedztwo Wyszehradu, czyli na przykład wspieranie państw Partnerstwa
Wschodniego lub wspieranie państw Bałkanów Zachodnich w drodze do Unii Europejskiej,
oczywiście w pewnej perspektywie czasowej. Słowacja, Czechy, Polska i Węgry są bardzo
aktywne na tym polu. Teraz mamy najnowsze wydarzenia, których jeszcze nie było, gdy był
konstruowany program wyszehradzki i nie można ich było do końca przewidzieć. Mamy kwestię wyborów prezydenckich i protestów na Białorusi. Jest kilka spraw, które zostały określone
w programie tej obecnej prezydencji polskiej, gdzie możemy powiedzieć, że mamy wspólny
mianownik.
Różnice zawsze będą, na przykład w podejściu do Rosji. Czasami są zasadnicze różnice w polityce
energetycznej. Kilka lat temu mieliśmy kwestię negatywnej kampanii dotyczącej polskiej żywności w Czechach i na Słowacji. Była ona prowadzona w mediach tych państw. To dyskredytowało
nasze produkty spożywcze. Na pewno kampania miała wpływ na eksport polski do tych państw.
Ja rozmawiałem o tym ze znajomymi Słowakami. Według nich kampania wywołała pewien społeczny efekt. Słowak, widząc w sklepie produkt polski, uważał od razu, że jest on gorszy. Pewne
różnice między naszymi państwami są i będą, szczególnie tam, gdzie dominują interesy narodowe,
interesy danego rządu. Natomiast tak jak mówię, strategiczne cele, dotyczące Unii Europejskiej,
polityki unijnej, budżetu unijnego, polityki zewnętrznej, wspierania Białorusi i tek dalej – tam powinniśmy znaleźć konsensus. Współpraca jest niewątpliwie „żywa”, bo jedenastego września bieżącego roku odbędzie się w Lublinie spotkanie premierów Grupy Wyszehradzkiej.
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Dariusz Krzęcio: Takim namacalnym dowodem na potwierdzenie współpracy w ramach
Partnerstwa Wschodniego jest również sprzed paru miesięcy decyzja o przekazaniu
250 tysięcy euro, w ramach Partnerstwa Wschodniego, państwom wschodnim, jeżeli
mowa o walce z koronawirusem. Tam chodziło o medycynę, lekarzy, również naukę w tej
sferze. Na jakich płaszczyznach powinniśmy się skupić, aby ta nasza współpraca znacząco
się poprawiła, rosła w siłę? Czy to ma być nadal polityka? Może powinna to być właśnie
cyfryzacja, o której pan doktor Łukasz Lewkowicz przed chwilą wspomniał? Czy może
jednak infrastruktura, nauka, kultura, historia pamięci?
Dr Krzysztof Dębiec: Wydaje mi się, że nie stoimy tutaj przed wyborem „albo, albo”. Mamy
całą płaszczyznę tematów, na które możemy rozmawiać i rozmawiamy. Miałem okazję uczestniczyć w spotkaniach V4 na poziomie grup roboczych. To było jeszcze przed kilkoma laty,
w grupie do spraw innowacji. Sam miałem okazję zobaczyć, że ta współpraca rozwija się, jest
płynna wymiana informacji. Jest również taki czynnik, który czasem trudno określić liczbowo,
to znaczy wzajemne poznawanie się i uczenie się siebie nawzajem, budowanie zaufania. Ten
proces zaczyna się od tych najniższych szczebli współpracy. To jest taki element współpracy,
który często odbywa się bez blasku fleszy, a który według mnie jest niezwykle istotny dla tej
wzajemnej współpracy. Poza tym Grupa Wyszehradzka sprawdziła się w całym szeregu kwestii
z agendy europejskiej. Zaczynając od negocjacji wieloletnich ram finansowych, gdzie wszystkie państwa były zwolennikami hojnej polityki spójności i zachowania możliwie silnej wspólnej polityki rolnej. Jakkolwiek w szczegółach też się już tutaj różniliśmy. Polska ma mniejsze
gospodarstwa rolne. Czechy i Słowacja mają największe w Unii Europejskiej, dlatego Czesi
i Słowacy sprzeciwiali się postulatowi tak zwanego cappingu, czyli wprowadzania ograniczeń
dotacji dla największych gospodarstw.
Dalej kwestia, w której Grupa wyszehradzka zaistniała jako blok polityczny w świadomości
europejskiej, a więc sprawa uchodźców. Państwa V4 połączył sprzeciw wobec mechanizmów
obowiązkowej lokacji uchodźców. I to, co wspominał doktor Lewkowicz, państwa Grupy
Wyszehradzkiej, które same mają za sobą w dużej mierze udaną transformację i integrację ze
strukturami euroatlantyckimi, starają się również być pionierami tego wsparcia dla partnerów
zarówno na wschodzie, państw Partnerstwa Wschodniego, które było od początku, jako idea,
wspierane przez Grupę Wyszehradzką, oraz Bałkanów Zachodnich. Pewną komplikacją tutaj
może być nieuznawanie Kosowa przez rząd słowacki. To jest związane też z obawami o stworzenie pewnego precedensu w kontekście własnej mniejszości węgierskiej, która na Słowacji
stanowi osiem, dziewięć procent ludności. Kwestia kosowska budzi też kontrowersje na czeskiej
scenie politycznej. Rząd uznał niezależność Kosowa, ale prezydent Zeman jest temu otwarcie
przeciwny, wręcz wrogi. Czeskie wewnętrzne przepychanki znajdują odbicie na agendzie V4,
gdy na spotkaniu V4 plus Bałkany Zachodnie, tuż po bardzo niewybrednej wypowiedzi Miloša Zemana, premier Kosowa w ostatniej chwili odwołał swój przyjazd. Nie jesteśmy tutaj
wolni od pewnych różnic. One istnieją nie tylko między państwami, ale też w ramach państw.
Natomiast ta agenda współpracy jest całkiem spora. Oczywiście, to co pan wspomniał, współpraca infrastrukturalna to też jest ogromny temat. Można powiedzieć, że historycznie te połączenia były realizowane przede wszystkim na linii wschód-zachód. One miały nas jak najmocniej zespolić z zachodem. W tym momencie coraz mocniej widać deficyt tych połączeń
na linii północ-południe. On jest widoczny na różnych płaszczyznach. Możliwe, że częściowo
wyrównają to prace, które są w tym momencie toczone, na przykład połączenie drogi ekspresowej S3 z autostradą D11, która może Czechom dać dostęp do polskich portów i terminala
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LNG lub Via Carpatia na wschodzie, czy korytarz gazowy północ-południe, którego budowa
na Słowacji i w Polsce idzie bardzo sprawnie.
Dariusz Krzęcio: W tym momencie właściwie należy powiedzieć o współpracy państw
Trójmorza, a nie tylko już Grupy Wyszehradzkiej, z innymi organizacjami. Pamiętam, jak
około dwa lata temu na kongresie „Polska – wielki projekt” w Warszawie Dawid Szabo,
dyrektor Instytutu XXI Wieku, węgierskiego think tanku, powiedział takie sformułowanie,
po którym dostał wielkie brawa ze strony polskiej publiczności. Naprzemienna polityka,
zmieniająca się polityka Francji i Niemiec, mówiąc w kontekście budżetu Unii Europejskiej,
ustalanie form dzielenia pieniędzy, która co siedem lat się zmienia, zmusza nas do
współpracy i na to powinniśmy postawić, aby temu przeciwdziałać i być gotowi na nowe
pomysły, nowe sposoby, dotyczące dzielenia budżetu, aby to nas nie zaskakiwało, byśmy
my sami decydowali i kreowali, tworząc tą politykę rozdzielania pieniędzy. Aby ten
prymat niemiecko-francuski nie sprawiał, by nasze wydatkowanie pieniędzy unijnych
wiązało się z problemami, a ostatecznie z mniejszym ugraniem tych pieniędzy. Jak ta
współpraca polsko-węgierska powinna wyglądać w Unii Europejskiej, w naszej relacji
Grupy Wyszehradzkiej? Jak powinniśmy działać, aby jednak w tej Unii Europejskiej być tą
przeciwwagą dla polityki francusko-niemieckiej, która, musimy powiedzieć sobie szczerze,
wiedzie prym w Unii Europejskiej?
Dr Dominik Héjj: Nie chciałbym wyjść na hamulcowego, ale pozwolę sobie wprowadzić
trochę realizmu. Też przez wywołany temat związany z Węgrami. Nie mówiłbym z tej perspektywy o przeciwwadze, dlatego, że tej przeciwwagi w ramach Grupy Wyszehradzkiej nie
da się zbudować. Natomiast my nie jesteśmy w żaden sposób siłą, która jest w stanie stanowić przeciwwagę. Węgrzy dobre relacje z Francją i Niemcami załatwiają przez zakupy, na
przykład związane ze zbrojeniami. Nawet nie chodzi o to, że wcześniej kupiono karakale, gdy
Polacy z nich zrezygnowali, że Airbus wybuduje tam fabrykę. Nie chodzi też o to, że Francuzi nie atakują Węgrów albo że węgierski rząd bardzo duże pieniądze zainwestował w fabrykę Audi; dogadano się w kwestii BMW, które postawi fabrykę pod Debreczynem, a także
będzie rozbudowa Mercedesa w Kecskemet. Kanclerz Merkel w żaden sposób nie krytykowała wprowadzenia stanu nadzwyczajnego na Węgrzech, bo tak się robi deal. Przypomnę,
że Orban nie myśli o tym, żeby zbudować przeciwwagę. Myślę, że żaden europejski polityk
nie wypowiedział słów „danke Deutschland” na wspólnej konferencji prasowej z kanclerz
Merkel. Viktor Orban zrobił to w lutym 2015 roku, dosłownie w przeddzień wizyty Putina na
Węgrzech. To było dość znamienne, ale też pokazywało, jak te relacje sobie ułożyć. Im bardziej Viktor Orban mówi o tym, że polskie przywództwo jest absolutnie niekwestionowane,
tym bardziej uważam, że trzeba na to uważać. Tym bardziej patrzeć, o co w tym wszystkim
chodzi. Viktor Orban słynie z wypuszczania króliczka. Zrobił to na przykład w przypadku
Słowacji, kiedy składano skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie
tak zwanych kwot migrantów. Węgrzy zrobili to trzy dni później. Później Węgrzy komentowali to, że przepadł wniosek słowacki, a nie węgierski. Teraz, mam wrażenie, że będzie podobnie. Mówię już, dlaczego. Jeżeli mówimy o zaangażowaniu Węgier w ramach Partnerstwa Wschodniego, to jak komentować politykę Węgier wobec Ukrainy? Cały czas jest ona
niezgodna z tym, jaki jest polski interes. W kwestii Białorusi Węgrzy zajmują takie stanowisko, że chowają się za Polską, mówiąc, że popierają Polskę dlatego, że Polacy mają tam
mniejszość. To jest oczekiwanie na to, żeby Polacy albo inne narodowości poparły Węgrów
w sprawie Ukrainy, bo Węgrzy mają tam mniejszość na Zakarpaciu. Liczona jest różnie, ale
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Węgrzy liczą, że to około 150 tysięcy osób. To są ciekawe real politic, które moglibyśmy tak
nazwać. One pokazują, jaki jest tak naprawdę stosunek Węgier do koncepcji kooperacji, nie
tylko w ramach wywołanego już Trójmorza, ale również w ramach Grupy Wyszehradzkiej.
We wrześniu 2015 roku było spotkanie szefów ministerstw spraw wewnętrznych, którzy decydowali o tym, czy będziemy za, czy przeciwko kwotom. W Polsce jeszcze rządziła koalicja Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Polacy decydowali o wzięciu udziału w mechanizmie
relokacji. Stawiam tezę, której staram się bronić, że wówczas tą palmę pierwszeństwa, również w ramach Grupy Wyszehradzkiej, przejęły Węgry. One pod swoje dyktando – konkretnie
premier – zaczęły budować tą agendę i wykorzystywać Grupę Wyszehradzką do doraźnych
swoich interesów. Dlaczego taką tezę staram się postawić? Dlatego, że przy okazji, gdy ostatni raz mieliśmy przewodnictwo w ramach Grupy Wyszehradzkiej, a premierem była jeszcze
pani Beata Szydło, warto było zauważyć, jakie były komunikaty polskiego rządu, przy okazji
spotkań, tutaj w Polsce, a jakie były węgierskiego. Węgierskie komunikaty w ogóle nie wspominały o polskich interesach. One mówiły tylko o tym, że Grupa Wyszehradzka w stu procentach popiera węgierskie stanowisko w sprawie kwot migracji, że trzeba tą migracje odrzucić.
My się fundamentalnie nie zgadzamy w wielu kwestiach.
Pan doktor Łukasz Lewkowicz mówił o jutrzejszym spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w Lublinie. Tam ma być mowa, o Covid-19, ma być mowa o Chinach, gdzie jest różne stanowisko. Ma
być również mowa o Białorusi. Proszę zwrócić uwagę, ze na Węgrzech o Białorusi nie mówi
się w ogóle. To są tylko komunikaty węgierskiej agencji prasowej. My w Polsce z wiadomych
przyczyn tym żyjemy. Natomiast trzeciego czerwca Viktor Orban poleciał do Mińska. To była
bardzo ważna dla niego wizyta. Zadeklarował otwarcie funduszu Eksim Banku na kooperację
z Białorusinami, w wysokości czterdziestu milionów euro. To jest kwota dwukrotnie wyższa
niż zadeklarowana kilka dni późnej na Fundusz Inicjatywy Trójmorza. Tak się robi te interesy.
Viktor Orban stąpa po różnych rzeczach. On w ramach Grupy Wyszehradzkiej, kooperacji
z krajami wschodu, do których też zalicza Białoruś, mówi o tym, że my jesteśmy najbardziej
wysuniętym na zachód krajem wschodu. Więcej, przy okazji tak zwanej Rady Ludów Turańskich – to są ludy, które związane są z Kirgistanem, Kazachstanem, Turcją, Mongolią i innymi
krajami, które mają wschodnie pochodzenie, a jest też wersja nienaukowa, że Węgrzy również
się stamtąd wywodzą – Orban bardzo lubi podkreślać, że on nie jest stąd, tylko on jest stamtąd, ze wschodu. Mówił właśnie w Kirgistanie, około dwa lata temu, że skończyły się czasy,
w których my jesteśmy wykorzystywani przez zachód. W związku z tym, nawet jako członek
Grupy Wyszehradzkiej, Viktor Orban, przy okazji rocznicy Trianon, mówił o tym, że Słowacy, Polacy i inni będą zawsze, bo Słowian jest multum, ale nas nie ma. Jeżeli my przestaniemy
istnieć, to nas nie ma jakby co utrzymać, bo my jesteśmy tu obcy. To jest ciekawy wątek, dotyczący tego, jak patrzą Węgrzy na współpracę nie tylko w ramach Grupy Wyszehradzkiej, Unii
Europejskiej, ale patrząc szerzej. Stawiając swoją dyplomację na trójkącie Moskwy, trójkącie
Berlina i na trójkącie Ankary. To jest coś, co bardzo mocno podkreślają. Tak ważny fundusz na
rozwój po covidzie Unii Europejskiej, jest przez Węgrów całkowicie krytykowany i mówiono,
że to jest plan Sorosa numer dwa, któremu zależy na tym, żeby państwa Grupy Wyszehradzkiej i Unii Europejskiej maksymalnie się zadłużyły i stały się niejako dłużnikami zachodu. To
jest ciekawe, że mamy dwa wymiary. Ten retoryczny i faktycznej polityki. Dlatego tyle rzeczy
uchodzi płazem węgierskiej dyplomacji. Oni wiedzą, jak szybko, w którą stronę się ustawić.
Wiele jest elementów głównie na polu gospodarczym, które pozwalają im prowadzić taką, a nie
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inną politykę. Warto jest pamiętać, że artykuł siódmy w ramach Unii Europejskiej był przygotowany przeciwko Węgrom, a został uruchomiony najpierw przeciwko Polsce. Jest wiele elementów, które pokazują czasami instrumentalne wykorzystywane polityki.
Oczywiście to nie jest tak, że nie podtrzymuję panów zdania, że jest wiele rzeczy, z którymi
my się zgadzamy. Chodziło mi o to, żeby pokazać, że tutaj ta ostrożność, przynajmniej według
Węgrów, jest bardzo potrzebna. Patrzenie między wersami. Viktor Orban nie mówi czegoś przypadkiem. Mam nadzieję, że jutro będzie możliwość usłyszenia jego wystąpienia. W dodatku po
węgiersku, a nie po angielsku, w którym te nakładki są zupełnie inne. Te słowa, które tam padają w języku węgierskim są bardzo ważne. Akurat to jest to słowo, a nie inne. Pokazuje nam
tak naprawdę, co premier myśli. Pamiętajmy, że Moskwa – nie będzie żadnego silnego stanowiska Węgier w sprawie Białorusi dlatego, że Władimir Putin ma jeszcze w tym roku przyjechać na Węgry. To jest coś, co jest ważne, bo Moskwa to tani gaz, to możliwość obniżek kosztów energii dla swoich wyborców. To jest multum naczyń połączonych.
Dariusz Krzęcio: Bardzo dziękuję za płynne przejście do naszego kolejnego tematu.
Chciałbym prosić panów, o krótką wypowiedź każdego z panów na temat Białorusi. Wchodząc
w tematy białoruskie, wydaje się, że Polska bardziej myśli geopolitycznie, jeżeli mówimy
o Grupie Wyszehradzkiej. My uważamy ją również za pewne zabezpieczenie naszych interesów
na mapie Europy. To, co się dzieje na wschodzie, jest rzeczywiście niepokojące, ponieważ jest
tyle pytań, a tak mało odpowiedzi. Jedno jest pewne. Z całej Grupy Wyszehradzkiej to Polska
najbardziej angażuje się w sprawy białoruskie. Właściwie opowiadamy się zdecydowanie po
jednej ze stron. Dwa dni temu, ósmego września, sam premier Morawiecki – to nieoficjalne
medialne informacje – zgodził się na przekazanie willi na Saskiej Kępie dla opozycjonistów
białoruskich. Ponadto my angażujemy się również medialnie w te sprawy. Wielu polskich
dziennikarzy pisze na ten temat. Społeczeństwo tym żyje. W związku z tym, że jesteśmy
zdecydowanie bardzo bliskimi sąsiadami Białorusi i mamy z nimi pewne relacje. Mamy tam
dość znaczącą mniejszość polską. Dlatego też nasze zaangażowanie wydaje się być jasne. Czy
to w takim razie nas nie poróżni w Grupie Wyszehradzkiej? Gdy u Słowaków odezwą się pewne
sentymenty rosyjskie, a u Węgrów jednak będzie chodziło o biznes, deal, który zechcą ubić ze
stroną wschodnią. Co na to Czesi? Jak to będzie wyglądało?
Dr Łukasz Lewkowicz: Wiadomo, że Polska ma trochę inne podeście do kryzysu białoruskiego, chociażby z tego punktu widzenia, że my mamy wspólną granicę z Białorusią. Mamy
także dosyć znaczną mniejszość polską w tym państwie. Perspektywa Czech i Słowacji jest
trochę inna. Jeżeli chodzi o Słowację, to należy analizować stanowisko rządu i jego oficjalne wystąpienia. Generalnie rząd Igora Matoviča poparł stanowisko większości państw Unii
Europejskiej wobec kryzysu białoruskiego. Oczywiście, skrytykował to, co się tam dzieje, to
co robi władza wobec manifestantów, wobec opozycji białoruskiej. Rząd słowacki zapowiedział wprowadzenie sankcji wobec przedstawicieli reżimu białoruskiego. Oficjalnie mówiono
o otwarciu granic dla protestujących osób, żeby mogli uzyskać na Słowacji azyl polityczny.
Mówiono także o stypendiach dla studentów, którzy zostaną wyrzuceni z uniwersytetów za
udział w manifestacjach na Białorusi. To były takie same zapowiedzi, jak w pozostałych państwach unijnych, między innymi w Polsce.
Należy wspomnieć o ciekawym wydarzeniu, które miało miejsce w sierpniu bieżącego roku,
po wyborach prezydenckich na Białorusi. Wieloletni ambasador Białorusi w Bratysławie,
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Ihar Laszczenia, oficjalnie nagrał video, w którym wsparł protestujących i upublicznił je
w Internecie. Później zrezygnował z funkcji ambasadora. Jest to bardzo ciekawa sytuacja,
ponieważ Ihar Leszczenia jest bardzo doświadczonym dyplomatą, który od trzydziestu lat
pracuje w białoruskiej dyplomacji. Przez kilka lat na początku tego wieku, w latach 20022006, był doradcą prezydenta Aleksandra Łukaszenki do spraw zagranicznych. Jest to najważniejsza postać w białoruskiej dyplomacji, która wsparła protestujących. To był silny
przekaz. Rządzący na Słowacji są raczej w mejnstrimie europejskim, jeżeli chodzi o krytykę reżimu Aleksandra Łukaszenki. Zobaczymy, jak polityka słowacka wobec Białorusi
będzie wyglądała w praktyce.
Ma pan rację, że panslawizm, o którym wspominałem na początku, części społeczeństwa albo
części elit politycznych, dotyczy także Białorusi, która też jest traktowana jako bratni naród
słowiański. Białoruscy żołnierze, w ramach Armii Czerwonej wyzwalali Słowację w 1944 roku.
Pewien sentyment zapewne pozostał w społeczeństwie słowackim. Natomiast mówiąc o oficjalnym stanowisku rządzących, to niewątpliwie mamy konkretne stanowisko. Wydaje mi się,
że ono jest w dużym stopniu zbieżne ze stanowiskiem Polski. Nie widać w tym zakresie jakiejś istotnej różnicy. Jednocześnie należy pamiętać, że Słowacja nie ma granicy z Białorusią
i nie ma mniejszości słowackiej na Białorusi. Relacje ekonomiczne też nie są pierwszoplanowe. Sytuacja Słowacji jest więc nieco inna niż w przypadku Polski.
Dr Krzysztof Dębiec: Może jeszcze tytułem uzupełnienia: ów ambasador Laszczenia okazał
się jedynym dotąd dyplomatą białoruskim, który opowiedział się po stronie protestujących.
Jeśli chodzi o Czechów, to premier Andrej Babiš początkowo bardzo mocno poparł protesty
na Białorusi. Kilka dni po wyborach pisał, że ma nadzieję, że to są ostatnie dni dyktatorskiego
reżimu. Pisał o niesłychanym zezwierzęceniu służb białoruskich. Należał do awangardy unijnej
w tej kwestii. Pisał, że wraz z polskim premierem starają się o to, aby w kwestii wydarzeń na
Białorusi został zwołany nadzwyczajny szczyt Rady Europejskiej. Jednak w ostatnich dniach
doszło do pewnego stonowania jego stanowiska. W wypowiedzi dla mediów z września podkreślał, że nie widzi wyraźnego wpływu tych protestów na sytuację. Zaczął mówić, że w sumie
jest to wewnętrzna sprawa Białorusi. Sprzeciwił się również sankcjom, które byłyby szersze
niż te, które miałyby dotknąć jedynie osoby bezpośrednio zaangażowane w represje. Podobne
stanowisko zajął rząd słowacki. Premier Matovič podkreślał, że jeśli będziemy zbyt mocno naciskać na Białoruś, to skrzywdzimy zwykłych obywateli. Jeszcze mocniej wepchniemy Białoruś w objęcia Rosji. W sumie jest to trudny dylemat, który przywódcy unijni muszą rozważyć.
To też jest związane z własnym elektoratem. W przypadku Babiša to nie jest elektorat, który
jest jakoś wyraźnie liberalny albo bardzo silnie proeuropejski. Raczej jest to elektorat starszy,
zorientowany na silną politykę socjalną. Teraz dochodzą zbliżające się wybory regionalne i do
jednej trzeciej Senatu. Premier Babiš różnymi obietnicami zwraca się do swoich docelowych
wyborców. Jeszcze ostatnia kwestia, która wybrzmiała w mediach. Premier Babiš miał być
jedynym bądź jednym z premierów, którzy nie chcieli, aby w Lublinie jedenastego września
premierzy V4 spotkali się z przedstawicielami białoruskiej opozycji.
Dariusz Krzęcio: Również trudne zadanie stoi przed premierem Victorem Orbanem,
z którym premier Morawiecki ma szczególne relacje jako Polska, kraj, naród. Mniej
zaszłości negatywnych, jeżeli chodzi o Słowaków lub Czechów. Na co postawi Orban?
Biznes i interesy z Moskwą czy partnerstwo polsko-węgierskie?
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Dr Dominik Héjj: Partnerstwo polsko-węgierskie to jest coś, o czym premier Węgier bardzo
lubi mówić. Wynika to między innymi z podkreślania tak ważnej roli Polski w regionie. Oczywiście, Polska jest największym krajem regionu. To jest bez wątpienia. Natomiast przekazywanie palmy pierwszeństwa przez Viktora Orbana Polsce, już w to tak bardzo bym nie wierzył.
Jednak bardzo lubi mówić o przyjaźni polsko-węgierskiej, tylko potem postępuje w sposób,
który z przyjaźnią polsko-węgierską niewiele ma wspólnego. To dlatego, że Węgrzy nie są sentymentalni, co mówi sam szef węgierskiej dyplomacji. Mianowicie na stole leży kwestia umowy gazowej węgiersko-rosyjskiej. Jeżeli spojrzymy na kalendarz, na przykład przyłączania się
Węgier albo postulatów Węgier do przyłączenia się do różnych gazociągów, które są w naszej
części Europy, w tym również w ramach Grupy Wyszehradzkiej, dołączając do tego Rumunię,
czy budując z Serbią, nagle się okazuje, że te terminy są dość zbieżne z momentem negocjacji
nowej umowy gazowej. Ja tylko, żeby spróbować państwu uświadomić, co to znaczy umowa
gazowa z Rosją, pozwolę sobie powiedzieć tyle. W 2015 roku, gdy Władimir Putin przyleciał
do Budapesztu, co spotkało się, jak być może państwo pamiętają, z ogromnym protestem ze
strony tak Prawa i Sprawiedliwości, wówczas pozostającego w opozycji, jak i samej premier
Kopacz. Jest takie słynne zdjęcie, jak Viktor Orban przywozi kwiaty premier Kopacz, ta niespecjalnie jest szczęśliwa z tego powodu, w siedzibie KPRM-u. Wówczas Węgrzy nie musieli
płacić za rewers gazu oraz za gaz, którego nie wykorzystają. Oni wtedy zaoszczędzili 1 490 tysięcy miliardów forintów. To jest kwota, która jest abstrakcyjna, ale żeby pokazać, cały pakiet
antycovidowy, żeby postawić gospodarkę na nogi, żeby uratować miejsca pracy, który jest komunikowany przez węgierskie władze, kosztuje 1 450 miliardów. To znaczy, że moglibyśmy
w dużym uproszczeniu przyjąć, że Rosjanie uratowali Węgrom gospodarkę. Oczywiście, to
jest gigantyczne uproszczenie, dlatego że te pieniądze już się wielokrotnie rozeszły. To pokazuje, jak ważna jest rola Moskwy w relacjach politycznych bezpośrednio wewnątrzwęgierskich.
Także – z zaangażowania Węgier w region Bałkanów zachodnich – dbając na przykład o Serbię. Węgrzy postulują, żeby wyrwać ją ze wschodniej strefy wpływów. Z całkowicie zrozumiałych racji jest to podkreślane przez polskie władze. Węgrzy chcą Serbów w Unii Europejskiej między innymi z tej perspektywy, że mamy Schengen. W związku z tym, tak jak z Rumunią, Siedmiogród. Nagle się okazuje, że te granice niekoniecznie już mają znaczenie, czyli
Siedmiogród odcięty w 1920 roku. Tam jest Wojwodina, dwieście tysięcy Węgrów, którzy
tam wciąż mieszkają, ale z Serbami te relacje są dobre. Wciągnięcie ich do Unii Europejskiej
i podkreślanie, że na przykład utrata przez Serbów Kosowa jest tym, czym Trianon dla Węgrów, jest czymś, co buduje wpływy węgierskie w regionie Bałkanów. One są ogromne, chociażby na rynku medialnym,
Zupełnie inne rzeczy akcentując, mamy punkt zbieżny. Polska i Węgry chcą Bałkanów zachodnich w Unii Europejskiej. Dlaczego? To już jest zupełnie inna perspektywa. Jutro, obstawiam,
że w czasie wystąpienia Viktora Orbana padną sławne słowa „Popieram stanowisko Mateusza –
premiera Morawieckiego – i Polski, która ma swoją mniejszość na Białorusi.” Co powinniśmy
rozumieć, jeśli chodzi o stanowisko węgierskie? Poprzyjcie nas w sprawie Zakarpacia, poprzyjcie nas w tym, że Unia Europejska i NATO nie będą rozmawiały z Ukrainą, póki nie zostaną
uregulowane nasze kwestie w tym regionie. Nie złośćmy Moskwy, bo nam się to nie opłaca.
Dariusz Krzęcio: Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Drodzy państwo, widzowie, nasi
eksperci, to na tyle. Nasza dyskusja właśnie się zakończyła. Bardzo dziękuję prelegentom za
udział w debacie.
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C

zechy odpowiadają za 16,7% ludności i 14,8% obszaru Grupy Wyszehradzkiej (V4), będąc
w obu tych kategoriach na zbliżonym poziomie do Węgier; ustępują przy tym Polsce (niespełna 60%), choć też wyraźnie wyprzedzają Słowację (ok. 9%). Jednocześnie Czechy odpowiadają za 23% nominalnego PKB V4 i są zdecydowanie najzamożniejszym krajem grupy:
w przeliczeniu na obywatela osiagnęły w 2020 roku aż 92% średniej dla całej UE. Dla porównania, pozostała trójka notuje PKB na mieszkańca na poziomie 73-74% UE-27. Sprawia to,
że w kolejnej unijnej 7-letniej perspektywie budżetowej (od 2028 r.) Czechy będą najpewniej
płatnikiem netto, więcej wpłacając do unijnego budżetu niż z niego czerpiąc.
Czeskie społeczeństwo wyróżnia się na tle reszty państw V4 także relatywnie dużą niechecią do
instytucji europejskich i głębszej integracji w ramach UE. Zgodnie z badaniem Eurobarometru,
analizującym opinie w siedmiu państwach poza strefą euro, opublikowanym w lipcu 2020 roku,
Czechy mają w ich gronie na przykład najwyższy odsetek osób przekonanych o negatywnych
konsekwencjach przyjęcia wspólnej waluty europejskiej (57%; w Polsce aż 10 pp. mniej, a na
najbardziej entuzjastycznych Węgrzech negatywnych głosów jest tylko 30%). Z kolei w badaniu
z jesieni 2019 roku zaufanie do UE zadeklarowało 39% Czechów (w pozostałych państwach
V4: od 45 do 52%), co jest trzecim najniższym wynikiem wśród państw członkowskich UE (po
Grecji i Francji). Ma to swoje konsekwencje dla polityki europejskiej rządu w Pradze, który
musi się z takimi poglądami liczyć, ale też jest przez podobny elektorat wybierany.
V4 – pomysł czeski?
U źródeł Grupy Wyszehradzkiej leży współpraca środowisk opozycyjnych w stosunku do
władzy komunistycznej. Jednym z nich była Solidarność Polsko-Czechosłowacka, założona
w 1981 roku. Do uczestników jej spotkań należał Václav Havel, który – jako prezydent Czechosłowacji – należał do inicjatorów powołania Grupy. Wiele wskazuje nawet na to, że odgrywał
w tym procesie zasadniczą rolę, choć ogłoszona przezeń jeszcze w połowie 1990 roku koncepcja
była zgoła odmienna. Na konferencji w Bratysławie rysował wówczas ideę wspólnej organizacji państw regionu Dunaju, w której – ze względu na swój rozmiar i potencjał – Czechosłowacja odgrywałaby kluczową rolę. Polskę zaliczał on wtedy do odrębnego kręgu Europy Północnej. Niemniej niechęć Wiednia oraz wojna w Jugosławii pokrzyżowała te plany. W rezultacie
zarysował się inny sojusz regionalny, w którym jednak Czesi byli od razu w słabszej pozycji
w relacji do Warszawy. Jedną z przyczyn trudnych początków grupy w latach dziewięćdziesiątych (obok „aksamitnego rozwodu” Czechów ze Słowakami) były obawy o zinstrumentalizowanie w polityce Warszawy, z czego wynikał sprzeciw Czech wobec instytucjonalizacji
grupy. Udało się go częściowo przełamać dopiero umową z czerwca 2000 roku, gdy powołano
do życia Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, do dziś jedyną instytucję V4.
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Warto w tym miejscu wspomnieć, że już w latach 90. Grupa Wyszehradzka budziła spory w czeskiej debacie publicznej. Ideowy przeciwnik Havla tej doby, Václav Klaus – ówczesny premier
– twierdził w 1993 roku, że stworzenie grupy to nie tyle inicjatywa rodzimych elit wyrosłych
z opozycji antykomunistycznej, co sztuczny twór powołany na życzenie Zachodu. Z kolei po
objęciu w 2003 roku urzędu prezydenta Czech krytycznie oceniał wpływ członkostwa w V4 na
tempo integracji kraju ze strukturami euroatlantyckimi.
Rok 2004
Choć państwa Grupy Wyszehradzkiej, powołując i rozwijając regionalną współpracę w ramach
ugrupowania, chciały rozwijać współpracę wielostronną i dobrosąsiedzkie stosunki, nadrzędny
był w praktyce inny cel. Już sama Deklaracja Wyszehradzka z 15 lutego 1991 roku, uznawana
za początek istnienia grupy, mówi w swym szerszym tytule o współpracy „w dążeniu do integracji europejskiej”. W momencie, gdy cel ten został w 2004 roku osiągnięty, nie brakowało
głosów, że sens istnienia grupy się wyczerpał.
Wymowne są wyniki badania ankietowego z 2003 roku, z którego wynikało, że Polska była
wówczas jedynym państwem V4, w którym więcej mieszkańców opowiadało się za zachowanium specjalnego charakteru relacji z członkami tego ugrupowania niż miało zdanie przeciwne.
W pozostałych państwach dominowała opinia, że partnerów z V4 należy traktować dokładnie tak samo, jak inne państwa członkowskie UE (za „pogłębioną” współpracą wyszehradzką
opowiadał się co drugi Polak, co trzeci Czech i co ósmy Węgier).
Klimatu nie poprawiały odgrzewane spory historyczne – szeroką falę krytyki w Czechach
i na Słowacji wywołało potępienie w 2002 roku przez węgierskiego premiera Viktora Orbána
tak zwanych dekretów Beneša. Na ich mocy wysiedlono z terenów obecnych Czech i Słowacji nie tylko ponad 3 miliony Niemców, ale i około 100 tysięcy Węgrów. U obu południowych sąsiadów Polski kwestionowanie dekretów budzi jak najgorsze skojarzenia i obawy
o rewizjonizm.
V4 – użyteczne narzędzie
Przewidywania końca V4 nie sprawdziły się. Grupa Wyszehradzka okazała się użytecznym
narzędziem pragmatycznej współpracy wielostronnej. Z czasem rozwinięto bowiem coraz szerszą sieć kontaktów, obejmujących nie tylko elity polityczne, ale też całą paletę podmiotów, od
instytucji społeczeństwa obywatelskiego i samorządów (rozwój tych relacji wspiera grantami
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki), przez ekspertów z poszczególnych resortów, aż
po wprowadzenie stałego formatu spotkań premierów i regularne konsultacje przed istotnymi
spotkaniami na forum UE.
Dla najwyższych przywódców cennym aspektem spotkań V4 jest możliwość szczerej dyskusji,
w której można liczyć na poufność, a także przestrzeganie zasady wzajemnego nieatakowania się na forum publicznym. Z kolei szerokie spektrum różnych formatów spotkań w ramach
współpracy wyszehradzkiej pozwala dostrzec korzyści szersze niż tylko te, które mogą wynikać
z agendy na najwyższym szczeblu politycznym. Jest to szczególnie istotne w tematach, które
swoim zakresem przekraczają dwustronny wymiar relacji. Należą do nich kwestie infrastrukturalne, środowiskowe, migracyjne, czy turystyczne. Im mocniej współpraca wyszehradzka opiera
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się także na niższych szczeblach władzy, tym bardziej staje się niezależna od zmian politycznych na szczeblu najwyższym, jednocześnie dając konkretne i nierzadko wymierne rezultaty.
Obecne czeskie władze względem współpracy w V4
Czechy zdążyły w ostatnich latach przyzwyczaić do niejednoznaczności sygnałów wysyłanych za granicę, przez co zrozumienie czeskiej polityki zagranicznej może nastręczać pewnych
trudności. I tak na przykład w kwestii relacji z Pekinem czy Kremlem najbardziej chętni do
rozwoju współpracy są prezydent Miloš Zeman i – zapewniający mniejszościowemu rządowi
większość w Izbie Poselskiej – komuniści. Premier Andrej Babiš (ANO) zachowuje wobec
nich wyraźny dystans, ale unika też zbytniej krytyki, która mogłaby mu skomplikować relacje
z prezydentem i komunistami. Wyraźniej krytyczne stanowisko względem Pekinu i Moskwy
artykułuje koalicyjna socjaldemokracja, a kontrolująca Senat i na przykład praski samorząd
centroprawica jest już wobec nich silnie krytyczna. Podziały nie omijają także tematu stosunku
współpracy w ramach V4.
Premier Babiš dostrzegł pragmatyczne korzyści z rozwijania współpracy w ramach V4, między inymi w takich obszarach, jak polityka migracyjna, usprawnianie funkcjonowania unijnego rynku wewnętrznego, czy wspólna walka o hojną unijną politykę spójności i wspólną
politykę rolną. O ile tuż po objęciu fotela premiera Babiš dystansował się od innych państw
Wyszehradu, zwłaszcza Węgier i Polski, o tyle z czasem coraz częściej podkreślał wspólne
osiągnięcia (np. zablokowanie mechanizmu przymusowej relokacji uchodźców), a na forum
ONZ podkreślał, że jest przedstawicielem ponad 60-milionowej Grupy Wyszehradzkiej. Swoje
poparcie dla V4 wielokrotnie deklarował prezydent Zeman, widząc w grupie istotne narzędzie
realizacji czeskich interesów w kwestiach migracyjnych, czy w walce o zachowanie swobody
kształtowania miksu energetycznego.
Bardziej zdystansowani względem V4 są socjaldemokraci, kontrolujący MSZ. Forsują oni
linię nakierowaną na zacieśnianie współpracy przede wszystkim z Niemcami i Francją. Stąd
obawiają się, by nie zostać w imię solidarności wyszehradzkiej uwikłanym w spory z Berlinem czy Paryżem. Zabiegają też o pozytywne wyróżnianie się w ich oczach na tle partnerów.
Warto przy tym pamiętać, że zwłaszcza dobre relacje z Berlinem są priorytetem w zasadzie
dla całej sceny politycznej Czech (krytyka polityki Berlina jest – pomijając temat migracyjny
– relatywnie rzadka i ma charakter wybiórczy, nie zaś ogólny). Ich uzasadnieniem są między
innymi wyjątkowo głębokie związki gospodarcze obu państw. Ich przykładem może być wysyłanie aż 1/3 eksportu Czech do RFN, co jest udziałem najwyższym wśród wszystkich państw
Trójmorza. Ponadto, największa czeska spółka prywatna – Škoda Auto – jest częścią niemieckiego koncernu Volkswagen, a Niemcy są nad Wełtawą jednym z najważniejszych inwestorów.
Quo vadis V4?
Wyzwaniem dla Grupy Wyszehradzkiej była w ostatnich latach nie tyle różna wielkość jej
członków, co różnice w istotnych kwestiach oraz trudności z przebiciem się z pozytywną
agendą na forum UE. Oprócz wspomnianej na wstępie różnicy w zamożności, która w unijnych rozmowach budżetowych coraz silniej będzie zmieniać perspektywę Czech w porówaniu do ich partnerów z grupy, jest kilka kwestii, gdzie grupa nie jest w stanie mówić wyrazistym głosem. Należy do nich percepcja zagrożenia rosyjskiego, które najmocniej odczuwane
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jest w Polsce. Z kolei Czechy – choć wspierają wysiłki w ramach tak zwanej Wzmocnionej
Wysuniętej Obecności (eFP) NATO – nie mają poczucia bycia państwem frontowym sojuszu,
ani nie odczuwają w związku z tym nagłej potrzeby wypełniania natowskiego celu wydatków
na obronność w wysokości 2% PKB (należą w tym względzie do najgorszych państw NATO).
W ostatnich latach V4 robi wiele, aby zmienić negatywny obraz ugrupowania „niesolidarnego”, powstały w Brukseli w wyniku sprzeciwu wobec kwot uchodźczych. Oprócz działań
mających pomagać rozwiązać problem migracyjny u źródła, grupa stale udziela pomocy państwom Partnerstwa Wschodniego i Bałkanów Zachodnich w ich euroatlantyckich aspiracjach,
a ostatnio wspiera białoruską opozycję i formułuje konkretne programy wsparcia dla Białorusi.
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KSZTAŁTOWANIE SIĘ RELACJI
POLSKO-SŁOWACKICH
DO 1918 ROKU
Artykuł wyraża poglądy wyłącznie autora.
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W

spółpraca polsko-słowacka ma tradycje sięgające średniowiecza. Karpaty, wbrew uwarunkowaniom geograficznym, nigdy nie stanowiły bariery we wzajemnych kontaktach
i zawsze łączyły zamieszkujące pogranicze wieloetniczne społeczności. Przed 1918 rokiem nie
istniała niepodległa Słowacja. Północna część ówczesnego Królestwa Węgierskiego określana
była jako Górne Węgry. Z tego względu relacje Polaków i Słowaków w tamtym okresie należy
rozpatrywać w szerszym kontekście stosunków polsko-węgierskich. We wczesnym średniowieczu stosunki polsko-węgierskie stanowiły w dużej mierze wypadkową polityki niemieckiej
i czeskiej wobec wschodnich sąsiadów. Istnienie tak potężnych sąsiadów powodowało, że polska i węgierska ekspansja terytorialna odbywała się głównie na osi północ–południe lub na kierunku wschodnim po obu stronach łuku Karpat. Obie sytuacje prowadziły do konfrontacji między tymi państwami, przede wszystkim na obszarach współczesnej Słowacji. Wspólna granica
ulegała w tamtym okresie wielokrotnym zmianom. Szczególnie istotnym wydarzeniem było
znaczne przesunięcie granicy Polski na południe od łuku Karpat w okresie rządów Bolesława
Chrobrego. W latach 1003-1004 władca ten zajął obszar całej Słowacji. W kolejnych latach od
państwa piastowskiego odpadły Nitra i tereny przylegające bezpośrednio do Dunaju. Generalnie jednak rządy polskie nad terytorium Słowacji utrzymały się aż do 1031 roku.
W drugiej połowie XI wieku południowa granica państwa polskiego ustabilizowała się na linii
Wagu, Tatr Niżnych i Hornadu. Wskutek osłabienia Polski spowodowanego rozbiciem dzielnicowym proces dezintegracji władztwa polskiego na badanym obszarze trwał nadal. Bolesław Krzywousty utracił większość terenów spiskich, z wyjątkiem okręgu podolinieckiego
i Zamagurza Spiskiego. Obszar Zamagurza Polska utraciła już w XIII wieku. Na początku
XIV wieku odpadł od Polski na rzecz Węgier, stanowiący historyczną część Małopolski
okręg podoliniecki. W średniowieczu do Polski należała również północna część Orawy,
co poświadcza między innymi akt donacyjny, wystawiony w 1254 roku przez Bolesława
Wstydliwego dla klasztoru cystersów w Szczyrzycu. Drugim dokumentem potwierdzającym
przynależność Górnej Orawy był statut Kazimierza Wielkiego z 1368 roku, w którym król
polecał między innymi utworzenie polskiej komory celnej w położonej na Orawie Jabłonce,
zlokalizowanej przy trakcie handlowym z Myślenic do Twardoszyna, będącego węgierską
stacją celną. Prawdopodobnie na odcinku między Jabłonką a Twardoszynem przebiegała
wówczas polsko-węgierska granica strefowa, czyli oddzielający oba państwa pas tak zwanej ziemi niczyjej. W pierwszych wiekach państwowości do Polski należała również ziemia czadecka i tereny położone bardziej na południu. Jeszcze dokument króla węgierskiego
Beli IV z 1244 roku opisywał przebieg polsko-węgierskiej granicy między górnym biegiem
Kisucy i Wagu, o czym świadczyła między innymi linia węgierskich zamków. W XIV wieku
kolonizacja węgierska zetknęła się bezpośrednio z dobrami kameralnymi Księstwa Cieszyńskiego, co spowodowało długoletni spór graniczny. Został on uregulowany na dłuższy czas
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tak zwanym instrumentem reambulacyjnym z 1417 roku. Dokument ten określił granicę między Śląskiem Cieszyńskim i Węgrami.
Pośrednie związki Słowaków i Polaków zaczęły się w chwili wejścia Słowacji w skład Królestwa Węgierskiego. Od tego czasu Słowacja stanowiła jedyną część Węgier, która bezpośrednio sąsiadowała z Polską. Przez jej terytorium prowadziły główne szlaki komunikacyjne
i drogi handlowe z Polski przez Węgry na południe Europy. Najstarszy szlak biegł przez dolinę
Popradu. Starym szlakiem była również wzmiankowana w XII wieku droga z Krakowa przez
Myślenice na Orawę i dalej doliną Wagu. Dalsze drogi wiodły przez przełęcze Tylicką i Dukielską. Przełęcz Jabłonkowska już dość wcześnie łączyła Śląsk ze słowacką Żyliną. W XVI wieku
powstały jeszcze drogi z Żywieckiego i Podhala na Orawę. Istnienie szlaków ułatwiało rozwój polsko-węgierskich stosunków handlowych, szczególnie intensywnie rozwijających się
od końca XIV wieku. Głównym miastem handlowym w tym regionie były wówczas Koszyce.
Przedmiot wymiany stanowiły surowce mineralne i produkty spożywcze. Z Węgier sprowadzano do Polski przede wszystkim miedź i wino, eksportowano natomiast ołów i sól. Wielka
ludwisarnia z Nowej Spiskiej Wsi dostarczała do Polski dzwony. W polsko-węgierskim handlu bezpośrednio lub pośrednio brała udział lokalna społeczność, zamieszkująca pogranicze.
Należy podkreślić, że szlachta z Górnych Węgier była w dużej części pochodzenia słowackiego.
Używała ona od XVII wieku w korespondencji, oprócz łaciny, języka słowackiego, czasami
również polskiego lub węgierskiego.
Istotną rolę w ożywieniu wzajemnych stosunków na ówczesnym pograniczu polsko-węgierskim
w XIV i XV wieku odegrała polska szlachta. Przyczyniły się do tego niewątpliwie więzy dynastyczne między ostatnimi Piastami na tronie polskim a pierwszymi Andegawenami węgierskimi
oraz rządy Ludwika Węgierskiego i jego córki Jadwigi w Polsce. W tym okresie graniczące
z Małopolską obszary przygraniczne Górnych Węgier stały się terenem intensywnej polskiej
penetracji politycznej. Do wielkiego znaczenia na terenie Słowacji doszedł przede wszystkim
pochodzący z Kujaw szlachcic polski, Ścibor ze Ściborzyc herbu Ostoja, najbliższy współpracownik króla węgierskiego Zygmunta Luksemburskiego. Za zasługi wojenne, dyplomatyczne
i udział w oswobodzeniu z rąk powstańców małżonki króla, Marii, Ścibor obdarowany został
pod koniec XIV wieku wieloma nadaniami. W styczniu 1388 roku Zygmunt Luksemburski
nadał Ściborowi kilkanaście wsi leżących w komitatach pożońskim i nitrzańskim. Ważniejsza
okazała się jednak donacja w lipcu 1388 roku zamku Beckov w komitacie trenczyńskim, który
stał się siedzibą rodową Ściborzyców na Węgrzech. W następnym roku Zygmunt Luksemburski obdarzył Ścibora godnością żupana pożońskiego. W 1394 roku, za udział w walkach z Turkami, Ścibor otrzymał kolejne żupaństwo, tym razem w Trenczynie. Zgromadzony w kilka lat
majątek Ścibora liczył kilkanaście zamków wraz z przylegającymi do nich wsiami i obejmował
praktycznie cały obszar zachodniej Słowacji. Był to potężny kompleks dóbr stawiający tego
polskiego szlachcica w rzędzie najbogatszych panów królestwa i pozwolił się mu tytułować
„panem na Wagu”. Z ostatniego okresu jego życia wiadomo, że na początku 1412 roku pojawił się na zamku Stara Lubowla, gdzie aktywnie uczestniczył w przygotowaniach do spotkania
i w pertraktacjach Zygmunta Luksemburskiego z Władysławem Jagiełłą. Ścibor, wraz z rycerzem Zawiszą Czarnym, odegrał ważną rolę dyplomatyczną, pośrednicząc w załagodzeniu dawnych sporów i zatargów między Węgrami a Polską. Przede wszystkim pomógł w zaciągnięciu przez Zygmunta wysokiej pożyczki na prowadzenie wojny z Wenecją. Niewątpliwie Ścibor ze Ściborzyc należał do najważniejszych osobistości dworu Zygmunta Luksemburskiego.
Przez wiele lat był szarą eminencją dworu, nie sprawując jednak najwyższych państwowych
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urzędów. Po śmierci Ścibora w 1414 roku już żaden z Polaków nie osiągnął takiej pozycji na
dworze Zygmunta Luksemburskiego oraz kolejnych władców węgierskich.
Szczególną rolę w relacjach polsko-słowackich odegrało w średniowieczu i czasach nowożytnych starostwo spiskie i kolegium pijarów w Podolińcu. Dnia 8 listopada 1412 roku Zygmunt Luksemburski pożyczył od Władysława Jagiełły 37 tysięcy kop groszy praskich, które
zostały przeznaczone na wojnę z Republiką Wenecji o Dalmację i Friuli. Pieniądze te pochodziły głównie z odszkodowań wojennych wypłaconych przez Krzyżaków po pokoju toruńskim z 1411 roku. Pożyczka została udzielona pod zastaw 16 miast spiskich, z których utworzono starostwo spiskie. Nowa jednostka administracyjna pozostała pod polską administracją
przez kolejne 360 lat, do 1769 roku. Obszar podległy Polsce został określony w akcie wystawionym przez Zygmunta Luksemburskiego w listopadzie 1412 roku w Zagrzebiu. Starostwo
obejmowało dominium lubowelskie – graniczące bezpośrednio z ziemią sądecką – w skład
którego wchodziła Stara Lubowla z zamkiem, Podoliniec z zamkiem, Gniazda i przyległe wioski. Tereny te Polska utraciła w 1301 roku, za czasów panowania Wacława II. Strona polska
uważała więc, że zostały jej po prostu zwrócone. Do zastawu należały także inne, bezspornie
węgierskie miasta komitatu spiskiego, między innymi: Biała Spiska, Poprad, Spiska Sobota,
Spiskie Włochy, Spiskie Podgrodzie, Spiska Nowa Wieś. Zastawione Polsce terytorium zostało
zorganizowane jako odrębne starostwo z centrum administracyjnym w Lubowli. Nie stanowiło
ono jednolitego obszaru, lecz składało się z enklaw – terenów przynależnych do zastawionych
miast. Enklawy, rozrzucone na dużej przestrzeni, były oddzielone od siebie obszarami, które
nie weszły do zastawu. Królowie polscy powoływali na stanowisko starosty spiskiego najwyższych dostojników państwowych. Otrzymali oni duże prerogatywy polityczne, mieli nawet
możliwość kształtowania polityki polsko-węgierskiej. Pierwszym starostą spiskim został mianowany w 1413 roku Paweł Gładysz. Jego następcami byli między innymi: Zawisza Czarny
z Garbowa herbu Sulima, biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki, Jan Boner. Szczególną rolę
w dziejach starostwa odegrali Lubomirscy, którzy stworzyli prawdziwą dynastię pięciu starostów spiskich. Byli nimi: Sebastian Lubomirski, Stanisław Lubomirski, Jerzy Sebastian Lubomirski, Stanisław Herakliusz Lubomirski i Teodor Konstanty Lubomirski. U schyłku pierwszej
Rzeczypospolitej posesorką starostwa spiskiego była królowa Maria Józefa, żona Augusta III.
Ostatnim starostą był natomiast Kazimierz Poniatowski, brat króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W ostatnich latach przed rozbiorami propozycję zwrotu zastawu złożyli przywódcy
konfederacji barskiej, którzy liczyli na pomoc militarną Austrii w walce z Rosją. Habsburgowie,
mimo początkowego wsparcia konfederatów, już na wiosnę 1769 roku zajęli całe starostwo
spiskie, a w grudniu 1770 roku włączyli je do krajów Korony Węgierskiej. Dnia 9 listopada
1772 roku, dokładnie 360 lat od wystawienia dokumentu zastawu przez Zygmunta Luksemburskiego, odbyło się uroczyste przejęcie zamku lubowelskiego przez administrację węgierską.
Utrata starostwa spiskiego była wstępem do rozbiorów pierwszej Rzeczypospolitej, nigdy nie
została również zwrócona stronie polskiej kwota pożyczona przez Zygmunta Luksemburskiego.
Niewątpliwie przejęcie Spiszu otworzyło nowy etap we wzajemnych relacjach polsko-węgierskich
i polsko-słowackich. Ze względu na położenie na historycznym szlaku handlowym starostwo
spiskie odegrało w tamtym okresie duże znaczenie gospodarcze. Dobra spiskie stały się przede
wszystkim źródłem majątku wspomnianego rodu Lubomirskich. Dzięki środkom finansowym
pochodzącym ze Spiszu zbudowali oni zamek w Wiśniczu koło Krakowa (jedna z największych
rezydencji magnackich w Polsce) oraz Pałac Spiski na Rynku Głównym w Krakowie. Majątki
na Spiszu były także źródłem potęgi wielu rodów węgierskich, między innymi Zápolya, Csáky,
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Görgey, Horváth-Palocsay, Berzeviczy. Ze względu na strategiczne położenie, starostwo spiskie odegrało również istotną rolę polityczną. Władzę w nim obejmowali zazwyczaj dostojnicy
należący do najpotężniejszych rodów magnackich. W efekcie każda nominacja była dobrym
miernikiem polityki węgierskiej na dworze krakowskim. Na terytorium starostwa odbywały się
zjazdy monarchów i zawierano traktaty polityczne. To właśnie na zamku w Lubowli przechowywano w czasach potopu szwedzkiego polskie klejnoty koronacyjne, przywiezione z Krakowa
przez J.S. Lubomirskiego. Ze strony starostwa spiskiego prowadzone były działania ingerujące
w politykę wewnętrzną Węgier – przykładowo Teodor Lubomirski wspierał militarnie i finansowo antyhabsburskie powstanie Franciszka II Rakoczego. Dodatkowo posiadanie wspomnianych enklaw na Spiszu umożliwiało skuteczną kontrolę wielu górskich przejść granicznych,
co miało szczególne znaczenie w okresie konfliktów zbrojnych. Spisz spełniał również rolę
„pomostu” między Polską a Węgrami lub szerzej – między północą i południem kontynentu.
Istotną rolę w podtrzymywaniu i propagowaniu polskości na ówczesnym pograniczu polsko-węgierskim odegrało kolegium pijarskie w Podolińcu, założone w 1642 roku przez wojewodę
krakowskiego i starostę spiskiego Stanisława Lubomirskiego. Głównym celem tej fundacji
była rekatolizacja Spiszu, który w tym czasie był głównie ewangelicki. Pochodzący głównie z Polski pijarzy mieli za zadanie edukować i wychowywać młodych ludzi w wierze katolickiej. Nauka w kolegium była bezpłatna, stąd obok młodzieży pochodzenia szlacheckiego
i mieszczańskiego kształcili się tam także synowie chłopów. W Podolińcu działali znani profesorowie, przeważnie pochodzenia polskiego. Od 1648 roku wykładano tam filozofię, a od
1651 roku także retorykę. W kolegium działali także dobrzy nauczyciele matematyki. Kompetentna kadra, nowoczesne metody nauczania oraz bogate zasoby biblioteki powodowały, że
uczelnia reprezentowała bardzo wysoki poziom nauczania i dzięki temu określana jest czasem
w literaturze „spiskim Oxfordem”. Skład narodowościowy uczniów był bardzo zróżnicowany,
ponieważ uczyła się tam młodzież pochodzenia między innymi polskiego, słowackiego, rusińskiego, niemieckiego, węgierskiego. Także przełożeni i część kadry uczelni reprezentowało
różne grupy narodowościowe i etniczne. Do 1701 roku pośród przełożonych odnaleźć można
było Włocha, Morawian, dwóch Polaków, Niemca. Od 1701 roku do przyłączenia Podolińca
do prowincji węgierskiej, na czele kolegium stali wyłącznie Polacy. Następnie wymieniali się
Węgrzy ze Słowakami i węgierskimi Niemcami. O tolerancji, panującej w szkole, świadczył
również fakt, że mogła się w niej uczyć młodzież protestancka. Przez blisko trzysta lat uczelnia
stanowiła łącznik między różnymi narodami, wyznaniami i stanami, co jest warte podkreślenia
w kontekście panującej w ówczesnej Europie nietolerancji religijnej i powszechnego wykluczenia społecznego chłopów i mieszczan. Uczelnia pełniła również rolę kuźni kadr naukowych
i politycznych, a także ważnego centrum kulturalnego Małopolski i północnej części Królestwa
Węgierskiego (dzisiejszej Słowacji). Najbardziej znanym polskim wychowankiem i jednocześnie profesorem kolegium był Stanisław Hieronim Konarski, późniejszy reformator szkolnictwa, który rozpoczął tam nowicjat w 1715 roku. Absolwentami szkoły byli także: Stanisław
Małachowski, ostatni starosta sądecki, marszałek Sejmu Wielkiego w latach 1791-1792, Franciszek Ksawery Dmochowski, poeta, autor Sztuki rymotwórczej, ks. Franciszek Miarczyński,
pierwszy dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie. W XIX wieku kształcił się w Podolińcu również ks. Józef Stolarczyk, pierwszy proboszcz parafii w Zakopanem.
Polsko-węgierskie obszary przygranicze były w okresie przedrozbiorowym zasiedlane
przez ludność napływającą z ziem polskich. Na Górne Węgry przybywała głównie ludność
z Małopolski, konkretnie zaś z Podhala, ziemi sądeckiej, limanowskiej, myślenickiej, żywieckiej
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i Śląska Cieszyńskiego. Od średniowiecza do XVIII wieku kusiły Polaków korzystne warunki
akcji osadniczej, stwarzane przez królów węgierskich oraz tamtejszych możnowładców i klasztory. Po uwłaszczenia chłopów w XIX wieku do osiedlania się po południowej stronie Karpat
skłaniały również niskie ceny ziemi. Na Spiszu Polacy nabywali gospodarstwa rolne od Niemców i Słowaków emigrujących z powodów ekonomicznych na kontynent amerykański lub do
innych części Austrii. Zamieszkująca Górne Węgry ludność polskiego pochodzenia liczyła
w 1900 roku około 140 tysięcy ludzi. Zamieszkiwała ona w zwartym zasiedleniu obszary przylegające do Galicji, przede wszystkim w północnej i środkowej części Spiszu, na Górnej Orawie
oraz na ziemi czadeckiej. Od końca XIX wieku ludność polska nie była uwzględniana przez
urzędowe spisy ludności, co wiązało się z prowadzoną przez Węgrów polityką madziaryzacji
mniejszości narodowych. Pojawiła się wówczas w węgierskich statystykach praktyka zaliczania ludności polskiej do Słowaków. Po interwencji polskich działaczy i węgierskich polonofili,
władze w Budapeszcie wyraziły zgodę na uwzględnienie w spisie ludności w 1910 roku ludności polskiej. Ograniczono się jednak tylko do obszaru powiatu trzciańskiego. Spis wykazał,
że w 14 wsiach tego powiatu mieszkało 15,5 tysiąca Polaków. Znaczenie wyników spisu stanowiło podstawę do oficjalnego podjęcia „kwestii polskiej” na Górnych Węgrzech. Politycy
węgierscy nie mogli już dłużej lekceważyć tego problemu. Ponadto, gdyby władze węgierskie
zgodziłyby się rozciągnąć spis ludności również na inne tereny przygraniczne, to zapewne
nastąpiłoby tam znaczące pojawienie się ludności polskiej w oficjalnej statystyce. Pomimo
systematycznego pomijania Polaków przez urzędowe statystyki Królestwa Węgierskiego, ich
istnienie odnotowywane było w licznych opracowaniach naukowych i encyklopedycznych,
a także publikacjach turystycznych. Od XVIII wieku informacje o Polakach zamieszkujących
północne tereny ówczesnych Węgier można było znaleźć w publikacjach, których autorami
byli przedstawiciele różnych narodowości, głównie zaś Węgrzy, Czesi, Słowacy i Polacy.
Relacje polsko-słowackie nabrały nowej dynamiki w okresie odrodzenia narodowego Słowaków w XIX wieku. Pierwszym istotnym wydarzeniem, które zbliżyło oba narody było Powstanie Listopadowe. Należy zaznaczyć, że Słowacy byli wówczas narodowo i politycznie słabo
zorganizowani i nie okazali szerszego współdziałania z powstańcami. Ze względu jednak na
tradycyjnie dobre relacje polsko-węgierskie, informacje o powstaniu dotarły również do mieszkańców Górnych Węgier. Znany jest jeden udokumentowany przypadek uczestnictwa Słowaka
w powstaniu listopadowym. Wziął w nim udział student z Bratysławy, późniejszy wybitny poeta
słowacki doby romantyzmu, Samo Chalupka. Ponadto w czasie powstania wiele węgierskich
komitatów, w tym także te zamieszkałe przez Słowaków, niosło pomoc materialną polskim
powstańcom. Szczególnie zaangażowani byli mieszkańcy przygranicznego Kieżmarku i Bratysławy, która w tamtym okresie stanowiła centrum ruchu narodowego młodzieży słowackiej. Słowacy pomagali między innymi w przesyłaniu do Galicji żywności, uzbrojenia, znane
są również przypadki pomocy rannym powstańcom. Po upadku powstania wielu Polaków
wyemigrowało na tereny dzisiejszej Słowacji. Większość z nich osiedliła się w przygranicznych komitatach szaryskim i zemplińskim, gdzie zajmowali się rolnictwem, zakładali fabryki,
udzielali lekcji. Nieliczni Słowacy wzięli udział również w Powstaniu Styczniowym. Jest to
o tyle ciekawe, że w drugiej połowie XIX wieku na Słowacji wciąż popularne były idee panslawizmu. W. Semkowicz wspomina o trzech Słowakach pochodzących z Lewoczy i Liptowskiego Mikulaszu, którzy wzięli udział w walkach powstańczych. Ponadto powstańczy Rząd
Narodowy przedstawił swoje stanowisko dotyczące położenia Słowian w Królestwie Węgierskim. Dnia 8 marca 1864 roku zawarta została konwencja z Komitetem Narodowym Węgierskim, w której zadeklarowano wspólną walkę z Rosją i Austrią o całkowite oswobodzenie obu

STRONA

117

HISTORIA, PRAWDA, TERAŹNIEJSZOŚĆ
JAK PROWADZIĆ STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
W KONTEKŚCIE PRZESZŁOŚCI? 2.0

narodów. Co najważniejsze, strona polska uzyskała od Węgrów gwarancję wolności cywilnej,
politycznej, religijnej oraz swobodę rozwoju dla wszystkich Słowian zamieszkujących państwo
węgierskie. Gwarancje miały dotyczyć przede wszystkim Słowaków, w mniejszym stopniu zaś
Chorwatów. Jedynym warunkiem było poszanowanie integralności terytorialnej Królestwa
Węgierskiego. Klęska powstania i coraz większa popularność panslawizmu na Słowacji spowodowały „zamrożenie” na kilka dekad polsko-słowackich relacji politycznych i kulturalnych.
Ostatnim przed 1918 rokiem ważnym wydarzeniem w regionie był spór o przebieg granicy
polsko-węgierskiej na przełomie XIX i XX wieku. Królestwo Węgierskie, które w 1867 roku,
dzięki ugodzie austriacko-węgierskiej, uzyskało znaczną niezależność polityczną, podjęło
starania o unifikację swojego terytorium. W ramach tych działań do Korony węgierskiej włączona została autonomia saska, Pogranicze Wojskowe, zlikwidowana została również autonomia Siedmiogrodu. Z końcem XIX wieku Węgrzy podjęli starania o ostateczne rozwiązanie
sporu granicznego na obszarze polskich Tatr. Przedmiotem konfliktu był należący do Galicji
rejon Morskiego Oka. Spór wszedł w swoją zasadniczą fazę w chwili przejęcia dóbr jaworzyńskich przez Christiana Hohenlohe w 1879 roku, a dóbr zakopiańskich przez Władysława
Zamoyskiego w 1889 roku. Aktywnie uczestniczyli w nim po stronie polskiej mieszkańcy
Podhala, a także Towarzystwo Tatrzańskie, reprezentowane przez znane osobistości polskiego
życia kulturalnego i politycznego. Początkowo konflikt miał charakter prywatno-prawny. Bardzo szybko przekształcił się jednak w konflikt publiczno-prawny, a nawet międzynarodowy.
W 1897 roku parlament austriacki i sejm węgierski podjęły decyzję, że całą sprawę należy
oddać pod sąd międzynarodowego trybunału polubownego. Trybunał ukonstytuował się ostatecznie w 1902 roku w Grazu. Stronę polską (galicyjską) reprezentował w nim Oswald Balzer z Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, wybitny historyk prawa i archiwista. Spór
budził duże zainteresowanie polskiej opinii publicznej, a o przebiegu obrad szeroko informowała prasa w trzech zaborach. Duże mniejsze znaczenie do całej sprawy przywiązywała strona
węgierska. Ostatecznie, na mocy wyroku trybunału z 13 września 1902 roku, sporny teren nad
Morskim Okiem w większości przyznany został Galicji. Rozstrzygnięcie międzynarodowego
trybunału było decyzją ostateczną i zaaprobowaną przez obie strony sporu. Postanowienie
z 1902 roku było jednym z nielicznych przykładów pozytywnego dla strony polskiej, pokojowego rozwiązania sporu terytorialnego. Wspomniany odcinek granicy nie był kwestionowany
nawet podczas polsko-czechosłowackiego konfliktu granicznego w okresie międzywojennym.
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W

łaściwe ułożenie stosunku do nakreślenia perspektyw, jakie stoją przed Grupą Wyszehradzką, należy rozpocząć od pojemnej genezy historycznej, która zilustruje jej możliwości do prowadzenia działań geopolitycznych, czy stosunków międzynarodowych. W 1991 roku,
kiedy Grupa funkcjonowała jeszcze jako Trójkąt Wyszehradzki, zrzeszając Polskę, Węgry
i Czechosłowację zmieniła swoją formę wraz ze zmianami ustrojowymi, które dotknęły Czechosłowację, dzieląc ją na odrębne państwa. Wówczas ugrupowanie to zyskało obecny kształt.
W rozważaniach warto mieć na względzie wspólne cele, które przyświecały państwom członkowskim w momencie powstania Grupy Wyszehradzkiej. Jedną z kluczowych zasad jej działania, było ograniczenie do formy, jaką był klub formalny państw Europy Środkowej, a nie
pełnoprawnej organizacji międzynarodowej. Miało to znaczenie w podejmowanych decyzjach,
którym przyświecały korzystne dla każdej ze stron idee. Niewątpliwie znaczenie stanowiło
zbliżenie się do przystąpienia do NATO oraz innych wspólnot europejskich, dążących do integracji europejskiej, głównie w wymiarze politycznym, przy jednoczesnym uniezależnieniu się
od Rosji. Należy podkreślić przesłanki w dziejach członków Grupy V4, które stanowiły podstawę budowania relacji między państwami członkowskimi.
Nie można także zrezygnować z zaznaczenia faktu, że te początki formowały się już w okresie
średniowiecza. Potwierdzeniem tego może być chociażby wydarzenie historyczne, kiedy Polska uzyskała społeczny wpływ poprzez starostwo spiskie (za sprawą umowy zastaw spiski) na
terenie dzisiejszego Królestwa Węgierskiego. W konsekwencji Polska zyskała także znaczenie
w kwestii militarnej czy kulturowej na terenie ówczesnych północnych Węgier, czyli dzisiejszej
Słowacji. Wspólny aspekt naukowy może stanowić także istnienie kolegium pijarów, uczelni,
które było swoistą kolebką zrzeszającą Polaków, Węgrów czy Słowaków.
Ważnym wydarzeniem historycznym, zyskującym na popularności w polskiej opinii publicznej, było wsparcie przez Węgrów pociągiem amunicji na czas Bitwy Warszawskiej. Niektórzy
komentatorzy twierdzą, że był to pociąg, który uratował Polskę przed bolszewikami. Skład
amunicji z fabryki Manfreda Weissa w Budapeszcie wjechał do Polski dokładnie sto lat temu.
Był to jeden z największych kamieni milowych w relacjach polsko-węgierskich, ponieważ na
pozostałych sąsiadów liczyć nie mogliśmy – ówczesne władze Niemiec, Austrii, ale i Czechosłowacji, robiły wszystko, aby nasz wojenny wysiłek storpedować. Blokowali wszelkie tranzyty broni, dlatego trasa węgierskiego pociągu została poprowadzona przez Rumunię.
Słowacy, mimo braku swojego państwa, często wspierali zrywy niepodległościowe Polaków
w okresie rozbiorów, gdy funkcjonowaliśmy w jednym organizmie państwowym – państwie
Habsburgów. W 1918 roku wchodziliśmy w konflikt z Czechosłowacją o Zaolzie, który jest
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nam wypominany po dzisiaj. Również spór o Spisz i Orawę, gdzie granica ustabilizowała się
dopiero w 1926 roku. Ostatecznie Jaworzyna Tatrzańska przypadła Czechosłowacji. Nasze
relacje były zimnosąsiedzkie, jednak współpraca turystyczno-handlowa miała się dobrze –
w 1926 roku podpisaliśmy konwencję turystyczną, co pozwalało swobodnie przekraczać granicę.
Polska grała na dezintegrację Czechosłowacji, ponieważ upatrywaliśmy ją jako rywala w Europie Środkowo-Wschodniej. Dowodem tego było wykorzystanie sytuacji w 1938 roku przez
rząd polski w czasie podpisania układu monachijskiego (aneksja III Rzeszy części terytorium
Czechosłowacji) – w ramach ultimatum zażądaliśmy Zaolzia. Jednak wydawać się może, że
skrucha, którą wyraził śp. Prezydent Lech Kaczyński podczas obchodów rocznicy zakończenia II wojny światowej na Westerplatte w 2009 roku, powinna zakończyć niesmak w relacjach
czesko-polskich. Powiedział wówczas “Przyłączenie się Polski do rozbioru, w każdym razie
terytorialnego ograniczenia ówczesnej Czechosłowacji, było nie tylko błędem, było grzechem.
I my potrafimy w Polsce się do tego grzechu przyznać i nie szukać usprawiedliwień”.
Po drugiej wojnie światowej nasze relacje zostały zamrożone przez ZSRR, jednak
w 1956 roku powrócono do koncepcji konwencji turystycznej i współpracy regionalnej. Nasi
sąsiedzi mieli port w Szczecinie – a więc dostęp do Bałtyku. Kolejnym przełomem, w okresie
komunistycznym, była współpraca społeczna – solidarność czechosłowacka, która w latach
siedemdziesiątych skupiała działaczy opozycyjnych z Czechosłowacji i Polski, przetrwała do
dzisiaj. Polska wielokrotnie wspierała katolików, tak zwanych kurierów Bożego słowa, którzy
przewozili przez granicę książki religijne. Społeczna współpraca w latach osiemdziesiątych
miała znaczący wpływ na kontynuację pozytywnych relacji również po 1989 roku, a dwa lata
później do utworzenia Grupy Wyszehradzkiej.
Rozważając genezę i rys historyczny Grupy V4, warto umieścić je w szerszym kontekście aktualnych relacji oraz wciąż rosnącym potencjale współpracy, który mimo znaczących różnic ma
szansę dynamicznie rozwijać struktury działalności grupy. Niemniej jednak, już na wstępie analizy
należy mieć na uwadze te kolizyjne aspekty. Jeden z nich stanowią odmienne poglądy na ukierunkowanie państw w działaniach polityki zagranicznej. Warto omówić miejsce Polski czy Węgier
w stosunku do integracji Unii Europejskiej, zestawiając je z Czechami lub Słowacją. Obserwuje
się widoczny kontrast pomiędzy większym naciskiem Polski i Węgier na kultywowanie wartości
związanych z własną tradycją, czy tożsamości narodowych, a jednoczeniem się Słowacji i Czech
w idee, które niesie Unia Europejska. Przejawia się to także w wymiarze ekonomicznym, poprzez
zachowanie własnej polityki monetarnej państw członkowskich poza Słowacją, która przyjęła
walutę euro w 2009 roku. Szczególne są niezgodności poszczególnych państw w relacjach międzynarodowych z danym krajem. Niewątpliwie potwierdzeniem tego mogą być korelacje z Rosją.
Na Słowacji doświadczono wieloletniego wpływu polityki rosyjskiej na tamtejszy rząd. Jednakże po ostatnich wyborach, w których sukces odniosła słowacka opozycja, wpływ Rosji osłabł.
W przeciwieństwie do polityki zagranicznej Węgier, udział Rosji nie jest wyłącznie sentymentalny,
ale finansowo opłacalny. Niestety każdorazowe deklaracje Węgier o niezachwianej współpracy
z Rosją w dziedzinie energetyki, stawiają duży znak zapytania w temacie suwerenności polityki
energetycznej. Takie uzależnienie od korzystnych kontraktów gazowych z Rosją z pewnością nie
służy polityce integracji Unii Europejskiej, jednak węgierski rząd dobre relacje z Francją i Niemcami buduje poprzez zakupy zbrojeniowe oraz inwestycje (np. fabryka BMW pod Debreczynem).
Wiara w teoretyczny sposób funkcjonowania Grupy V4, który stanowi o jednomyślnym trybie
decydowania państw członkowskich – może okazać się mylna. Realia niosą ze sobą bowiem
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szerokie spektrum wielowymiarowych relacji międzynarodowych i powiązań, które stanowią
o nieporozumieniach czy oporach w negocjacjach między państwami, a w konsekwencji fasadowej ugody w postaci kompromisu. Przykładem takiego podejścia, które świadczy o innych,
silniejszych powiązaniach państw członkowskich, które chcą zachować poprawne stosunki
w ramach Grupy V4 jednocześnie nie poświęcając relacji z Rosją, może być ostatnie spotkanie
w Lublinie, w czasie którego omawiano między innymi sytuację na Białorusi. Na zaproszenie
premiera Mateusza Morawieckiego, w spotkaniu miała wziąć udział liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska, jednak premier Andrej Babiš, nie tłumacząc decyzji, zaprotestował. W efekcie była kandydatka na urząd prezydenta Białorusi wróciła do Wilna. Premier Babiš
skomentował bardzo oszczędnie i wymijająco; stwierdził, że na temat Białorusi rozmawialiśmy
na poziomie MSZ w Pradze oraz nadal powinniśmy inicjować dyskusje w Radzie Europejskiej.
Plan pomocy gospodarczo-społecznej dla Białorusi stworzony przez polską stronę został zaakceptowany. Mimo wspólnego stanowiska, dotyczącego ponownego przeprowadzenia wyborów
prezydenckich u wschodnich sąsiadów, takie gesty pokazują, że w deklaracjach i wielkich planach jesteśmy zgodni, ale tylko do pewnego poziomu, który u każdego z państw V4 znajduje
się w innym miejscu. Kolejnym przykładem może być kompromis w sprawie wspólnego stanowiska wobec Nord Stream 2. Jednak należy postawić pytanie: jak daleko Węgry posuną się
w narracji antynordstreamowej, a raczej jak bardzo pozwoli im na to ich główny dostawca gazu?
Innym tematem zakończonym pełną zgodą wszystkich stron była rozmowa na temat skutków
gospodarczo-ekonomicznych wywołanych ogólnoświatową epidemią. Głównym celem jest
powstrzymanie wirusa oraz szybkie przeciwdziałanie, ponieważ zdrowie i życie obywateli jest
najwyższą wartością. Z drugiej strony musimy mieć na uwadze, że utrzymanie silnych gospodarek oraz funkcjonalności regionu jest kluczowe dla bezpiecznego wyjścia z kryzysu, a więc
wypracowywanie wspólnych praktyk w ramach Grupy V4 będzie kluczowe.
Jak pokazała rzeczywistość, aktualnym celem Grupy Wyszehradzkiej powinna być praca nad
perspektywami ekonomicznymi, które wymagają odbudowy. Dotyczy to kontekstu trwającego
kryzysu gospodarczego, który dotknął sferę bezpieczeństwa i stabilności finansowej krajów
w wymiarze nie tylko Grupy V4, ale także globu. Rozwijając współpracę ekonomiczną, należy
podkreślić, że całokształt budowanej jedności działań grupy opiera się na gospodarce. Aktywnością w tym sektorze jest chociażby ustalenie wspólnego stanowiska wobec przyszłorocznego
budżetu unijnego. Prezydencja Grupy Wyszehradzkiej wielokrotnie postulowała także wspieranie cyfryzacji, która w sytuacji wciąż trwającej epidemii usprawniła między innymi systemy życia społecznego czy szkolnictwa. Jest to o tyle istotny wspólny punkt działania Grupy
V4, gdyż filar cyfryzacji często traci na ważności w starciu z infrastrukturą czy energetyką.
Spójności koncepcji państw członkowskich przejawiają się także poprzez operacje wspomagające programy takie jak Partnerstwo Wschodnie, umożliwiające głównie państwom Europy
Wschodniej wstąpienie w szeregi Unii Europejskiej, ale również temat bezwizowego ruchu
dla obywateli Białorusi, poruszany w czasie szczytu V4 w Lublinie.
Powracając do istoty współczesnego wymiaru Grupy V4 i sensu realizacji wspólnych planów
w wieloletniej perspektywie – można stwierdzić, że solidarność i aktywny udział każdego
z narodów, nie tylko gwarantuje trwanie Grupy Wyszehradzkiej, ale także budowanie silnej,
czołowej pozycji w procesach współpracy na arenie międzynarodowej. To wszystko może stać
się dobrą zapowiedzią wielu sukcesów w ciągu najbliższych lat.
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Debata pt. „Relacje Polski i Grupy V4.
Węzłowe problemy współczesnej kooperacji”
odbyła się 22 października 2020 roku.

WSPÓŁCZESNA KOOPERACJA

W dyskusji udział wzięli:
prof. Piotr Bajda
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie),
dr Agata Tatarenko
(Instytut Europy Środkowej w Lublinie),
oraz dr Paweł Ukielski
(Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii
Nauk w Warszawie).
Rozmowę poprowadził
Marcin Kuśmierczyk
(portal Polityka Zagraniczna).
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Marcin Kuśmierczyk: Bardzo dziękuję. Witam państwa jeszcze raz bardzo serdecznie.
Dziękuję organizatorom za możliwość poprowadzenia, co jest prawdziwą przyjemnością,
dzisiejszej debaty, a ponieważ zarówno ja, jak i nasi prelegenci, zostaliśmy już
w odpowiedni sposób profesjonalnie przedstawieni, więc ja, nie tracąc czasu, od razu przejdę
do pytań, od razu przejdę do tej niezwykle ciekawej, mam nadzieję pasjonującej, dyskusji.
Swoje pierwsze pytanie chciałbym skierować do pana profesora Bajdy. Chciałbym zacząć od
początku, czyli od początku Grupy Wyszehradzkiej. Dlaczego ta grupa w ogóle powstała?
W kontekście, dość oczywistym dla wszystkich, zmian w systemie międzynarodowym,
które były udziałem naszej części Europy na początku lat dziewięćdziesiątych, jest dosyć
jasna ta odpowiedź, dlaczego powstał taki format. Dużo mniej oczywista jest odpowiedź na
pytanie, jak stosunki między państwami Grupy Wyszehradzkiej formowały się na początku
współpracy w ramach najpierw trójki wyszehradzkiej, a później już czwórki, jak wyglądały
te pierwsze lata w ramach właśnie współpracy wyszehradzkiej?
Prof. Piotr Bajda: Dziękuję za to pytanie. Pozwólcie, że sięgnę do pragenezy, dlaczego Grupa Wyszehradzka powstała, bo w moim przekonaniu to nie jest tak, że mamy już pełną wiedzę, oczywistość tego procesu decyzyjnego. To, co ja staram się badać naukowo, to jest przede
wszystkim proces decydowania politycznego na podstawie Grupy Wyszehradzkiej i patrzę też
z tej perspektywy, dlaczego to powstało w danym momencie. Można powiedzieć, że mamy do
czynienia ze swoistym trójkątem, to był genius loci, genius temporum i jeszcze do tego wszystkiego odpowiedni autor całej tej koncepcji. Dlatego, że Grupa Wyszehradzka powstała głównie
z inspiracji prezydenta Czechosłowacji, Vaclava Havla. Bez znajomości jego biografii, tego że
mamy do czynienia z autorem sztuk teatralnych, tutaj trudno zrozumieć ten mechanizm. Havel
– on tylko zmienił sobie aktorów na scenie teatralnej – można powiedzieć, że zaproponował pewien spektakl na scenie politycznej. Dzięki temu mogę przejść do odpowiedzi na pana pytanie,
dlatego że warto zauważyć pewną rzecz, że tak naprawdę Grupa Wyszehradzka, w moim przekonaniu, jest fenomenem, ponieważ jest projektem autorskim. To nie było coś, co było zaproponowane z zewnątrz, to była decyzja osób, które piastowały konkretne stanowiska w ówczesnych
państwach środkowoeuropejskich, czyli w Polsce, na Węgrzech i w Czechosłowacji, czyli mówimy o czymś oryginalnym. W mojej ocenie to było coś, co spowodowało, że dynamika dyskusji
w Europie Środkowej nabrała mocnego przyśpieszenia. Natomiast warto zauważyć pewną rzecz,
że Grupa Wyszehradzka powstała też jako apel adresowany do państw zachodnich, bo jakby nie
patrzeć, w samej deklaracji, czy w dyskusji wokół powstawania Grupy Wyszehradzkiej było
podkreślane to, że mamy do czynienia z jakąś wspólnotą doświadczeń. Warto się zastanowić,
o jakiej wspólnocie doświadczeń mówimy, bo jeżeli przyglądamy się drugiej wojnie światowej,
to tej wspólnoty doświadczeń nie było. Polska była pod okupacją i to pod brutalną okupacją Niemiec hitlerowskich, Czechy jako Protektorat Czech i Moraw, Słowacy i Węgrzy jako sojusznicy
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Niemiec hitlerowskich. Tutaj ciężko znaleźć ten wspólny mianownik. Tak samo trudno znaleźć
ten wspólny mianownik nawet w tym – i to nawet specjalnie w kontekście organizatorów – jak
był instalowany ustrój komunistyczny. W sumie w Polsce bez sowieckich czołgów nie udałoby się tego zrobić. W Czechach komuniści wygrywają wolne wybory i to w żaden sposób nie
sfałszowane. To był wyraz woli politycznej ludzi, którzy poszli do głosowania. Nie wygrali na
przykład na Słowacji, ale to już w Pradze brano trochę mniej pod uwagę. Na Węgrzech komuniści też byli dosyć silni. Wspólnym doświadczeniem też nie będzie ruch Solidarności, no bo
tutaj mówimy w przypadku Węgier czy Czechosłowacji, o opozycji, która jest skupiona wokół
jednostek, wokół kilku osób. My, powołując Grupę Wyszehradzką, pokazaliśmy Zachodowi, że
naprawdę wykorzystujemy tą terminologię i ten sposób rozumowania, który był na Zachodzie
i jest akceptowany, i oczekiwany. W sumie miałem okazję już jako nastolatek przyglądać się
temu procesowi i przyglądać się też temu, co było pisane w tamtych czasach. Warto pamiętać,
że na początku lat dziewięćdziesiątych bardzo często w mediach zachodnich było podkreślane,
że na to nie ma szansy. Europa Środkowa spłynie krwią, że tutaj rzucimy się sobie nawzajem do
gardeł, że Polska nie przepuści możliwości powalczyć za jakieś Zaolzie, że Węgrzy chociażby,
będą się bili o mniejszość węgierską mieszkającą na Słowacji. My zamiast tego pokazaliśmy, że
w sumie jesteśmy gotowi na współpracę i to nas bardziej interesuje niż jakieś próby wykrawania sobie jakichś kawałków terytorium. Myślę, że to było czymś, co uważam za ważne i staram
się w różnych publikacjach propagować. To było według mnie tym początkiem Europy Środkowej. Pokazanie, że można nasze relacje chcemy budować na zupełnie innych regułach gry
niż to, czego obawiano się na Zachodzie. To tyle tytułem wstępu.
Marcin Kuśmierczyk: Bardzo dziękuję za odpowiedź. Zanim zadam kolejne pytanie,
chciałbym zachęcić naszych prelegentów do tego, że jeżeli chcą się w czymś nie zgodzić
ze swoim przedmówcą albo dodać coś do wypowiedzi, jakiś bardzo istotny punkt, to
zachęcam do tego, żeby była jakaś interakcja między państwem, jeśli oczywiście mają
państwo na to ochotę.
Swoje następne pytanie chciałbym skierować do pani doktor Tatarenko. Na naszym polskim
przykładzie doskonale widać to, że podejście do współpracy regionalnej może znacząco
różnić się od tego, jakie środowisko sprawuje władzę. Wydaje mi się, że bardzo mało wiemy
o tego typu podziałach w pozostałych państwach członkowskich Grupy Wyszehradzkiej.
Czy mogłaby nam pani zarysować, jak kształtują się podziały w pozostałych państwach
Grupy Wyszehradzkiej, właśnie pod względem stosunku do regionalnej współpracy, gdzie
tutaj są środowiska, które cenią tego typu współpracę, a gdzie tutaj są środowiska, dla
których jest to sprawa drugorzędna?
Dr Agata Tatarenko: Dziękuję bardzo za to pytanie. Natomiast skorzystam z zachęty, którą
pan wyraził na początku naszego spotkania, nie tyle do niezgadzania się, lecz do skomentowania wypowiedzi mojego szanownego przedmówcy. Bardzo cieszę się, że w tym wątku pojawił
się Václav Havel i przyznam, że metafora Grupy Wyszehradzkiej jako teatru trafia również do
mnie. Tytułem nawiązania do początków Grupy Wyszehradzkiej warto wspomnieć, że pierwszy raz o Europie Środkowej, jako właśnie Europie Środkowej Havel pisał w 1985 roku, zainspirowany słynnym esejem Kundery. Później próbował ten fenomen kulturowy przekuć na
polityczną współpracę. Faktycznie, w dyskusjach o genezie Grupy Wyszehradzkiej dominują
dwie czasami przeciwstawiane, czasami łączone koncepcje. Pierwsza dotyczy wspólnej tożsamości, odwołuje się do pewnej wspólnoty kulturowej, której podstawą są dzielone przez kraje

126

STRONA

HISTORIA, PRAWDA, TERAŹNIEJSZOŚĆ

JAK PROWADZIĆ STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
W KONTEKŚCIE PRZESZŁOŚCI? 2.0

wyszehradzkie doświadczenie dziejowe. Ta koncepcja jest widoczna przede wszystkim w myśli politycznej Václava Havla, chociażby we wspomnianym przeze mnie eseju. Europa Środkowa jest w nim opisana jako fenomen kulturowo-mentalno-duchowy. Natomiast później, na
początku lat dziewięćdziesiątych, Havel przekonywał, że Europa Środkowa ma szansę stać się
fenomenem politycznym, na przykład uczynił to przed polskim parlamentem w czasie swojej
pierwszej wizyty zagranicznej jako prezydent Czechosłowacji w Warszawie. Druga z tych koncepcji, czasem przeciwstawiana pierwszej, jak wspomniałam na wstępie, powstała na gruncie
polityki realnej. Według niej wspólna tożsamość nie była tu punktem startu do uruchomienia
współpracy wyszehradzkiej z tego powodu, że był to raczej pewien praktyczny format współpracy, a Deklaracja Wyszehradzka powołująca Trójkąt Wyszehradzki była konkretnym planem
działania, zawierającym pewne wspólne punkty dla interesów państw, na początku lat dziewięćdziesiątych. Było to chociażby przezwyciężanie doświadczenia komunizmu, czy później integracja ze strukturami unijnymi.
Wracając do odpowiedzi na pana pytanie, również pozwolę sobie nawiązać do historii, ponieważ podziały w ramach Grupy Wyszehradzkiej i w ramach państw członkowskich pojawiły się
już na początku lat dziewięćdziesiątych. Przykładem na to są chociażby słynne słowa Klausa,
który stwierdził, że „Wyszehrad nie dotyczy Czechów”. Wskazuje to na pewien rozdźwięk pomiędzy myślą Havlowską a innymi środowiskami. Sam Havel dosyć szybko odszedł od projektu współpracy wyszehradzkiej. Już po rozpadzie Czechosłowacji, Havel przyznał, że współpraca wyszehradzka musi zostać odsunięta na dalszy plan, ponieważ Czechy i Słowacja muszą
w pierwszej kolejności poradzić sobie ze swoimi problemami. Najgłośniejszym punktem, który
świadczył o zmianie podejścia Havla do współpracy wyszehradzkiej, była jego wypowiedź po
spotkaniu z Billem Clintonem w Pradze w 1994 roku. Havel powiedział wówczas, że powoli
mija czas konsolidacji państw wyszehradzkich.
Jeśli spojrzymy na sytuację obecną w Czechach, to scena polityczna pod względem współpracy wyszehradzkiej jest jeszcze bardziej zróżnicowana. Świadczy o tym nawet stanowisko partii, sprawującej obecnie władzę, a więc partii ANO Andreja Babiša. W tym przypadku mamy
do czynienia ze swego rodzaju dualizmem. Premier Babiš oficjalnie wyraża się pozytywnie
o współpracy wyszehradzkiej. Natomiast, podobnie jak w przypadku Viktora Orbána, premiera Węgier, w wypowiedziach głoszonych w języku narodowym, można zauważyć już większy
dystans do współpracy wyszehradzkiej. Jednak pomimo to, można powiedzieć, że partia rządząca w Czechach jest pozytywnie nastawiona do współpracy wyszehradzkiej. Powoli zmienia się też stanowisko Czech w kontekście Inicjatywy Trójmorza. Oczywiście, w przypadku
innych partii politycznych w Czechach, współpraca wyszehradzka nie jest priorytetem. Partie
opozycyjne skupiają się i pozycjonują raczej względem współpracy europejskiej. Warto dodać,
że stopniowo coraz większą rolę na czeskiej scenie politycznej odgrywa Czeska Partia Piratów,
która jest bardziej proeuropejska aniżeli prowyszehradzka.
Jeśli chodzi o Węgry, to na samym wstępie warto zauważyć, że Viktor Orbán właściwie zmonopolizował scenę polityczną, dlatego trudno jest mówić o stanowisku innych partii politycznych,
czy o podziałach na Węgrzech względem współpracy wyszehradzkiej. Warto wspomnieć, że
Viktor Orbán często przedstawia siebie poniekąd jako lidera V4. Natomiast to, o czym warto
powiedzieć, to fakt, że koncepcja Wielkich Węgier, która poniekąd steruje działaniami premiera
Węgier, realizowana także na przykład na gruncie polityki pamięci, często stoi w sprzeczności
z różnymi interesami wspólnymi V4 i może być problematyczna dla współpracy wyszehradzkiej.
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Marcin Kuśmierczyk: Dziękuję bardzo. Pana doktora Ukielskiego chciałbym zapytać
o sferę bezpieczeństwa. Dla Grupy Wyszehradzkiej jednym z podstawowych celów
powołania tej grupy było właśnie uniknięcie pozostania w ziemi niczyjej między Wschodem
i Zachodem, jak najszybsze dołączenie do kolektywnej obrony zachodniej. Czy ta wspólnota
interesów, jeżeli chodzi o właśnie sferę bezpieczeństwa, pozostała w Grupie Wyszehradzkiej,
a jeśli nie, to gdzie pojawiają się jakieś pęknięcia, jakieś różnice?
Dr Paweł Ukielski: Bardzo dziękuję. Zanim przejdę do odpowiedzi wprost na postawione pytanie, zacznę od takiego pewnego uporządkowania naszej dyskusji, poprzez zdefiniowanie czym
jest Grupa Wyszehradzka. Czasem mam wrażenie, że cała dyskusja o Grupie Wyszehradzkiej
bywa jakby naznaczona złym rozumieniem, czym ona jest. Wiele osób próbuje traktować, czy
rozumieć Grupę Wyszehradzką jako twardy sojusz polityczny. To jest absolutną nieprawdą.
Grupa Wyszehradzka nigdy nie była twardym sojuszem politycznym, a po wejściu do struktur euroatlantyckich jeszcze mniej jest to realne, możliwe i prawdopodobne. Zacząłbym od takiego fundamentalnego stwierdzenia. Drugie fundamentalne stwierdzenie jest takie, że czym
innym jest Grupa Wyszehradzka przed 2004 rokiem. a czym innym jest Grupa Wyszehradzka
po roku 2004. Jak moi przedmówcy już zdążyli powiedzieć, Grupa Wyszehradzka niezależnie
od całego anturażu, który miał swoje realne źródła w tej współpracy opozycjonistów w latach
osiemdziesiątych i tak dalej, była jak najbardziej ugrupowaniem, które miało konkretny cel.
Właśnie tak jak pan wspomniał, wyjść z tej strefy niczyjej i przystąpić do struktur euroatlantyckich, i mało tego, jeszcze mocniej można to podkreślić, jeżeli weźmiemy pod uwagę treść,
a w zasadzie tytuł Deklaracji Wyszehradzkiej, to tam jest jasno powiedziane, że ta współpraca
została zawiązana w celu przystąpienia do struktur euroatlantyckich. A zatem nikt wówczas,
na samym początku, nawet w deklaracji, oprócz bardzo mglistych stwierdzeń, nie deklarował
próby budowy wspólnej tożsamości. To zaczęło się nadbudowywać dużo później, po odnowieniu współpracy w roku dziewięćdziesiątym ósmym-dziewiątym, w deklaracji z Kromieryża,
gdzie dopiero wtedy ta współpraca wyszehradzka zaczęła poszukiwać nowych pól. Mianowicie
chodziło o to, że już nie tylko mamy razem negocjować z Zachodem i walczyć, żeby Zachód
nas nie zostawił poza furtką, bo to już udało się zabezpieczyć, zatem możemy zająć się czymś
innym, możemy zająć się współpracą kulturalną i tak dalej. To w roku 2000 powstał Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Zatem w tym sensie Grupa Wyszehradzka wyewoluowała.
Jest w dużym stopniu właśnie obecnie takim forum współpracy na poziomie międzyludzkim,
kulturalnym i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o współpracę czysto polityczną, to ona jest głównie forum konsultacyjnym. Nie ma się co oszukiwać, że jest jakimś sojuszem. Jest miejscem,
gdzie dosyć skutecznie można się wymieniać opiniami na różne tematy, można próbować wypracować wspólne stanowisko i zostały wypracowane mechanizmy, które później pozwalają je
wspólnie prezentować na przykład na forum unijnym. W związku z tym wspólne stanowisko
Grupy Wyszehradzkiej jest prezentowane przez jednego przedstawiciela całej czwórki, co ułatwia unikanie prób rozbicia wspólnego stanowiska. To dzięki temu, że jest to wspólne stanowisko i nie ma czterech osób, którzy je prezentują, tylko jest jedna osoba, która je prezentuje
w imieniu czterech państw. Trudniej wtedy próbować wbijać tutaj jakiś klin, więc owszem, te
mechanizmy zostały wytworzone. Natomiast nie ma się co oszukiwać, że Grupa Wyszehradzka
była lub będzie twardym sojuszem politycznym. Wynika to przede wszystkim z bardzo wielu rozbieżnych interesów, które wielokrotnie przez tych niemal trzydzieści lat istnienia grupy
się pojawiały, wpływały na wspólne projekty, wspólne działania. Nawet na tym etapie najbardziej gorącym, czyli negocjacji ze strukturami zachodnimi. Mam tutaj na myśli, że w momencie, w którym było oczywiste, że tutaj wspólny jest cel strategiczny, to i tak te pęknięcia były.
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Teraz, wracając do pytania o bezpieczeństwo, jeżeli tak zdefiniujemy Grupę Wyszehradzką, to
jest oczywiste, że bardzo trudno tutaj znaleźć wspólne stanowisko, dotyczące bezpieczeństwa
i to zarówno tego stricte militarnego, bo pozostali partnerzy, w przeciwieństwie do Polski, nie
postrzegają zagrożenia rosyjskiego tak samo intensywnie jak my. To oczywiście też się może
zmieniać. Ostatnie dosyć agresywne działania Władimira Putina spowodowały pewną zmianę nastrojów na czeskiej scenie politycznej. Patrząc całościowo na Grupę Wyszehradzką, to
w sposób oczywisty tutaj dużo bardziej naszymi sojusznikami są kraje bałtyckie czy Rumunia – mimo że oczywiście Grupa Wyszehradzka do Bukaresztańskiej Dziewiątki należy – niż
Czechy, Słowacja czy Węgry. Jeżeli spojrzymy na kwestie bezpieczeństwa energetycznego, to
tutaj te stanowiska zupełnie się rozjeżdżają. Węgrzy współpracują dosyć ściśle z Rosją w tej
kwestii, wspierają rosyjskie projekty. Mało tego, zamawiają w Rosji projekty elektrowni atomowej. Czechy i Słowacja, zwłaszcza Czechy, mają zupełnie inne podejście do kwestii energetyki, mają bardziej, nazwijmy tak, biznesowe. W Czechach kwestie związane z energetyką
właściwie nie są traktowane, tak jak u nas, jako fundamentalna kwestia bezpieczeństwa państwa.
Nawiązując do kwestii trójmorskich, jeżeli spojrzymy, gdzie ten korytarz północ-południe
ciągle kuleje, to jest na połączeniu Polski i Czech i na połączeniu Polski i Słowacji. Pokazuje
to jak fundamentalnie inne jest podejście do bezpieczeństwa energetycznego w tych krajach.
Skracając, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, to oczywiście wspólnie jesteśmy w NATO,
wspólnie jesteśmy w Unii Europejskiej, w warstwie deklaracji nieraz udaje się wypracować
wspólne deklaracje, pozostałe państwa wyszehradzkie również pomału zwiększają swoje wydatki na obronność. Natomiast w bardzo wielu kwestiach wciąż mamy daleko idące różnice,
które nie wydaje mi się, żeby w najbliższym czasie miały zostać zasypane.
Marcin Kuśmierczyk: Bardzo dziękuję. Kierując kolejne pytanie do profesora Bajdy,
chciałbym nawiązać do tego, o czym mówił doktor Ukielski, czyli do tego, że Grupa
Wyszehradzka, jeżeli gdzieś już działa intensywnie, to zdecydowanie jest to właśnie Unia
Europejska. Tam najczęściej odbywają się konsultacje, to tam najczęściej poszukiwane jest
jakieś wspólne stanowisko. Nieustannie w ostatnich miesiącach, nawet latach, słyszymy
o tym, że konieczna jest jakaś reforma UE. Ostatnie miesiące, negocjacje budżetowe,
reakcja Unii Europejskiej na kryzys związany z epidemią, ma potencjał przebudowy szeregu
mechanizmów, funkcjonujących w obrębie wspólnoty, ale jeśli tak się stanie, to stanie się
wedle zmodyfikowanej propozycji niemiecko-francuskiej. Tutaj pojawia się pytanie, czy
Grupa Wyszehradzka ma potencjał do tego, by tworzyć jakiś pozytywny, konstruktywny
wkład w przyszłość Unii Europejskiej? Czy w obrębie Grupy Wyszehradzkiej możliwe jest
jakiekolwiek budowanie consensusu co do przyszłego statusu UE, co do przyszłości Europy?
Prof. Piotr Bajda: Dziękuję za to pytanie. Chciałbym natomiast nawiązać do konwencji, która chyba się już pojawiła w tej naszej rozmowie, żeby zacząć najpierw od swoistego skomentowania tego, co było wcześniej powiedziane. Najpierw deklaracja czysto osobista. Jestem
zwolennikiem realizmu w stosunkach międzynarodowych i chociaż nie wiem, czy to trzeba
było deklarować, bo to jest chyba oczywiste. Dlatego też pozwolę sobie trochę skomentować
to, co było jeszcze wcześniej powiedziane, na razie o samej Grupie Wyszehradzkiej. To mi też
pozwoli, żeby odpowiedzieć na pana pytanie.
Moje ostatnie badania były skoncentrowane wokół roli małych państw europejskich na arenie
międzynarodowej i tutaj właśnie jako swoiste case study wziąłem sobie Słowację, ale łączyło
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się to z Czechami bez dwóch zdań. To, co było dla mnie uderzające po tych badaniach, to dostrzeżenie, jak bardzo pragmatycznie Grupa Wyszehradzka jest traktowana przez naszych partnerów zza południowej granicy. Musimy tak naprawdę uznać, że Grupa Wyszehradzka, z perspektywy Bratysławy czy Pragi, jest to jeden z lewarów ich polityki zagranicznej, polityki europejskiej też. Tak naprawdę Grupa Wyszehradzka służy jako narzędzie do wzmacniania ich
pozycji europejskiej. I to co powiedział doktor Ukielski, spójrzmy na to, że jeżeli coś zostanie
ustalone przed spotkaniem jakiegoś gremium europejskiego w ramach V4, jest prezentowane
przez jedno z tych państw, ale to nie jest na zasadzie losowego prezentowania. To jest przedstawiane przez państwo, które sprawuje prezydencję w V4 w danym momencie. To znaczy,
że z perspektywy Bratysławy najwyraźniej możemy zobaczyć ten fenomen, w jakiej to stawia
pozycji Słowaków. Słowacy prezentują wtedy jakieś stanowisko nie w imieniu swoich pięciu
milionów obywateli, ale w imieniu sześćdziesięciu pięciu milionów. Zobaczcie państwo, to jest
ten klucz do zrozumienia Grupy Wyszehradzkiej. To będzie też powodowało, że jeśli jakieś
istotne interesy w ramach tych dyskusji europejskich zostaną zakwestionowane w stosunku
do tych małych państw, to wówczas rzeczywiście istnieje szansa na zbudowanie jakiegoś poważniejszego, silniejszego bloku. Natomiast jeśli Unia Europejska, a czasami to potrafiła już
robić, będzie umiejętnie rozbijać tą koalicję wyszehradzką, to w żaden sposób nie będziemy
w stanie samodzielnie tego wówczas obronić. Warto zauważyć, że w sumie polskie stanowisko
nie spotkało się z poparciem, chociażby w momencie, kiedy była dyskusja o pracownikach delegowanych. Zostaliśmy sami na tym placu boju. Oczywiście, plusem Grupy Wyszehradzkiej
jest to, że nie jesteśmy wtedy zaskakiwani, bo o tym wiedzieliśmy przedtem od delegacji, zanim usiadły za stołem, że nie będzie tego poparcia. To też daje chociaż taką minimalną gwarancję, daje jakieś poczucie bezpieczeństwa, że nie zostaniemy na którymś ze szczytów europejskich totalnie zaskoczeni przez naszych wyszehradzkich partnerów. To ma swoją wartość.
Jeżeli chodzi o te dyskusje, dotyczące przyszłości Unii Europejskiej, to oczywiście warto zauważyć, że mamy w tej chwili w ramach V4 trzy państwa, które bardziej opowiadają się po
stronie międzyrządowego modelu wspólnoty. Słowacja, która jest za głębszą integracją jako
jedyne państwo, członek unii walutowej. Tutaj Słowacy ustami swojego premiera, czy ministra
spraw zagranicznych podkreślali, że ich interesuje bycie w głównym jądrze integracji europejskiej. To wcale nie oznacza natomiast, że w momencie, kiedy Słowacy zostaną sami na tym
polu, to nie będą w jakiś sposób modyfikowali tego swojego stanowiska. Sukces Grupy Wyszehradzkiej jako koalicji na forum UE w dużym stopniu będzie też zależny od naszej postawy.
Musimy mieć świadomość, że Polska nie jest w najbardziej komfortowej sytuacji. W jednym
z wywiadów były premier Słowacji, Vladimír Mečiar, powiedział trochę żartobliwie, że Polska
jest za mała dla dużych i za duża dla małych. Bycie tym państwem średniej wagi powoduje,
że musimy prowadzić bardzo inteligentną politykę zagraniczną, zwłaszcza w relacjach z naszymi małymi sąsiadami, żeby umiejętnie modelować, czasami rzeczywiście, to czego od nas
oczekują, nadstawić karku, ale też jednocześnie pokazać, że ma to jakiś konkretny cel. Jeżeli
mówimy o współpracy wyszehradzkiej na forum europejskim, ona będzie skuteczna w momencie, kiedy z perspektywy rządzących w Polsce będziemy umieli dostrzegać, jakie są kryteria
działania małych państw, które są z nami w sojuszu, jakimi przesłankami kierują się w swojej polityce zagranicznej i w jaki sposób też ewentualnie do tych decydentów docierać .Wtedy jeżeli uda się zbudować inteligentną politykę zagraniczną, to Grupa Wyszehradzka może
stawać się swoistym takim centrum środkowoeuropejskim, do którego w łatwiejszy sposób
będą się dopisywały inne państwa, chociażby jak Rumunia, czy też w innych przypadkach,
państwa bałtyckie. Chodzi o to, że jeżeli będzie to niebezpieczeństwo, że w ramach nowych
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rozwiązań europejskich będziemy mieć status jeszcze bardziej peryferyjnych obszarów wspólnoty, to może być jakaś podstawa do tego buntu środkowoeuropejskiego. Natomiast, jeżeli to
będzie na takiej podstawie, że wywiesimy transparent – chcemy być waszym liderem, popierajcie nasze postulaty, ale bez wcześniejszych jakichś konsultacji, to wtedy boję się, że możemy być niemile rozczarowani.
Marcin Kuśmierczyk: Dziękuję bardzo. Panią doktor Tatarenko chciałbym zapytać o rzecz
z jak najbardziej bieżącej polityki. Otóż formaty międzynarodowe przechodzą pewnego
rodzaju test podczas nadzwyczajnych wydarzeń istotnych z punktu widzenia danego
regionu. Takie wydarzenia z pewnością obserwujemy od jakiegoś czasu na Białorusi.
Oczywiście, one są zdecydowanie dużo istotniejsze z punktu widzenia Warszawy niż
z punktu widzenia na przykład Budapesztu. Czy jeżeli chodzi o reakcję na wydarzenia na
Białorusi, tutaj mamy spójne głosy Grupy Wyszehradzkiej, czy może wręcz przeciwnie,
pojawiają się tutaj rozbieżności, a jeżeli tak, to jakie one są?
Dr Agata Tatarenko: Dziękuję za to pytanie. Nawiązując do konwencji, chciałabym jeszcze
trochę uwagi poświęcić wcześniejszemu pytaniu i też odwołać się do wypowiedzi profesora
Bajdy. Mianowicie w pierwszej części dyskusji profesor Bajda powiedział o Grupie Wyszehradzkiej jako pewnym fenomenie. Trochę to parafrazując, powiedziałabym, że Grupa też jest
pewnym paradoksem i kwestia UE dosyć dobrze to pokazuje. To, o czym wcześniej mówił
pan doktor Ukielski, mianowicie o różnych etapach rozwoju Grupy Wyszehradzkiej, w mojej
opinii również było w dużej mierze efektem pewnej synergii z UE, najpierw starań o integrację z Zachodem, strukturami unijnymi, potem poszukiwania miejsca w UE, jak i pomysłu na
rolę Grupy Wyszehradzkiej po 2004 roku. Takim momentem przełomowym we współpracy
było wspólne stanowisko Grupy Wyszehradzkiej wobec kryzysu migracyjnego. Był to ważny
czynniki integrujący Grupę Wyszehradzką. Wcześniej przez pewien czas, po 2004 roku poszukiwano kierunku działań Grupy Wyszehradzkiej. W jakiś sposób wspólna konsolidacja sił
w ramach kryzysu migracyjnego i w ramach debaty na ten temat w UE, pozwoliła Grupie Wyszehradzkiej na ponowne nawiązanie ściślejszej współpracy, od tego czasu można zauważyć
bardziej dynamiczny rozwój działań V4.
Nawiązując już do pytania, które był pan uprzejmy zadać, o rolę Grupy Wyszehradzkiej i jej stanowisko względem sytuacji na Białorusi. To wydarzenie pokazuje pewne problemy, z którymi
musi się mierzyć Grupa Wyszehradzka, czyli różnice stanowisk, które najbardziej widoczne są
na gruncie polityki zagranicznej państw grupy wobec Rosji i pewnych interesów państw wyszehradzkich. Takim dosyć wyraźnym sygnałem, że współpraca spotyka się z pewnymi trudnościami, był szczyt w Lublinie we wrześniu tego roku i stanowisko premiera Czech przeciwne
spotkaniu z kandydatką opozycji, Swiatłaną Cichanouską, która miała zostać zaproszna przez
stronę polską. Premier Czech jako pierwszy odmówił, by Cichanouska wzięła udział w szczycie w Lublinie, czym właściwie ułatwił zabranie głosu w tej sprawie premierowi Orbánowi,
który również był przeciwny spotkaniu. Warto dodać, że Węgry mają najbliższą relację z Białorusią i Rosją wśród państw Grupy Wyszehradzkiej. Samo to wydarzenie odbiło się szerokim
echem też w Czechach. Opozycja bardzo szybko wytknęła Babišowi, że, cytuję, „jest tchórzem”
i mówiąc krótko, odmowa spotkania została zarówno przez czeską opozycję jak i czeskie społeczeństwo oceniona jako błąd. Stanowisko Słowacji tutaj było, powiedziałabym, najbardziej
umiarkowane. Tak jak wspomniałam, odmowa spotkania z kandydatką białoruskiej opozycji
wskazuje na szersze trudności w ramach Grupy Wyszehradzkiej, wynikające z odmiennych
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polityk zagranicznych poszczególnych państw. Oczywiście, jest to efektem pewnego pragmatyzmu, wspomnianego już w naszej rozmowie, z jakim państwa podchodzą do tej współpracy,
jak i do każdego innego formatu współpracy międzynarodowej.
Marcin Kuśmierczyk: Dziękuję bardzo. Zadając kolejne pytanie panu doktorowi
Ukielskiemu, chciałbym nawiązać do tego, co powiedział pan profesor Bajda, czyli
do tego, że Polska jest zbyt mała, żeby współpracować z tymi wielkimi, a zbyt duża,
by współpracować z małymi. Nie ma co ukrywać, że Grupa Wyszehradzka nie jest
czworokątem równobocznym. To nie jest współpraca symetryczna. Polska ma większą
powierzchnię niż wszystkie pozostałe państwa w tej grupie razem wzięte, ma większą
ludność niż wszystkie inne państwa Grupy Wyszehradzkiej razem wzięte. Może więc
zamiast trwonić czas i energię naszych dyplomatów na uzgadnianie wszystkiego w gronie
państw w regionie, powinniśmy starać się dyskutować z tymi wielkimi państwami regionu?
A może ten dylemat, Grupa Wyszehradzka czy Trójkąt Weimarski, jest dylematem
fałszywym, bo jedno wcale nie wyklucza drugiego?
Dr Paweł Ukielski: Ja może przejdę od razu do pytania, łamiąc konwencję, już nie odnosząc
się do tego, co było wcześniej. Wydaje mi się dość oczywiste, że jest to dylemat całkowicie
fałszywy. Każda dyplomacja musi grać na różnych fortepianach, czy jak mówi stare ludowe
powiedzenie, że nie wkłada się wszystkich jajek do jednego koszyka. Z całą pewnością jedno
nie wyklucza drugiego. Nawiązując do tego co padło wcześniej, mam takie wrażenie, że nasza
dyplomacja przez wiele lat, właściwie od niemal początku wolnej Polski, trochę się miotała od
ściany do ściany, jeżeli chodzi o Europę Środkową, czy węziej, o Grupę Wyszehradzką. Przy
czym przy obu ścianach efekt był ten sam, to znaczy jedna ściana to było takie podejście: wy
jesteście mali, więc powinniście się cieszyć, że będziemy waszym światłym liderem i poprowadzimy was w dyplomacji i ku wiecznej szczęśliwości. Powinniście się cieszyć, że będziemy waszym liderem. W związku z tym za każdym razem byliśmy zaskakiwani, że ci mniejsi
partnerzy jakoś tak strasznie się z tego powodu nie cieszą. Z drugiej strony mieliśmy podejście przeciwne, właśnie takie, jak tutaj zostało zaprezentowane w pytaniu, czyli wy jesteście
za mali, żeby się z takim planktonem zadawać, my będziemy rozmawiać z tymi dużymi, bo
my gramy w innej lidze, wy możecie kopać tą futbolówkę w okręgówce, a my tutaj, w lidze
mistrzów będziemy strzelać bramki. To też się nie udawało, to znaczy w obu tych przypadkach, niezależnie od tego, który z nich weźmiemy pod uwagę, trochę wychodziło takie lekceważenie wobec partnerów.
Trzeba pamiętać, co na pewno profesor Bajda potwierdzi jako badacz polityki państw niewielkich, że właśnie w relacjach z takimi państwami te kwestie równego traktowania, czy nawet
wręcz pewnego bonusu dla tych mniejszych, właśnie z tego powodu, żeby oni widzieli w tym
swoją korzyść, są absolutnie priorytetowe. Zatem, jeżeli chcemy ich pozyskiwać, musimy im
dawać coś więcej. Mało tego, nasz problem, faktycznie wynikający z tego, w której lidze mamy
grać, że tak jesteśmy gdzieś, powiedzmy na granicy pozycji spadkowej z ligi wyższej oraz pozycji awansowej z ligi niższej, powoduje, że tak jak profesor Bajda mówił, trzeba grać bardzo
umiejętnie, żeby w tej lidze wyższej się utrzymywać. Oznacza to, że jeżeli my chcemy do siebie przyciągać tych mniejszych, to musimy im dawać długofalowy efekt.
Krótkofalowo, jeżeli my czegoś od nich chcemy, to ta kalkulacja będzie taka – no, ale zaraz,
jeżeli to jest na przykład w konflikcie z Niemcami, no to jaki jest biznes, żeby iść z Polską,
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jak można pójść z Niemcami, prawda? Dlatego na tym gruncie realizmu nie jesteśmy w stanie wiele zaoferować. Natomiast, jeżeli te więzi będą budowane długofalowo, jeżeli przez lata
nasi partnerzy będą wiedzieli, że jesteśmy solidnym sojusznikiem, który gdy tylko to nie jest
sprzeczne z jego interesami, wspiera interesy swoich mniejszych partnerów. Wtedy być może
w poszczególnych przypadkach, gdzie nawet nasz interes będzie sprzeczny z interesem niemieckim będzie można kalkulować, czy na pewno opłaca się wspierać Niemcy czy przykładowo Francję, czy akurat w danym przypadku Polskę. To powoduje, że tylko w taki sposób
możemy pozyskiwać nieco wyższy poziom trwałego wsparcia od partnerów wyszehradzkich.
Trzeba pamiętać, że Grupa Wyszehradzka moim zdaniem nie ma potencjału, żeby stać się takim
twardym sojuszem politycznym, gdzie będziemy mieli wszyscy zbieżne interesy, bo te interesy są bardzo często dalekie od siebie. To też wynika właśnie z tego, o czym pan wspomniał, to
znaczy, że nasi partnerzy są państwami małymi, a zatem w bardzo wielu kwestiach perspektywa jest inna, chociażby gospodarczo. To są dużo bardziej otwarte gospodarki, dużo bardziej
zależne od rynków zewnętrznych. Już to zupełnie zmienia ich spojrzenie na gospodarkę. Wymiana międzynarodowa jest dużo bardziej kluczowa dla ich gospodarki niż dla nas. Myśmy
przeszli kryzys 2008 roku stosunkowo bez szwanku właśnie dlatego, że było to napędzane naszą gospodarką, popytem wewnętrznym. Słowacy nie mogą na coś takiego liczyć. Na tym poziomie widać już, że ze względów obiektywnych te interesy bardzo często będą się rozbiegać.
Marcin Kuśmierczyk: Teraz ja z kolei, nawiązując do tego, co właśnie powiedział doktor
Ukielski, chciałbym zadać pytanie profesorowi Bajdzie. Nie jest specjalnie kontrowersyjną
tezą, że znaczenie Grupy Wyszehradzkiej dla polskiej polityki zagranicznej uległo znaczącej
zmianie wraz z objęciem władzy obecnie rządzących. Tutaj, w takiej dłuższej perspektywie,
pojawia się właśnie pytanie o polską wiarygodność w stosunku do Grupy Wyszehradzkiej.
Czy przez tych kilka lat udało się zbudować takie mechanizmy albo na tyle wykazać
skuteczność, przydatność tego politycznego formatu, że nasi partnerzy nie muszą obawiać
się, że wraz z kolejną zmianą władzy w Polsce, znaczenie Grupy Wyszehradzkiej może ulec
zmianie, tym razem na niekorzyść? Czy Grupa Wyszehradzka ma szanse stać się stałym,
silnym elementem polskiej polityki zagranicznej, czy też zawsze będzie podatna na zmianę
władzy w Polsce w tą albo w drugą stronę?
Prof. Piotr Bajda: Dziękuję za to pytanie. Ono rzeczywiście ma charakter kluczowy dla przede
wszystkim naszych partnerów wyszehradzkich. Na to pytanie nie znajdziemy jednej prostej
odpowiedzi. Pozwolę sobie jednak zachować tą pewną konwencję, znowu korzystając z tego,
co przed chwilą doktor Ukielski powiedział, żeby spróbować odpowiedzieć nieco bardziej obrazowo na pana pytanie. Rzeczywiście to, co jest naszą słabością, to brak tego długofalowego
celu, czym ma być ta Grupa Wyszehradzka. To jest bardziej traktowane jak taka trochę dyplomacja konferencyjna, spotykają się premierzy, prezydenci, poszczególni ministrowie. Kiedy
miałem okazję porozmawiać ze swoimi przyjaciółmi, mieszkającymi na Słowacji, to głównie
często zadawali mi pytanie: na ile Polska poważnie traktuje nas, jako te małe państwa, na ile
poważnie traktuje to chociażby, co dzieje się w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Z jednej strony,
w mojej ocenie, my się teraz uczymy trochę, bo nawet trudno powiedzieć, że automatycznie
zmieniliśmy tą naszą optykę postrzegania Grupy Wyszehradzkiej jako czegoś ważnego tylko
i wyłącznie z chwilą zmiany ekipy rządzącej. Zostało to dostrzeżone i to jest fakt. Podam przykład. Swego czasu, tuż po zaprzysiężeniu rządu Beaty Szydło, a jeszcze przed naszą prezydencją w Grupie Wyszehradzkiej – poprzednią z 2016 roku – do nas na UKSW z takim wykładem
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otwartym przyjechał minister Waszczykowski, gdzie przedstawił i zdiagnozował bardzo trafnie pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Może trochę mieliśmy więcej uwag do tego,
jak chciał tą pozycję poprawiać, wzmacniać, ale później, jak był czas na pytania i odpowiedzi,
to pozwoliłem sobie zadać pytanie: czy w ramach tego przygotowania do polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej nie warto by było zrobić jakiegoś kroku do przodu i na przykład
zaproponować naszym partnerom powołanie zespołu międzyparlamentarnego? Niech dwudziestu pięciu parlamentarzystów się spotka raz, czy dwa razy do roku. Za co przez ministra
Waszczykowskiego zostałem zrugany maksymalnie, bo minister Waszczykowski powiedział:
panie profesorze, jesteśmy bardziej ambitni, nie będziemy tworzyli zespołu czy zgromadzenia
parlamentarnego V4, będziemy robić zgromadzenie parlamentarne Europy Środkowej. Pytanie, czy coś takiego się dziś pojawiło?
Patrząc na to, jak to dzisiaj wygląda, to rzeczywiście wydaje mi się, że jest jakiś postęp do
przodu. Ten postęp, on będzie w jakimś stopniu testowany przez tych naszych partnerów. To co
było dla mnie niemalże traumatycznym doświadczeniem, to w momencie, kiedy robiłem swoje ostatnie badania nad rolą małych państw do tej publikacji, udało mi się zrobić wywiady ze
wszystkimi byłymi prezydentami, premierami i ministrami spraw zagranicznych na Słowacji
i po za tym, co nam wytknięto, czy to co mi powiedzieli moi rozmówcy, odnośnie relacji polsko-słowackich, że właśnie brakuje takiej długofalowej wizji. Na co premier Radičová zwróciła
uwagę, to na to, że Polska nie potrafi odpowiadać na takie dosyć nagłe potrzeby tych naszych
partnerów. Tutaj wskazała mi swoją wizytę tuż po zaprzysiężeniu jej rządu w 2010 roku. To
było raptem rok po tym, jak doszło do kryzysu gazowego, kiedy Rosjanie zakręcili kurki Ukraińcom i zabrakło gazu od Słowacji po Europę Południową i Radičová przyjechała do Warszawy
z takim prostym przesłaniem. Chciała doprowadzić do podjęcia decyzji o szybkim budowaniu
łącznika gazowego między Polską a Słowacją. Aby jeszcze bardziej ocieplić swój wizerunek
dała wywiad w Rzeczpospolitej przed swoim przyjazdem, gdzie mówiła, że jej matka jest Polką
i przyjeżdża do Polski jakby przyjeżdżała do domu. W tym wywiadzie, który z nią przeprowadzałem, w tej rozmowie, a był to 2016 lub 2017 rok, była wyraźnie ciągle pod wrażeniem, jak
została zlekceważona przez ówczesnego premiera Donalda Tuska. Pytanie jest jedno, bo teraz
oczekujemy od Słowaków współpracy przy budowaniu łącznika. Faktem jest, że ten łącznik
już by był gotowy. Dla mnie jest to jedna z ilustracji, dlaczego nam się czasem nie udaje. Nie
udaje nam się zrealizować jakichś celów, bo nie łapiemy tych możliwości, które czasem nasi
partnerzy sami nam podkładają.
Wydaje mi się, że tutaj zmieniła się pewna optyka. Nasi partnerzy nie czują się tak bardzo lekceważeni. Jak z innej rozmowy o największym problemie w relacjach polsko-słowackich od
byłego ministra spraw zagranicznych usłyszałem, że tym największym problemem jest Radosław Sikorski, bo z z takim bucem, tak lekceważącą swoich partnerów postawą, on się nigdy w życiu nie spotkał. Także to rzeczywiście, w naszej polityce wychodzi taki paternalizm,
jest trochę patrzenie z góry, a bardzo często spotykamy się z partnerami, którzy mają, może
nie kompleks, ale jednak to poczucie słabości i nie chcą, żeby ta słabość była wykorzystywana. Wychodzi na to, że z jednej strony musimy być twardzi pod względem tego, co chcemy
osiągnąć, ale z drugiej strony musimy zachować delikatność w formie, w sposobie dążenia do
tego, co chcemy zrealizować. To nie jest coś, co jesteśmy w stanie osiągnąć jak za dotknięciem
czarodziejskiej różdżki, bo w tym nie ma magii. W tym jest pewna ewolucja zachowań. Weźmy pod uwagę, że to nie jest na takiej zasadzie, że z nową ekipą rządzącą przyszła cała ekipa, która stała się nowym korpusem dyplomatycznym. Bardzo często mamy też ludzi, którzy
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działają w naszych placówkach, którzy są przyzwyczajeni do dotychczas sprawdzających się
metod. To wymaga tak naprawdę aktywności od wszystkich, od dyplomatów, żeby zmienić
swoją postawę, od różnego rodzaju instytucji państwowych, żeby też traktowały tych niższych
partnerów poważnie, czy też od różnego rodzaju instytucji eksperckich, aby pokazywały, że
rzeczywiście ten wymiar wyszehradzki jest ważny na takim poziomie dyskursu eksperckiego.
Dopiero w momencie, kiedy uda się zbudować swoistą synergię, taki efekt śnieżnej kuli, to
rzeczywiście będziemy mogli powiedzieć o jakiejś trwałej zmianie oceny tego, jak ta polska
polityka zagraniczna w stosunku do tych najbliższych partnerów wygląda.
Dr Paweł Ukielski: Ja może skorzystam z tej zachęty do reagowania na bieżąco. Chciałbym
tutaj wzmocnić to, co profesor Bajda powiedział. Parę lat temu prowadziłem też wywiady z politykami Czech, Słowacji i Węgier. Ja ich pytałem jakby od drugiej strony, znaczy, czy w ich
krajach stosunek do Grupy Wyszehradzkiej nie jest trochę taki, że przez to, że Polska jest taka
duża, że jest większa niż trzej pozostali partnerzy, jest traktowana z rezerwą, z taką obawą, że
będzie chciała nadmiernie tutaj jakąś swoją hegemonię narzucać. Właściwie wszyscy mi odpowiadali, że takiej obawy w ogóle w nich nie ma. Najmocniej sformułowała to Magda Vášáryová na Słowacji. Ona powiedziała: ależ broń Boże, my się nie boimy zbyt silnego polskiego
zaangażowania, my się tylko boimy, że Polska nie będzie zaangażowana, że Polska nie będzie
zainteresowana tą współpracą. Pokazuje to, że faktycznie, momenty, kiedy Polska deklarowała,
że właściwie Grupa Wyszehradzka jej nie interesuje – tutaj najbardziej jaskrawy, przywołany
przez profesora Bajdę przykład ministra Sikorskiego – były bardzo silnie zauważane i bardzo
głęboko w jakiś sposób też przeżywane w polityce naszych partnerów.
Marcin Kuśmierczyk: Bardzo dziękuję za wypowiedzi obu panów. Pytanie do pani doktor
Tatarenko będzie na temat zewnętrznych aktorów ważnych dla Grupy Wyszehradzkiej. Tutaj
bez wątpienia najważniejszym partnerem dla wszystkich państw Grupy Wyszehradzkiej
są Niemcy. Wydawałby się, że kluczem do niemieckiego zainteresowania będzie handel.
Wymiana gospodarcza między Grupą Wyszehradzką a Niemcami to ponad trzysta miliardów
euro. Tym czasem wymiana między Niemcami a Francją to niecałe 173 miliardy euro i tu
mimo wszystko Paryż jest o wiele ważniejszym partnerem politycznym dla Berlina niż
Wyszehrad. Czy można to zmienić i czy Grupa Wyszehradzka może być w ogóle partnerem
dla Niemiec, czy też powinniśmy raczej porzucić tego typu myślenie i myśleć bardziej
o bilateralnych stosunkach każdej ze stolic właśnie z Berlinem?
Dr Agata Tatarenko: Dziękuję za to pytanie. Myślę, że można na nie odpowiedzieć wielowątkowo, bo jeśli wrócimy do rozważań historycznych, to moglibyśmy powiedzieć, że pierwszą
koncepcją idei Europy Środkowej, do której pośrednio nawiązuje Grupa Wyszehradzka, była
niemiecka koncepcja Mitteleuropy, następnie koncepcja odwołująca się do mitu posthabsburskiego i tak dalej. Z perspektywy historycznej, relacje państw Grupy Wyszehradzkiej z Niemcami są skomplikowane i wielowątkowe. Faktycznie, ta cyfra wspomniana przez pana, czyli wymiana handlowa, łącznie państw Grupy Wyszehradzkiej z Niemcami, wynosząca około
trzystu miliardów euro, wskazuje na to, że jest pole do działania. Z pewnością Węgrzy, podobnie jak Polska, mają znaczny udział w wymianie handlowej. Również Czesi, którzy mają
silne związki gospodarcze z Niemcami, co wynika z doświadczeń historycznych i położenia
geograficznego. Niemcy są oczywiście ważnym partnerem poszczególnych państw Grupy Wyszehradzkiej, nie tylko w kontekście wymiany handlowej, ale także współpracy energetycznej,
co pokazuje przykład Republiki Czeskiej.
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Pozwolę sobie odpowiedzieć na to pytanie także z szerszej perspektywy, a mianowicie nawiązać do różnych formatów współpracy V4, na przykład do „Grupy Wyszehradzkiej plus”.
Bardzo pozytywnie do tego projektu byłyby nastawione zwłaszcza Czechy i Węgry. Z tego
punktu widzenia ważna jest współpraca węgiersko-austriacka i czesko-austriacka. Warto przypomnieć również, o nie do końca udanym szczycie w Jerozolimie Grupy Wyszehradzkiej, bez
udziału Polski, który też wskazywał na polityczno-gospodarczy pragmatyzm z jakim państwa
Grupy Wyszehradzkiej, w tym konkretnym przypadku Węgry, Czechy czy Słowacja, odnoszą
się do tej współpracy.
Warto dodać, także o pewnych możliwościach współpracy z Chinami, jak i o zagrożeniach, które wynikają chociażby z rosnącej pozycji Chin na arenie międzynarodowej. Być może dojdzie
to wzrostu wymiany handlowej, wynikającego na przykład z budowy nowego szlaku jedwabnego, który ewentualnie może połączyć się z infrastrukturą, powstającą w ramach Inicjatywy
Trójmorza. W tym aspekcie powstaje bardzo wiele pytań i na które trudno jest aktualnie odpowiedzieć. Sama Inicjatywa Trójmorza jest ważnym formatem współpracy, w który wchodzą
państwa wyszehradzkie. Oczywiście, nie należy utożsamiać Trójmorza z Grupą Wyszehradzką,
są to dwa oddzielne projekty. Jednak infrastruktura, która powstaje w ramach Trójmorza, mogłaby stanowić ważny element współpracy gospodarczej i wymiany handlowej w przyszłości,
również pomiędzy państwami V4 i Bałkanami.
Są to pewne wyzwania, przed którymi stoi Grupa Wyszehradzka i UE. Dodatkowo warto pamiętać po raz kolejny, o odmiennych interesach państw V4, na przykład o szczególnym zaangażowaniu Czech w Partnerstwo Wschodnie, co jest związane z aktywnym poszukiwaniem
nowych rynków zbytu przez premiera Babiša.
Marcin Kuśmierczyk: Bardzo dziękuję. Doskonale wprowadziła nas pani w temat
kolejnego pytania, które chciałbym skierować do pana doktora Ukielskiego, czyli o ten
najszerszy obraz polityczny. Myślę, że jasne jest to, że Stany Zjednoczone i Chińska
Republika Ludowa znajdują się obecnie na dosyć kolizyjnym kursie, szczególnie jeżeli
chodzi o rywalizację w sferze nowych technologii. Polska podpisuje umowę na temat 5G
ze Stanami Zjednoczonymi i jasne jest to, że ze względu na naszą sytuację bezpieczeństwa
będziemy w tym wielkim konflikcie stać w narożniku amerykańskim. Na przykład wczoraj
minister spraw zagranicznych Węgier powiedział, że planowana jest budowa kolejnego
centrum badawczego Huawei właśnie na Węgrzech. Czy tutaj niepostrzeżenie Grupa
Wyszehradzka nie dzieli się na bardzo niebezpiecznym polu i czy nie jest to zagrożenie dla
pewnej spójności Grupy Wyszehradzkiej, w tym najszerszym kontekście?
Dr Paweł Ukielski: Ja myślę, że zarówno Grupa Wyszehradzka, Trójmorze i cała Unia Europejska stoją w obliczu sytuacji bardzo prawdopodobnego, dość silnego konfliktu amerykańsko-chińskiego. Nie ulega wątpliwości, zwłaszcza w tym roku świat ulega bardzo szybkiemu przemodelowaniu. Tak naprawdę wirus, który spowodował liczne lockdowny i spowoduje kolejne,
jest de facto odpowiednikiem wojny w warunkach dzisiejszego świata. On zmienia w ogóle
układ sił. Dzisiaj czytałem, powiedziałbym bardzo mocny w swojej wymowie artykuł Edwarda Lucasa, który pisał o tym, że Chińczycy, którzy sprowadzili na świat zarazę, korzystają na
tym najbardziej. W związku z tym to, o czym my mówimy, to znaczy te wszystkie elementy
współpracy z Chinami, trochę grania na nosie Amerykanom przy tej okazji, ja mam wrażenie,
że to wszystko należy trochę do świata, który być może odchodzi w niebyt, być może stoimy
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na progu tak daleko idących zmian w układzie sił na świecie, że wszystkie państwa będą musiały na nowo zastanowić się nad tym, co z tym fantem począć i jakie miejsce zająć w tym
konflikcie globalnym, który być może nas naprawdę w najbliższym czasie czeka. Dlatego ja
nie jestem w stanie dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie. Nie będę ukrywał, coś się wydarzy. To,
o co pan pyta, tak naprawdę, to można było snuć jakieś rozważania jeszcze rok temu. Dzisiaj
sytuacja jest tak dynamiczna, że bardzo się zmienia miejsce Chin i Stanów Zjednoczonych
na tej światowej szachownicy. No i pytanie, jakie w tym wszystkim będzie miejsce nie tylko
Grupy Wyszehradzkiej, która w tak dużym kontekście jest jednym z pionków, ale nawet całej
Unii Europejskiej. Jakie będzie to miejsce? W jakim stopniu Amerykanie będą w stanie zareagować, czy w jaki sposób będą chcieli zareagować na te przemiany? Jeśli dzisiaj spojrzymy,
że w Chinach – tak jak w tym artykule były podane dane – przewidywany jest ciągle wzrost
PKB o pięć procent, a w Stanach spadek o dziesięć procent, no to to pokazuje, że te przemiany są. To nie jest jednoroczna zmienna. Oczywiście, że gospodarki prawdopodobnie zaczną
się odbijać. No, ale jednak te stosunki sił znacząco się zmienią. Dlatego też w tym kontekście
nie chciałbym ryzykować jakichś dalej idących prognoz i poprzestanę na konstatacji takiej, że
stosunek naszych partnerów wyszehradzkich do Chin, w stosunku do tego jaki był nasz stosunek do Chin, można w pewien sposób porównać do relacji z Rosją. Nasz stosunek do Chin był
oczywiście bardziej złożony, Chiny nie są dla nas bezpośrednim zagrożeniem fizycznym, tak
jak Rosja. Na pewno pozostali uczestnicy Grupy Wyszehradzkiej od lat byli bardziej otwarci, byli bardziej skłonni do daleko idącej współpracy z Chinami, a jak to będzie teraz, po, czy
w trakcie – bo to też trudno powiedzieć, ile to wszystko jeszcze potrwa – tych wydarzeń związanych z koronawirusem. Tu naprawdę strasznie trudno cokolwiek szacować.
Marcin Kuśmierczyk: W pełni się zgadzam, że przewidywanie przyszłości dzisiaj jest
bardzo ryzykowne i bardzo trudne. Dziękuję państwu za udział w rozmowie.
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Węzłowe problemy współczesnej kooperacji – refleksje po dyskusji
Współpracy Czech, Słowacji, Polski i Węgier najpierw w ramach Trójkąta Wyszehradzkiego,
a potem Grupy Wyszehradzkiej, od momentu powołania towarzyszył bogaty dyskurs. Nie inaczej jest obecnie. Zarówno w przeszłości, jak i dzisiaj, w dyskusjach o V4 dominują dwie, czasem przeciwstawiane sobie koncepcje.
Pierwsza z nich koncentruje się wokół rozważań nad wspólną tożsamością państw grupy, opartą
na ich przynależności do wspólnoty kulturowej, wywodzącej się z podobnego doświadczenia
dziejowego. Koncepcja ta zauważalna jest m.in. w tekstach i przemowach związanych z obchodami okrągłych rocznic powołania zrzeszenia. W dużej mierze odwołuje się do debaty publicznej z okresu powstania współpracy wyszehradzkiej, w tym przede wszystkim do myśli politycznej Václava Havla, zwłaszcza wyrażonej w przemowie przed polskim parlamentem 25 stycznia 1990 r. Ówczesny prezydent Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej przekonywał,
że Europa Środkowa ma historyczną szansę stać się fenomenem politycznym. Havel, jeden
z głównych architektów Trójkąta Wyszehradzkiego, pierwszy raz pisał o Europie Środkowej
– posługując się dokładnie tym pojęciem – w 1985 r., zainspirowany esejem Milana Kundery
„Zachód porwany albo tragedia Europy Środkowej”. W tekście „Anatomia pewnej powściągliwości” („Anatomie jedné zdrženlivosti”), Havel określił region jako duchowy, kulturowy i mentalny fenomen, który został ukształtowany przez doświadczenia historyczne. Jako specyficzne
dla Europy Środkowej Havel wymieniał sceptycyzm, ironię, autoironię, w tym czarny humor
i połączenie w specyficzną całość komizmu i tragizmu. Paradoksalnie, rozważania, których
celem było wskazywanie na wspólną tożsamość krajów, podejmujących współpracę wyszehradzką, przez część obserwatorów były podnoszone jako argument przeciwko porozumieniu.
Przekładanie idei kulturowej, która rozwinęła się w latach 80., głównie w twórczości literatów,
na wielostronną umowę międzynarodową w nowej rzeczywistości politycznej po upadku muru
berlińskiego i ZSRR, było postrzegane jako tworzenie niebezpiecznego precedensu.
Według drugiej koncepcji charakterystycznej dla dyskursu o V4, współpraca wyszehradzka
była projektem politycznym opartym na konkretnych założeniach, które miały niewiele wspólnego z rozważaniami literatów na temat wspólnej tożsamości środkowoeuropejskiej, nawet
pomimo faktu, że jednym z nich był późniejszy założyciel zrzeszenia. W myśl tego podejścia
deklaracja, powołująca Trójkąt Wyszehradzki, była raczej konkretnym planem zadań, z którymi w latach 90. miały zmierzyć się Czechy, Słowacja, Węgry i Polska. Do najważniejszych
z nich należały transformacja polityczna i gospodarcza oraz integracja ze strukturami zachodnimi. W takim ujęciu współpraca wyszehradzka od początku miała służyć wyłącznie realizacji
wspólnych interesów państw Wyszehradu na arenie międzynarodowej.
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Kolejne etapy kooperacji
Mimo początkowych założeń, pierwsze okresy osłabienia współpracy wyszehradzkiej nastąpiły dosyć szybko. Zjawisko to było wyjątkowo widoczne w Republice Czeskiej. Po rozpadzie
Czechosłowacji, Václav Havel – który był nie tylko jednym z inicjatorów współpracy wyszehradzkiej, ale także szczerym wyznawcą idei środkowoeuropejskiej – podchodził do tej kwestii już mnie entuzjastycznie. Był zdania, że Czechy i Słowacja w pierwszej kolejności muszą
na nowo ułożyć stosunki między sobą, dopiero w dalszej kolejności z innymi państwami.
W 1994 r. po spotkaniu w Pradze z Billem Clintonem, ówczesnym prezydentem USA, Havel
powiedział, że „kiedy rozwiązywaliśmy Układ Warszawski i RWPG, starając się jak najszybciej wyprowadzić wojska radzieckie, musieliśmy wspólnie demonstrować i manifestować. Dzisiaj już nie trzeba ciągnąć za jeden sznurek. Czasy się zmieniły.” W późniejszym okresie prezydent Republiki Czeskiej dodał, że „minął czas wielkich wspólnych deklaracji, manifestów,
szczytów, którymi demonstrowaliśmy nierozerwalną jedność, potrzebną w czasie wspólnego
wyzwalania się z sowieckiej hegemonii”, jednocześnie zapewniał, że różnice pomiędzy krajami V4, jakie „stopniowo zaczęły się ujawniać, nie są powodem do przerwania dialogu, lecz
przeciwnie – jego zintensyfikowania”.
Państwa V4 rywalizowały ze sobą zwłaszcza na kilka lat przed rozszerzeniem Unii Europejskiej w 2004 r. W dyskursie skierowanym do zarówno zachodnich decydentów jak i zachodniego społeczeństwa, starano się dowieść, że jeden kraj jest bardziej „cywilizowany” niż inne
lub że jest stabilniejszym obszarem dla inwestycji zachodniego kapitału. Dla każdego z państw,
zarówno Europa Środkowa, jak i porozumienie wyszehradzkie, oznaczały co innego. Dla Polski
były przeciwwagą dla trudnego położenia między Rosją a Niemcami, dla Słowacji – szansą na
wyjście z politycznej izolacji i stanie się pełnoprawnym członkiem regionu. Każde państwo,
Węgry, Republika Czeska i Polska, wskazywały na siebie jako na środkowoeuropejskiego lidera,
dzięki czemu Europa Środkowa pozostawała „ziemią niczyją”. Zjawisko to pozostało charakterystyczne dla przywódców państw Grupy Wyszehradzkiej. Paradoksalnie może to sprzyjać
kooperacji – porozumienie nie jest zdominowane przez żadne z państw, co dodatkowo podkreśla rotacyjny system prezydencji w zrzeszeniu.
Wstąpienie państw V4 do UE zmieniło dynamikę współpracy wyszehradzkiej. Integracja unijna
nie tylko otworzyła rynki Europy Środkowej na Zachód, ale także przyczyniła się do rozwoju
współpracy transgranicznej pomiędzy poszczególnymi państwami regionu. Jednocześnie sama
Grupa Wyszehradzka stała się przydatnym narzędziem, służącym do realizacji celów na gruncie unijnym, w kwestiach takich, jak np. kryzys migracyjny, polityka spójności oraz budżet
unijny. Nie oznacza to oczywiście, że na tych polach nie dochodziło do różnic pomiędzy państwami środkowoeuropejskiego zrzeszenia, czego ostatnim przykładem jest problem rozdziału
środków z budżetu UE w zależności od praworządności i rozbieżne stanowiska w tej sprawie
Polski i Węgier, a Republiki Czeskiej i Słowacji.
Przyczyny utrudniające współpracę
Na przestrzeni ostatnich niemal 30 lat uwidaczniały się także inne różnice pomiędzy członkami Grupy Wyszehradzkiej, które pośrednio lub bezpośrednio wpływały na ich współpracę.
Jedną z nich jest polityka zagraniczna państw V4, zwłaszcza w aspekcie relacji z Federacją
Rosyjską. O tym, że stosunki Republiki Czeskiej, Słowacji i Węgier z Rosją są odmienne,
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dobitnie świadczą sytuacje kryzysowe, w tym np. konflikt Rosji z Gruzją w 2008 r. Ówcześni
prezydenci Republiki Słowackiej i Republiki Czeskiej, Ivan Gašparovič i Václav Klaus oraz
słowacki premier, Robert Fico, oskarżyli Gruzję o odpowiedzialność za konflikt zbrojny, zaś
ówczesny prezydent Węgier, László Sólyom, preferował neutralność wobec konfliktu rosyjsko-gruzińskiego. Z kolei w przypadku konfliktu Rosji z Ukrainą, zapoczątkowanego w 2014 r.,
premier Republiki Czeskiej, Andrej Babiš, kilkukrotnie wyraził wsparcie dla Ukrainy, w tym
w trakcie oficjalnej wizyty w 2019 r. Stanowisko władz Słowacji, pod rządami Roberta Ficy,
było o wiele bardziej zbilansowane, co wynikało w pierwszej kolejności z uzależnienia Słowacji od rosyjskiego zaopatrzenia w gaz ziemny i ropę. Z kolei premier Węgier, Viktor Orbán,
systematycznie krytykuje sankcje nałożone na Rosję w następstwie aneksji Krymu w 2014 r.
Różnice, wynikające z relacji z Rosją, miały wpływ na współpracę wyszehradzką także w kontekście kryzysu na Białorusi, po wyborach prezydenckich 9 sierpnia 2020 r. Nad kwestią
białoruską debatowano w ramach kilku spotkań przywódców Grupy Wyszehradzkiej, w tym
także w czasie szczytu V4 zorganizowanego 11 września 2020 r. w Lublinie. Szczególnym
problemem okazała się propozycja, wystosowana przez polskie władze, aby w ramach szczytu
zorganizować spotkanie przywódców V4 ze Swiatłaną Cichanouską. Jako pierwszy negatywnie na taką propozycję zareagował premier Republiki Czeskiej, Andrej Babiš. Swoje podejście tłumaczył tym, że nie chce podejmować pochopnych decyzji, które mogłyby się okazać
niezgodne ze stanowiskiem UE bądź też mogłyby zostać wykorzystywane przez białoruską
propagandę. Stanowisko premiera Babiša poparł premier Węgier, Viktor Orbán. W efekcie
w ramach szczytu nie doszło do spotkania z Cichanouską. Reakcje władz czeskich i węgierskich uwidoczniły pewne różnice, występujące wewnątrz Grupy Wyszehradzkiej, odnoszące
się nie tylko do kryzysu na Białorusi, ale także do Federacji Rosyjskiej. Warto również dodać,
że 19 sierpnia 2020 r. wspólne oświadczenie w sprawie tej kwestii opublikowali prezydenci
Grupy Wyszehradzkiej, w którym wezwali władze Białorusi do otwarcia drogi do politycznego rozwiązania kryzysu.
Relacje z Federacją Rosyjską nie są jedynym źródłem napięć we współpracy państw V4, wynikającym z odmiennych interesów w polityce zagranicznej. Dużym wyzwaniem dla zrzeszenia jest postępująca zmiana układu sił na arenie międzynarodowej z powodu rosnącej pozycji
Chin. Może okazać się to problematyczne z powodu nieokreślonego stanowiska stosunkowo
nowych władz Słowacji oraz napięć wywoływanych kwestią chińską pomiędzy władzą i opozycją w Republice Czeskiej (np. w kontekście wizyty Miloša Vystrčila, marszałka senatu z partii ODS, na Tajwanie w dniach 30 sierpnia – 5 września 2020 r.). Ważnym elementem kwestii
chińskiej jest nowy jedwabny szlak. Dodatkowym czynnikiem mogą być w tym przypadku
inne formaty współpracy, w które zaangażowane są państwa Europy Środkowej, w tym przede
wszystkim Inicjatywa Trójmorza, z uwagi na wynikające z niej plany rozbudowy infrastruktury w regionie.
Wymiana handlowa to jeden z kilku problemów związanych z rosnącą pozycją Chin na arenie międzynarodowej. Równie ważne są kwestie wynikające z postępującej cyfryzacji, w tym
również wywołane pandemią koronawirusa (praca zdalna, zwiększony przepływ danych etc.),
pociągające za sobą zagrożenia w wymiarze cybernetycznym. Wspólnym wyzwaniem dla
państw Grupy Wyszehradzkiej jest zatem rozwój zarówno nowych technologii, jak i narzędzi, mających za zadanie zapewnienie społeczeństwom Europy Środkowej bezpieczeństwa
w świecie cyfrowym.
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Podsumowanie
Mimo wymienionych różnic Grupa Wyszehradzka w ciągu ostatnich 30 lat pozytywnie wpłynęła na współpracę regionalną w regionie. Warto jednak podkreślić, że jej katalizatorem kilkukrotnie były struktury unijne. Integracja z instytucjami zachodnimi była jednym z celów
porozumienia wyszehradzkiego. Dzięki działaniom dyplomacji w ramach starań o akcesję,
w tym również dyplomacji kulturalnej, Republika Czeska, Polska, Słowacja i Węgry zyskały
nową podmiotowość na arenie międzynarodowej. Jednym z efektów tego zjawiska była zmiana
postrzegania regionu – właśnie jako Europy Środkowej, a nie części Europy Wschodniej. Po
rozszerzeniu UE w 2004 r. rozwinęła się współpraca transgraniczna pomiędzy państwami V4.
Z kolei konsolidacja V4 wobec stanowiska państw zachodnich w sprawie kryzysu migracyjnego nadała nową dynamikę kooperacji środkowoeuropejskiej.
Wyzwania, stojące przez państwami i społeczeństwami państw Grupy Wyszehradzkiej, wynikające ze zmian układu sił na świecie, a także z pandemii COVID-19, z pewnością wymagają
dalszej współpracy regionalnej, która musi uwzględniać szersze ramy UE.
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G

rupa Wyszehradzka i Inicjatywa Trójmorza jawią się dziś, zwłaszcza w Polsce, jako dwa
najważniejsze ugrupowania regionalne w Europie Środkowej. Oba znacznie się różnią –
od genezy i korzeni, poprzez czas istnienia, aż po zadania i metody działania. Z drugiej strony
jednak w nowszym i szerszym formacie trójmorskim znalazły się wszystkie kraje wyszehradzkie,
co powoduje, że zasadne jest pytanie o wzajemne relacje między oboma rodzajami współpracy.
Inicjatywa Trójmorza powstała niemal dokładnie w 25. rocznicę powołania do życia Grupy
Wyszehradzkiej. Oba ugrupowania powstawały w zupełnie innych okolicznościach politycznych. W Wyszehradzie przywódcy trzech państw (przed podziałem Czechosłowacji) wciąż
należących do Układu Warszawskiego i RWPG spotykali się tuż po upadku reżimu komunistycznego, z wciąż istniejącym „za miedzą” Związkiem Sowieckim. W Dubrowniku zaś
w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 12 państw należących do UE (oraz – oprócz Austrii
– do NATO), krajów, które zrealizowały zasadniczy cel, który postawili przed sobą zawiązujący współpracę wyszehradzką – ucieczki z mogącej się wytworzyć „szarej strefy” między
Wschodem i Zachodem.
Przez kolejnych 25 lat Grupa Wyszehradzka przechodziła stosunkowo burzliwe koleje losu,
zwłaszcza w okresie przedakcesyjnym. Można wówczas wyróżnić co najmniej trzy, wyraźnie się różniące, okresy działalności. Pierwsze dwa lata charakteryzują się dużą intensywnością oraz pewnymi sukcesami, jak rozwiązanie struktur podległości Związkowi Sowieckiemu, wyprowadzenie jego wojsk z terytoriów państw wyszehradzkich, czy powołanie do
życia Środkowoeuropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (CEFTA). Na przełomie lat
1992-1993 kooperacja się załamała – współpraca gospodarcza została przeniesiona na forum
CEFTA, Komisja Europejska ogłosiła, że negocjacje będą prowadzone indywidualnie, zaś po
podziale federacji czesko-słowackiej oba państwa-sukcesorzy (choć każde z innego powodu)
wyraziły faktyczne désintéressement wobec Wyszehradu. Ponowne ożywienie można odnotować na przełomie lat 1998-1999, kiedy w Republice Czeskiej i na Słowacji doszło do zmiany
władz, trzy państwa (Czechy, Polska, Węgry) wstępowały do NATO i wchodziły w decydującą
fazę negocjacji z Unią Europejską. Dodatkowo, w interesie całej trójki było wsparcie Słowacji
w jej drodze do struktur euro-atlantyckich. W drodze, na której wskutek kilkuletnich rządów
Vladimíra Mečiara, Bratysława złapała spore opóźnienie.
Wszystkie fundamentalne cele zapisane w Deklaracji Wyszehradzkiej z 1991 r. udało się zrealizować w 2004 r. – Słowacja nadrobiła stracony dystans i razem z Republiką Czeską, Polską
i Węgrami wstąpiła 1 maja do UE, kilka tygodni wcześniej finalizując proces akcesyjny do
NATO. Nie oznacza to, że obyło się bez zgrzytów w ramach V4 w tym okresie – negocjacje
unijne odbywały się dość burzliwie i jedność grupy rzadko była w pełni utrzymywana.
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Po uzyskaniu członkostwa w UE nie tylko zrealizowany został cel strategiczny, ale również –
sens istnienia grupy w pierwotnym jej znaczeniu. Nikt jednak nie brał na poważnie ewentualności jej likwidacji, zaś współpraca przeniosła się w dużym stopniu na niższe poziomy – międzyresortowy, regionalny, społeczny. Ponieważ V4 nigdy nie stała się silnym sojuszem politycznym, tym bardziej nie stała się jednolitym blokiem wewnątrz Unii. Można odnieść wrażenie,
że wszyscy uczestnicy stosunkowo szybko pogodzili się z tym faktem i nie dążyli do zacieśniania współpracy. Wytworzył się swoisty modus operandi grupy, która stała się forum konsultacji politycznej. Należy podkreślić, że dość ścisłym i skutecznym – gdy w gronie czterech
państw uda się wypracować wspólne stanowisko, jest ono następnie prezentowane na forum
UE przez przedstawiciela państwa sprawującego prezydencję w V4, dzięki czemu maleje możliwość podejmowania prób rozbicia jedności wyszehradzkiej.
Można zatem określić obecną Grupę Wyszehradzką jako ugrupowanie w pełni ukształtowane,
pozbawione większych emocji, wzlotów i upadków. Coś w rodzaju starego, statecznego małżeństwa, w którym każdy wie, czego się spodziewać.
W to stateczne życie jeden z partnerów (dodajmy – partner największy) po 25 latach wprowadza
nowy, dynamiczny element – Inicjatywę Trójmorza. Co więcej, o ile korzenie Grupy Wyszehradzkiej leżą w opozycji antykomunistycznej z lat 70. i 80., to korzeni koncepcji Trójmorza można
doszukiwać się w okresie międzywojennym, a zatem czasie, gdy państwa wyszehradzkie znajdowały się w wielopoziomowym konflikcie. Ówczesne projekty Międzymorza, formułowane przez
obóz marszałka Józefa Piłsudskiego po fiasku koncepcji federacyjnych, nie miały szans powodzenia w istniejącej sytuacji polityczno-międzynarodowej w regionie. Do dziś budzą negatywne konotacje wśród przynajmniej części środkowoeuropejskich państw, zwłaszcza w Republice Czeskiej.
Koncepcja Trójmorza zrodziła się z debaty w polskim środowisku konserwatywnym, w której na przełomie 2014-2015 pojawił się postulat budowy nowego Międzymorza. Został on
podchwycony przez kandydata na prezydenta RP, Andrzeja Dudę, który uczynił z niego
jeden z istotnych punktów swojej zwycięskiej kampanii wyborczej. W kolejnych miesiącach następowało doprecyzowanie koncepcji, ostatecznie wykrystalizowała się też jej
nazwa – aby uniknąć negatywnych skojarzeń z okresem międzywojennym zdecydowano
się na „Trójmorze”.
Wcielanie w życie projektu Inicjatywy Trójmorza wiązało się również z koniecznością doprecyzowania celu i sensu jej istnienia. Pragmatycznie zadecydowano, że nie może to być wielki
acz mglisty projekt geopolityczny, dalekosiężny program budowy zwartego i potężnego bloku
państw środkowoeuropejskich, gdyż nie byłoby chętnych do uczestniczenia w tak zarysowanym projekcie. Koncepcja, by skupić się na działaniach niekontrowersyjnych, w pełni wpisujących się w unijne priorytety, pozwoliła wzbudzić ostrożne zainteresowanie i doprowadzić
do zawiązania nowego ugrupowania regionalnego.
Jego dalsze losy od początku były mocno niepewne – wielu uczestników podchodziło do inicjatywy z rezerwą, ostrą krytykę formułowali najwięksi gracze unijni, zwłaszcza Niemcy i Komisja Europejska. Mimo powściągliwego formułowania celów, w którym unikano postulatów
geopolitycznych, Trójmorze postrzegane było jako projekt tworzony w opozycji do instytucji
UE, mający wręcz doprowadzić do osłabienia Unii Europejskiej. Dopiero mocna deklaracja
Stanów Zjednoczonych o zainteresowaniu ugrupowaniem, wsparta wizytą prezydenta Donalda
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Trumpa na drugim szczycie inicjatywy, pozwoliła Trójmorzu przełamać mur niechęci i uzyskać (przynajmniej deklaratywną) przychylność Berlina i Brukseli. Niewątpliwie istotną rolę
w tym procesie odegrało też konsekwentne budowanie wizerunku ugrupowania zajmującego
się poprawą infrastruktury i w pełni wspierającego priorytety UE.
Państwa Grupy Wyszehradzkiej (poza Polską) od początku znajdowały się wśród tych uczestników Trójmorza, którzy do inicjatywy podchodzą z większą rezerwą. Bez wątpienia na negatywne
konotacje z historii, szczególnie żywe w Republice Czeskiej, nałożyła się (niejednokrotnie wprost
formułowana w kuluarowych rozmowach) obawa, że Trójmorze stanie się dla Polski projektem
ważniejszym niż Grupa Wyszehradzka. Trochę na zasadzie: „w starym, dobry małżeństwie nie
ma już ognia, więc trzeba poszukać nowych bodźców.” W przypadku Węgier do tego dochodziły również ambicje Viktora Orbána, który wprawdzie niejednokrotnie mile łechtał polskie
ego twierdzeniami o naturalnym przywództwie Warszawy w regionie, jednak równolegle miał
własne wizje strategiczne związane z Europą Środkową, nieraz rozbieżne z polskimi planami.
W ciągu czterech lat Inicjatywa Trójmorza okrzepła, przezwyciężyła opory Niemiec i Komisji
Europejskiej oraz sceptycyzm części uczestników, przyciągnęła zainteresowanie Stanów Zjednoczonych oraz wytworzyła fundusz, do którego stopniowo dołączają kolejne państwa. Wciąż
jednak Czechy, Słowacja i Węgry nie należą do państw silnie zaangażowanych w inicjatywę
– żadne z nich nie organizowało dotychczas szczytu Trójmorza, nie są także zaangażowane
w jego fundusz. Węgry niedawno rozpoczęły procedurę przystąpienia, zaś Czechy i Słowacja
dopiero na szczycie w Tallinie w 2020 r. złożyły deklarację woli dołączenia.
Czy zatem możliwe jest przekonanie wyszehradzkich partnerów do nowego formatu współpracy?
Czy jest szansa na ich większe zaangażowanie w Trójmorze? Uważam, że taka możliwość istnieje,
choć jak zazwyczaj w takich przypadkach, nie należy oczekiwać cudów i natychmiastowych
efektów. Cztery lata istnienia Inicjatywy Trójmorza już spowodowały wśród wyszehradzkich
partnerów Polski lekkie ożywienie i ostrożne deklaracje rosnącego zainteresowania Trójmorzem,
działającym w innych sferach niż Grupa Wyszehradzka. Tego argumentu można zresztą używać
z dobrym skutkiem – wielokrotnie sam słyszałem narzekania pod adresem Grupy Wyszehradzkiej, że działa od dawna, ale wciąż nie była w stanie zapewnić przyzwoitej infrastruktury transportowej m.in. między Polską a Słowacją. Może zatem to Trójmorze powinno wypełnić tę lukę?
Zainteresowanie inicjatywą zależne jest również od jej realnych sukcesów – jeśli uda się przyciągnąć spore fundusze inwestycyjne, które realnie będą w stanie doprowadzić do realizacji
choćby części dużych i kosztownych projektów, ich potencjalni beneficjenci z pewnością nie
będą z powodów ideologicznych wybrzydzać.
Inicjatywa Trójmorza i Grupa Wyszehradzka mogą zatem współistnieć w bardzo dobrej symbiozie. Warunek jest dość oczywisty w relacjach międzynarodowych – oba ugrupowania
muszą przynosić ich uczestnikom korzyści i nie wchodzić sobie nawzajem w drogę. Wymaga
to nie tylko jasnego rozróżnienia celów i priorytetów, ale także odpowiedniego zaangażowania
w działanie obu formatów. To jest jedno z wyzwań stojących przed polską dyplomacją – nie
wystarczy pokazać, że nowe ugrupowanie może przynosić profity. Konieczne jest także uspokojenie partnerów wyszehradzkich, że znaczenie Grupy Wyszehradzkiej w polskiej polityce
zagranicznej z tego powodu nie maleje. Tak, by „stare dobre małżeństwo” nie musiało obawiać
się o swoją przyszłość z powodu „tej nowej”.
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M

ożliwość moderowania debaty, organizowanej przez Fundację im. Janusza Kurtyki, zatytułowanej ,,Relacje Polski i Grupy V4. – węzłowe problemy współczesnej kooperacji”,
była doskonałą okazją do poszukiwania odpowiedzi na najbardziej kluczowe pytania, dotyczące przyszłości współpracy regionalnej w Europie Środkowo-Wschodniej. W swoim referacie chciałbym przytoczyć te kwestie, które wydały mi się najważniejsze dla umiejscowienia
Grupy Wyszehradzkiej w polskiej polityce zagranicznej.
Jako jeden z głównych problemów, stojących na drodze do ustabilizowania współpracy regionalnej w formacie V4, można wyróżnić fakt, że cały czas o pozostałych członkach grupy wiemy
w Polsce zbyt mało. Doskonale, na własnym przykładzie, możemy wykazać, że stosunek do
współpracy regionalnej może znacząco różnić się w zależności do tego, kto w Polsce sprawuje
władzę. Zrozumienie wewnętrznych podziałów na węgierskiej, czeskiej i słowackiej scenie
politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem stosunku poszczególnych stronnictw do formatu
V4, wydaje się zatem pierwszym i zarazem niezbędnym krokiem do bardziej kompetentnego
prognozowania przyszłości współpracy regionalnej.
Wyjaśnienie tej kwestii prowadzi nas naturalnie do kolejnego pytania: na ile wiarygodne jest
zaangażowanie Polski w budowanie silnych relacji regionalnych? Grupa Wyszehradzka dziś
jest jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi w polskiej polityce europejskiej, ale
przecież takie priorytetowe traktowanie konsultacji regionalnych nie było charakterystyczne
dla polskich działań przed 2015 rokiem. Czy zatem w ciągu pięciu ostatnich lat zacieśniania
współpracy w ramach V4, format ten dowiódł swojej skuteczności na tyle, by stał się stałym
elementem polskiej polityki zagranicznej, niezależnie od tego jaka opcja polityczna będzie
sprawowała władzę nad Wisłą?
Grupa Wyszehradzka nie jest formatem symetrycznym. Polska jest państwem większym i bardziej ludnym niż wszystkie pozostałe państwa V4 razem wzięte. Prowadzi to do braku stabilizacji podejścia do współpracy regionalnej, której znaczenie okresowo ustępuje próbom częstszych
rozmów z wielkimi europejskimi państwami. Jednak dylemat – Grupa Wyszehradzka czy Trójkąt
Weimarski – trzeba uznać za zupełnie fałszywy. Współpraca regionalna nie stoi na przeszkodzie
w rozmowach w innych formatach, wręcz przeciwnie, może stanowić dodatkowy atut. Specyficzna
rola Polski w Europie pozwala jej jednocześnie na budowanie relacji z mniejszymi państwami
o podobnych doświadczeniach i zbliżonym rozwoju gospodarczym, jak i na konstruktywnym
uczestnictwie w dyskusji na temat przyszłości Europy z największymi państwami kontynentu.
W ciągu ostatnich lat mogliśmy się przyzwyczaić do licznych konsultacji w ramach Grupy
Wyszehradzkiej przy okazji szczytów przywódców państw Unii Europejskiej. To na tym forum
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V4 stała się w ostatnim czasie silniejszym i bardziej rozpoznawalnym głosem. Od wielu lat na
forum wspólnoty toczy się dyskusja na temat niezbędnych zmian w funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wydarzenia z ostatnich miesięcy, przede wszystkim negocjacje budżetowe w obliczu
kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa, mają potencjał przebudowy wielu europejskich
mechanizmów, szczególnie tych gospodarczych. Stanie się to jednak wedle zmodyfikowanej
propozycji francusko-niemieckiej. Jednym z ważniejszych testów dla sprawności i spójności
Grupy Wyszehradzkiej może okazać się wpływ lub jego brak, na procesy kształtujące przyszłość Europy. Odpowiedź na pytanie, czy V4 może jedynie uzgodnić wspólne podejście do
szczegółowych tematów, czy też ma potencjał zaproponowania szerszej wizji i weźmie konstruktywny udział w procesie zmian w ramach Unii Europejskiej, może okazać się najlepszym
probierzem perspektyw współpracy regionalnej.
W tym kontekście najważniejsze wydają się być relacje Grupy Wyszehradzkiej z Republiką
Federalną Niemiec. Nie ma żadnych wątpliwości, że to Berlin jest dziś główną siłą, wyznaczającą kierunki europejskiej polityki. Wymiana handlowa między Niemcami a Grupą Wyszehradzką w 2019 roku przekroczyła wartość 300 miliardów euro, z kolei handel między Niemcami a Francją wyniósł niecałe 173 miliardy. Jeśli jednak chodzi o znaczenie polityczne, Paryż
nadal jest dla Berlina nieporównywalnie ważniejszym partnerem niż Wyszehrad. Czy zatem
możliwa jest, przynajmniej w odniesieniu do polityki unijnej, taka współpraca w ramach V4,
która umożliwiłaby budowę innego, równie ważnego jak ten francuski, punktu odniesienia dla
niemieckiej polityki?
Odchodząc od tematu polityki europejskiej, warto zastanowić się również nad kwestią bezpieczeństwa w relacjach V4. Jednym z podstawowych celów Grupy Wyszehradzkiej na początku
współpracy w tym formacie było uniknięcie pozostania ,,ziemią niczyją” w sferze bezpieczeństwa i jak najszybsze dołączenie do formatów kolektywnej obrony Zachodu. Warto dziś
zadać sobie pytanie, czy poglądy na sferę bezpieczeństwa w ramach V4 nadal są zbieżne? Jest
to przede wszystkim pytanie o to, jak w Pradze, Bratysławie, czy Budapeszcie, postrzegana
jest Moskwa, która pozostaje największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski, zgodnie
ze Strategią Bezpieczeństwa Narodowego.
Regionalne formaty współpracy międzynarodowej przechodzą niezapowiedziany test, gdy w ich
bezpośrednim sąsiedztwie dochodzi do nagłych sytuacji kryzysowych. Wydarzenia związane
z wyborami prezydenckimi na Białorusi oraz następująca po nich bezprecedensowa fala protestów, z pewnością zasługuje na właśnie takie miano. Warto przyjrzeć się, jak wyglądała kooperacja państw V4 w związku z tymi wydarzeniami. Pozwoli to zbadać zdolność Grupy Wyszehradzkiej do działania w sytuacjach kryzysowych, a dostrzeżenie ewentualnych braków spójności,
czy problemów komunikacyjnych, może pozwolić uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.
Rozważania na temat współpracy regionalnej nie powinny ograniczać się jedynie do kwestii lokalnych, czy nawet europejskich. Polski, jak i pozostałych państw, będących członkami
V4, nie ominą wielkie zmiany, zachodzące w światowej strukturze stosunków międzynarodowych. Chińska Republika Ludowa pod wieloma względami, przede wszystkim w dziedzinie
technologii, rzuca wyzwanie architektowi współczesnego ładu światowego – Stanom Zjednoczonym. Nie ma żadnych wątpliwości co to tego, kogo w tym wielkim sporze popiera dziś
Polska. Nasze wsparcie wobec Waszyngtonu demonstrowane jest na każdym polu, a wspólna
deklaracja w sprawie technologii 5G, choć nie wprost, w oczywisty sposób wymierzona jest
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w Chiny. Tymczasem nie wszyscy członkowie Grupy Wyszehradzkiej podchodzą do tej kwestii tak pryncypialnie. Na Węgrzech powstają ośrodki badawcze chińskiego giganta technologicznego Huawei. Istnieje poważne ryzyko, że Europa Środkowo-Wschodnia dzieli się na
naszych oczach w sprawie, która może w przyszłości okazać się o wiele istotniejsza niż może
nam się dzisiaj wydawać.
Wreszcie nie sposób zakończyć rozważań na temat współpracy w ramach V4, nie odnosząc
się do innego, dużo młodszego formatu współpracy regionalnej – Inicjatywy Trójmorza. Po
wstąpieniu do Unii Europejskiej, kierunki rozwoju infrastruktury w regionie zdawały się być
oczywiste. Każdy chciał jak najszybciej zintegrować się z lepiej rozwiniętym Zachodem. Zbudowane już w dużej mierze połączenia na linii wschód-zachód były czymś naturalnym, jednak
dziś doskonale unaoczniają się zaniedbania infrastrukturalne na osi północ-południe, czyli,
między innymi, w ramach Grupy Wyszehradzkiej.
Kluczem do zrozumienia Inicjatywy Trójmorza oraz największą szansą na powodzenie tego
projektu jest jej technokratyczny charakter, obliczony na budowę konkretnych połączeń w sferze transportowej, energetycznej oraz cyfrowej. Właśnie tak Trójmorze jest rozumiane w pozostałych stolicach V4, jako narzędzie do usprawniania infrastruktury.
Cała krytyka, jaką spotyka Inicjatywa Trójmorze, również w Polsce, opiera się głównie na
tym, że współpraca polityczna w takim gronie to coś zupełnie nierealnego. I ta krytyka byłaby
słuszna, bo dziś rzeczywiście nie ma najmniejszych szans na szeroko zakrojoną współpracę
polityczną 12 państw, będących członkami Trójmorza. Byłaby, gdyby takie były założenia tego
projektu. Na szczęście, póki co, w Inicjatywie dominuje pragmatyzm i tak długo, jak tak jest,
Trójmorze ma szanse na realizację swoich celów. To najlepsza i jedyna dziś możliwa droga do
zacieśniania relacji w Europie Środkowo-Wschodniej na szerszą skalę. Jeśli chcemy gdzieś
dojść, trudno zacząć lepiej niż od budowy drogi.
Wszystkie te kwestie zostały przeanalizowane podczas debaty organizowanej przez Fundację
im. Jana Kurtyki. Dziękując zarówno panelistom, Pani dr Agacie Tatarenko, Panu prof. Piotrowi
Bajdzie oraz Panu dr. Pawłowi Ukielskiemu, jak również organizatorom wydarzenia, chciałbym wyrazić głęboką nadzieję, że projekt pogłębionych rozważań na temat polskiej polityki
zagranicznej będzie stale się rozwijał.
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IV. POLSKA
W REGIONIE
BAŁTYCKIM

Debata pt. „Aktywność Polski w regionie
bałtyckim w XX i XXI w.” odbyła się 29 lipca
2020 roku.

POLSKA NAD BAŁTYKIEM
W XX I XXI WIEKU

W dyskusji udział wzięli:
prof. Krzysztof Kubiak
(Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
oraz dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik
(Instytut Europy Środkowej w Lublinie).
Rozmowę poprowadził
dr Damian Szacawa
(Instytut Europy Środkowej w Lublinie,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).
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Dr Damian Szacawa: Dziękuję bardzo. Dobry wieczór państwu. Witam serdecznie
naszych uczestników debaty, panią doktor Aleksandrę Kuczyńską-Zonik i pana
profesora Krzysztofa Kubiaka. Witam także wszystkich słuchaczy przy swoich
komputerach i od razu chciałbym zachęcić do zadawania pytań, które później przekażę
naszym panelistom.
Jeśli chodzi o temat dzisiejszej debaty, to z mojego punktu widzenia jest on
bardzo ciekawy, a jeszcze bardziej szeroki. O ile relacje Polski z bezpośrednimi
sąsiadami są bardzo dobrze znane, o tyle historia relacji Polski z państwami regionu
Morza Bałtyckiego, a więc państwami nordyckimi, czy też państwami bałtyckimi
w dwudziestym i dwudziestym pierwszym wieku oraz ich wpływ na aktualną politykę,
nie są faktycznie szerzej znane opinii publicznej. Tymczasem ponad sto lat temu, już
dziesiątego lutego1920 roku w Pucku odbyły się symboliczne zaślubiny Polski z morzem,
zorganizowane dla uczczenia włączenia Pomorza w granice odrodzonej Polski. Aktu
tego dokonał jeden z najbardziej zasłużonych polskich dowódców, współtwórca
Błękitnej Armii, generał Józef Haller. Polska na mocy Traktatu Wersalskiego z czerwca
1919 roku odzyskała pas dostępu do morza, pas wybrzeża o długości stu czterdziestu
kilometrów.
Zanim jednak porozmawiamy o miejscu regionu Morza Bałtyckiego w polityce i gospodarce
drugiej Rzeczpospolitej, chciałbym poprosić naszych panelistów o przedstawienie sytuacji
w regionie na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku. Jak wyglądała mapa
polityczna przełomu wieku, jakie były relacje pomiędzy Polakami a państwami nordyckimi?
Proszę, panie profesorze.
Prof. dr hab. Krzysztof Kubiak: Koniec dziewiętnastego czy przełom dziewiętnastego i dwudziestego wieku w regionie bałtyckim można określić jednym terminem: to był pakt ruso-germaniko, czy pax ruso-germaniko, W zasadzie mocarstwami konstytuującymi ład międzynarodowy nad Bałtykiem było Cesarstwo Rosyjskie i Niemcy. Szwecja zachowywała podmiotowość
międzynarodową, ale państwo było słabe. Państwo szwedzkie zmagało się z gigantycznymi
problemami wewnętrznymi. Zapominamy, że owa Szwecja marzeń, dzisiejsza Szwecja marzeń,
była wówczas obszarem olbrzymiej emigracji, przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych.
Szwecja zaakceptowała na początku dwudziestego wieku aksamitny rozwód z Norwegią. Natomiast Szwedzi, czyniąc zadość polityce neutralności, przyglądali się regionowi Morza Bałtyckiego z dużą ostrożnością, aczkolwiek przyznać również trzeba, że w obrębie szwedzkich
elit silne były sympatie proniemieckie, choćby ze względu na doświadczenie historyczne, wynikające z takich a nie innych relacji z Rosją.
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Dania natomiast była państwem pogruchotanym drugą wojną o Szlezwik, w trakcie której straciła dużą część swojego południowego terytorium i w zasadzie ambicją Duńczyków w przededniu Wielkiej Wojny było utrzymanie statusu neutralności.
De facto na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku mamy nad Bałtykiem dwa mocarstwa, mamy cieszącą się wysokim poziomem suwerenności Szwecję i stosunkowo słabą, wciśniętą
w tę grę mocarstw Danię. Tak to w największym skrócie wyglądało przed strzałami w Sarajewie.
Dr Damian Szacawa: Dziękuję bardzo, panie profesorze. Jak w takim razie wyglądała
sytuacja w państwach bałtyckich, pani doktor? Wiemy, że relacje Polski z tym obszarem,
z Inflantami, były dość szczególne i były one obarczone dość dużym bagażem historycznych
doświadczeń.
Dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik: Dziękuję bardzo. Może zacznę od podziękowań, że bardzo
miło mi wziąć udział w debacie. Odpowiadając na pana pytanie, zacznę od takiego krótkiego
rysu historycznego, wskazując, że państwa bałtyckie były w obszarze zainteresowania Polski
już od średniowiecza. Z przyczyn obiektywnych, znaczy bliskości geograficznej, Litwa była
zawsze państwem, które cieszyło się największym zainteresowaniem Polski i tutaj warto wymienić ważne daty, czyli Unia w Krewie w 1385 czy Unia Lubelska w 1569 roku. Natomiast
jeżeli chodzi o obszar Łotwy i Estonii, to tutaj takim ważnym wydarzeniem było przyłączenie Inflant do Królestwa Polskiego, do Rzeczpospolitej Obojga Narodów. W 1561 roku mistrz
krzyżacki przekazał Inflanty królowi polskiemu Zygmuntowi Augustowi. Polska jednak nie
cieszyła się długo tym obszarem. W tamtym okresie Inflantami były również zainteresowane
mocarstwa, Rosja i Szwecja. Wkrótce Inflanty stały się własnością Rosji. Jeśli chodzi o wiek
osiemnasty i dziewiętnasty, to ludność polska, która zamieszkiwała tamte obszary, coraz bardziej podlegała procesowi rusyfikacji. Jednocześnie asymilowała się z lokalną społecznością,
aczkolwiek też dokumenty potwierdzają, że część mieszkańców zachowała polskość. Warto
tutaj wspomnieć o uniwersytecie w Dorpacie, czyli dzisiejszym Tartu, na którym studiowało wielu Polaków. Pełnili oni również funkcje urzędników, wojskowych, czyli należeli do tej
części wykształconej, do części inteligencji.
Jeśli chodzi o związki tych obszarów z macierzą, to też warto wspomnieć o różnego rodzaju
organizacjach, towarzystwach kulturalnych. Ponadto pod koniec dziewiętnastego wieku rozwinął się ruch socjalistyczny. Partie lewicujące, partie socjalistyczne starały się nawiązać kontakty z działającymi tego typu ugrupowaniami na terenach polskich, podobnie jak organizacje
studenckie, czy młodzieżowe. Natomiast, rzeczywiście, wiek dziewiętnasty to również okres
kształtowania się tożsamości i świadomości narodowej. Było to szczególne dla Litwinów, Łotyszy i Estończyków, ponieważ nie posiadali, podobnie jak Polacy w tamtym okresie, państwowości, własnego państwa. Wraz z wybuchem pierwszej wojny światowej mieli nadzieję, że
zmieni się ich sytuacja i będą mieli szansę na utworzenie niepodległego, suwerennego państwa.
Dr Damian Szacawa: Dziękuję. Wracamy zatem troszeczkę bliżej do tych rozważań. Mamy
dwudziesty wiek. Pan profesor skończył swoją wypowiedź nawiązując do rozpoczęcia
pierwszej wojny światowej, do strzałów w Sarajewie. Wiemy, że region Morza Bałtyckiego
wyszedł kompletnie zmieniony po tym okresie. Pierwsza wojna światowa „przeorała”,
jeżeli mogę użyć takiego określenia, „przeorała” stosunki międzynarodowe, powstały nowe
państwa, zwłaszcza na południowym i wschodnim wybrzeżu Morza Bałtyckiego, ale nie
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tylko. Pojawiła się między innymi Finlandia, zmieniły się granice Danii. Wobec tego mam
pytanie. Jak państwa nordyckie zachowały się w trakcie pierwszej wojny światowej, czy one
faktycznie zachowały tą neutralność, do której pretendowały, czy tutaj były inne kierunki
w ich polityce zagranicznej, w relacjach z przyszłymi terenami Polski?
Prof. dr hab. Krzysztof Kubiak: Podstawowym celem państw niepodległych, państw nordyckich, Danii, Szwecji, w trakcie pierwszej wojny światowej było utrzymanie neutralności. Tak
jak wspomniałem, Duńczycy byli ściśnięci, mówiąc kolokwialnie, między eksportem produktów rolnych do Wielkiej Brytanii a imperium niemieckim. Wielka Brytania była między innymi pierwszym odbiorcą nabiału i bekonu duńskiego. Jednocześnie słaba Dania, niezbyt mocna
Szwecja, dzierżyły stosunkowo ważny szlak żeglugowy przez cieśniny duńskie. Postawiłbym
nawet taką hipotezę, iż gdyby pod koniec dziewiętnastego wieku Niemcy nie zdecydowali się
na budowę kanału cesarza Wilhelma, czyli tej arterii, która obecnie nazywana jest Kanałem
Kilońskim, być może losy Skandynawii potoczyłyby się zupełnie inaczej. No, ale tu już jest
troszeczkę historia alternatywna.
W istocie pierwsza wojna światowa przeorała, absolutnie wysadziła w powietrze architekturę bezpieczeństwa w basenie Morza Bałtyckiego. Biorąc rzecz chronologicznie, pierwsza na
niepodległość wybija się Finlandia. Wielkie Księstwo Finlandii pod władzą rosyjską okazało
się dość twardym orzechem asymilacyjnym dla imperium carów. Natomiast zauważyć trzeba,
że tuż po odzyskaniu niepodległości formalnej, czy inaczej, drogą do uzyskania niepodległości była krwawa i wyczerpująca wojna domowa. Następnie pierwsza rewolucja rosyjska, pucz
bolszewicki, wojna domowa w Rosji. Z tego chaosu wyłaniają się trzy republiki, trzy państwa,
które wcześniej jako suwerenne byty nie istniały. Pani doktor zechciała wspomnieć o Estończykach, o Łotyszach, o Litwinach. Być może zachowanie tożsamości narodowej zwłaszcza
przez Estończyków i Łotyszy, zmagających się z dwoma kamieniami młyńskimi, kamieniem
młyńskim żywiołu niemieckiego i państwową rusyfikacją, jest jednym z największych fenomenów dwudziestowiecznej Europy. Pojawiają się trzy państwa bałtyckie, stosunkowo słabe,
pojawia się, ku zaskoczeniu wielu, Rzeczpospolita ze swoim dostępem do morza, Niemcy
muszą pogodzić się z rozcięciem swojego państwowego terytorium na dwie części. Musimy
pamiętać jeszcze, że wśród beneficjentów Wielkiej Wojny znalazła się również Dania, jako że
po jej zakończeniu na terenach utraconych w 1864 roku przeprowadzono plebiscyt i część tych
terenów ponownie wróciła w granice Danii.
Jedną z zasad logiki jest nie porównywać nieporównywalnego. Porównywanie układu międzynarodowego z przed Wielkiej Wojny i po niej, właśnie niebezpiecznie zbliża się ku porównywaniu nieporównywalnego, jako że były to zupełnie inne międzynarodowe konstelacje.
Dr Damian Szacawa: Dziękuję. Wspomniał pan profesor o państwach bałtyckich i o nie
właśnie chciałbym zapytać panią doktor Aleksandrę Kuczyńską-Zonik. Jaka była postawa,
stosunek Ligi Narodów do państw bałtyckich? Może zanim powiemy o Lidze Narodów,
to dlaczego te państwa w ogóle pojawiły się na arenie międzynarodowej, jak one ułożyły
sobie relacje z sąsiadami, chociażby z dużym sąsiadem ze wschodu, Rosją, czy też z drugą
Rzeczpospolitą?
Dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik: Tutaj rzeczywiście warto zaznaczyć, że powstanie niepodległych państw bałtyckich było zarówno wynikiem ich indywidualnych dążeń niepodległościowych
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i tak jak wspomniałam wcześniej, kształtowania, tworzenia się świadomości narodowej i chęci posiadania niepodległego państwa, jak również wynikiem międzynarodowych czynników,
czy uwarunkowań geopolitycznych szeroko rozumianych. Warto pamiętać, że przyszli liderzy
władzy państw bałtyckich zabiegali u wielkich mocarstw o pozytywną decyzję, to znaczy taką
pomoc, zabiegali o to, aby mieć poparcie w tworzeniu przyszłych państw. Pragnęli również
uzyskać takie poparcie od władz Polski. Państwa bałtyckie obawiały się, że przyszła Rzeczpospolita może być odtworzona w granicach przedrozbiorowych. Okazało się jednak, że zwyciężyła opcja niepodległych, suwerennych państw bałtyckich, które będą taką przeciwwagą
Rosji. Okazało się też, że Polska popiera marzenia niepodległościowe, że popiera niepodległe
państwa bałtyckie. Pamiętajmy jednak, że ten proces powstawania, zwłaszcza w pierwszych
latach 1918-1919, to był okres właśnie takich szerokich, niekończących się niemal dyskusji
na temat przyszłych granic, bowiem to rzeczywiście nie było łatwe. Najmniej problematyczna kwestia była w przypadku Estonii. Myślę tutaj o perspektywie Polski, nie było tutaj kwestii problematycznych. Jeśli chodzi o stosunki z Łotwą, to rzeczywiście tam pojawił się spór
o przyszłą granice polsko-łotewską. Najbardziej problematyczne stosunki były z Litwą. Tutaj
nie będę może wchodzić w szczegóły, bo poprzednia debata była poświęcona stosunkom Polski
z Litwą. Natomiast rzeczywiście, mówiąc o stosunkach Polski z państwami bałtyckimi, trzeba
właśnie pamiętać, że stosunki z Litwą w okresie międzywojennym warunkowały zajęcie Wilna przez Polskę i też obecne, oczywiście w mniejszości polskiej, wzajemne stereotypy, brak
stosunków dyplomatycznych i tak dalej. Stosunki z kolei z Łotwą i Estonią zostały nawiązane
w 1919 roku i właściwie w całym okresie wojennym przebiegały bez zarzutu. Można tak generalizować, że była to ostrożna przyjaźń. Tak czasami mówi się o stosunkach polsko-łotewskich
w okresie międzywojennym. Natomiast jeżeli chodzi o współpracę z Estonią, to tutaj właściwie
nie było żadnych problemów. Jeszcze, jeżeli mogę to powiedzieć, to bardzo ciekawie wyglądała
ta współpraca z Estonią, bardzo ożywione były kontakty zarówno na płaszczyźnie gospodarczej jak i politycznej, czy społecznej, zwłaszcza od lat trzydziestych. Utworzono na przykład
bezpośrednie połączenie lotnicze między Polską a Estonią, zawarto umowę o pracownikach
sezonowych. Estonia w latach trzydziestych rozwijała się bardzo dynamicznie pod względem
społeczno-gospodarczym i potrzebowała wielu pracowników, i w związku z tym do Estonii
przybyła stosunkowo znaczna liczba polskich pracowników i wymagało to specjalnych umów
w relacji między Polską a Estonią. To jest właśnie bardzo ciekawy przykład na to, że Estonia
cieszyła się dużym zainteresowaniem i stosunki były bardzo dynamiczne.
Dr Damian Szacawa: Dziękuję. Widzimy, że po Wielkiej Wojnie, relacje z Litwą były
zdecydowanie takim największym ciężarem na tym kierunku północnym, w stronę Europy
Północnej. Widzimy, że Polacy byli potrzebni w państwach bałtyckich. Pytanie do profesora
Krzysztofa Kubiaka, jak wyglądały relacje gospodarcze pomiędzy Polską a państwami
nordyckimi w przededniu wojny polsko-sowieckiej 1920 roku, jak to wyglądało później,
w okresie drugiej Rzeczpospolitej?
Prof. dr hab. Krzysztof Kubiak: Ja pozwolę sobie na jeden króciutki wtręt, jako że mamy
skłonność do koncentracji na szczególe, natomiast gdybyśmy próbowali dokonać takiego holistycznego wglądu w sytuację po pierwszej wojnie światowej, musimy pamiętać, że wszystkie te państwa od Finlandii, od Morza Białego de facto do Morza Czarnego, były beneficjentami wojny polsko-bolszewickiej. Tak jak o ładzie na zachodzie możemy mówić, że to był ład
wersalski, tak ten ład na wschodzie, który się ukształtował, możemy śmiało nazywać ładem
ryskim. Być może i Finowie, i Bałtowie niezbyt głośno chcieli o tym mówić, ale taka była
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właśnie rzeczywistość międzynarodowa, a i Rumuni również nie chcieli o tym mówić, ale nie
jest przypadkiem, że cała ta misterna układanka posypała się, gdy na mapie politycznej zabrakło Rzeczpospolitej.
Stosunki gospodarcze były rozłożone nierównomiernie, nierównomiernie usiłowaliśmy się nieco
uczyć od Skandynawów, na przykład w zakresie żeglugi. Tak naprawdę nie bardzo było co wymieniać. Polska cierpiała przez całe dwudziestolecie ze względu na swoistą spuściznę historyczną. Cierpiała na deficyt twardej waluty, potem pojawił się wielki kryzys. Proszę zwrócić uwagę
na fakt, że w sumie najbardziej spektakularne były relacje w zakresie przemysłu zbrojeniowego,
między Polską a Szwecją, czyli państwo polskie, podmioty polskie, a firma Bofors. Dotyczyło
to zakupu licencji armat przeciwlotniczych, armat przeciwpancernych, czterech armat dla artylerii nadbrzeżnej z opcją na cztery dalsze. Te transakcje zostały zrealizowane, gdy pojawiła
się możliwość płatności barterowych. To też jest bardzo charakterystyczne. Te rynki nie były
do końca komplementarne, a i etyka, dzisiaj nazywamy to etyką biznesową, była nieco inna.
Jest takim pewnym obciążeniem relacji polskich, że przez długie lata wybrzeże polskie w Skandynawii kojarzyło się głównie z przemytem alkoholu, co nie było do końca prawdziwe, gdyż
takim wielkim oknem był Gdańsk, ale z punktu widzenia Europy północnej ta plaga, z którą
administracyjnie i społecznie bardzo intensywnie walczono, szerzyła się gdzieś z Bałtyku południowego. Także te relacje były ograniczone, zamknięte do kilku branż, jako że w zasadzie
nie było ekonomicznego uzasadnienia dla rozwoju szczególnie ożywionych kontaktów handlowych między Polską a Skandynawią.
Dr Damian Szacawa: Dziękuję, to takim razie pytanie do pani doktor Aleksandry
Kuczyńskiej-Zonik. Czy w relacjach pomiędzy Polską a państwami bałtyckimi widziałaby
pani jakąś szansę na poprawę sytuacji, analizując z perspektywy tych stu lat, czy może
niecałych stu lat? Jak te państwa rozwijały swoje relacje z Polską, jak one zareagowały na
koncepcję Międzymorza Józefa Piłsudskiego?
Dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik: Tak jak wspomniałam poprzednio, relacje na szczeblu gospodarczym czy społecznym były ożywione w przypadku Estonii i Łotwy. W przypadku Litwy sytuacja była zupełnie inna. Chciałabym tutaj nawiązać do pana pytania, koncepcji Międzymorza, ale chcę powiedzieć też tak szeroko o bezpieczeństwie, ponieważ właściwie tego
to dotyczy. Nowa sytuacja po pierwszej wojnie światowej spowodowała, że państwa dzieliły
tak naprawdę tą podobną świadomość, podobne przekonania o zagrożeniu zarówno ze strony
Niemiec, jak i Rosji Radzieckiej. Z jednej strony był to taki przyczynek do tworzenia pewnego rodzaju sojuszy w tej części Europy, z drugiej strony pojawiały się również obawy o rosnący taki imperializm regionalny ze strony Rosji. Koncepcja Międzymorza pełniła taką funkcję,
znaczy jeśli spojrzymy na perspektywę łotewską czy litewską, to pojawiały się takie obawy.
Generalnie rzecz biorąc, państwa Łotwa czy Estonia pozytywnie wypowiadały się w stosunku do koncepcji Międzymorza, traktując ją jako właśnie taki sojusz państw przeciwko Rosji.
Zaczęłam też mówić o różnego rodzaju koncepcjach bezpieczeństwa, tutaj też warto zwrócić
uwagę na Związek Bałtycki, który był właśnie taką ideą, która tak naprawdę nigdy nie weszła
w życie. Początki tej koncepcji to pierwsze lata powojenne, chodziło tutaj o stworzenie takiego
sojuszu, czy też współpracy, oczywiście współpracy państw na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej, ale również wojskowej. Oczywiście współpraca dotyczyła trzech państw bałtyckich
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i Polski, ale również w szerszym ujęciu Finlandii i była też otwarta na inne państwa Europy
Środkowej. Jednakże z różnych przyczyn nie doszło do realizacji tej koncepcji. Nie doszło, bo
po pierwsze, problematyczne były stosunki między Polską a Litwą. Po drugie to różny stosunek państw zainteresowanych zarówno do Niemiec, jak i Rosji Radzieckiej. Jeżeli na przykład
chodzi o Łotwę, to Łotwa starała się zachować pewnego rodzaju neutralność, to znaczy z jednej strony chciała współpracować gospodarczo z Rosją, z drugiej strony właśnie obawiała się
takiego zagrożenia swojego bezpieczeństwa. Z uwagi na to, że nakładały się na to różne czynniki, ta koncepcja Związku Bałtyckiego de facto nie doszła do skutku.
Z kolei innym przykładem współpracy państw bałtyckich w dziedzinie bezpieczeństwa była
tak zwana Mała Ententa. Chodziło tutaj o sojusz polityczny i wojskowy, początkowo między
Łotwą a Estonią, a następnie w latach trzydziestych przyłączyła się do niego Litwa. W praktyce ten sojusz nie miał znaczenia, ponieważ dotyczył bardzo małej liczby państw o niewielkim
potencjale, więc de facto w przededniu drugiej wojny światowej nie miał znaczenia. Ta sytuacja pokazuje, jak trudno było mimo wszystko współpracować tym państwom, chociaż miały
podobne doświadczenia sprzed pierwszej wojny światowej, czy z okresu wojny. Były to młode państwa, które dopiero uczyły się suwerenności i niepodległości. Obawiały się rosnących
w siłę Niemiec i Rosji, ale nie potrafiły stworzyć wspólnej organizacji, wspólnej instytucji.
Dr Damian Szacawa: Dziękuję. Czyli widzimy, że to nie było takie oczywiste, pomimo
tego, że mieliśmy tutaj do czynienia z niepewną sytuacją, jeżeli chodzi o architekturę
bezpieczeństwa. Ten ład międzynarodowy, który wytworzył się po zakończeniu
pierwszej wojny światowej nie był stabilny, nie był pewny. To jednak nie było dość
silnym argumentem dla państw bałtyckich, aby współpracować z Polską i aby rozwijać
tą współpracę na szerszą skalę. Czy w odniesieniu do państw nordyckich coś się
zmieniło w przededniu wielkiego kryzysu? Tutaj widzimy w Europie Środkowej pewne
przemiany, które określane są mianem jakiegoś powrotu czy też wzrastania w siłę różnego
rodzaju autorytaryzmu, Mówimy tutaj między innymi o przewrocie majowym w Polsce
w 1926 roku. Jaka była reakcja państw nordyckich na rozwój tej sytuacji?
Prof. dr hab. Krzysztof Kubiak: Może to zabrzmi paradoksalnie, Szwedzi i Finowie osiągnęli
niepospolitą biegłość w zakresie zaklinania rzeczywistości. Proszę zwrócić uwagę, że z punktu
widzenia tych państw kryzys był w Europie sytuacją normalną, zwłaszcza w latach trzydziestych. Jeszcze wcześniej pojawia się kryzys związany z Nadrenią, pojawia się kryzys związany z Czechosłowacją, pojawia się kryzys korytarza pomorskiego, wcześniej jeszcze pojawia
się kryzys związany z włoską aneksją Albanii, a przedtem Abisynii. Nie było żadnych przesłanek, kierując się tak zwaną logiką zdarzeń przeszłych, by zakładać, że kolejny kryzys wywoła
światową katastrofę. Szwedzi byli głęboko uszczęśliwieni sytuacją, która ukształtowała się po
pierwszej wojnie światowej. Potencjał straciły Niemcy, możliwości straciła Rosja, co więcej,
Finlandia stała się de facto dla Szwedów pasem przesłaniania, z wojskowego punktu widzenia, pasem przesłaniania. Nie było już wspólnej granicy między Rosją a Szwecją i Szwedzi
zafundowali sobie politykę totalnie pacyfistyczną. Ja pragnę przypomnieć, że toczyła się dysputa, czy Szwecja powinna w ogóle przystępować do Ligii Narodów, czy to jest zgodne z ich
pojmowaniem neutralności, gdyż obawiano się, że takie kwestie jak terytoria mandatowe, arbitraże, uwikłają ją w jakieś konflikty, które nie są szwedzkimi konfliktami. Pojawił się więc
wspaniały skandynawski izolacjonizm, który udzielił się Finom. Ja pragnę zwrócić uwagę, na
rok 1940, olimpiadę w Helsinkach. W 1939 roku fińskie nakłady na przygotowanie obiektu
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olimpijskiego przekraczały fińskie nakłady na obronę narodową. W związku z tym ten obraz
postrzegany był optymistycznie. No i dzisiaj wiemy, no ale my nie możemy popełniać błędu
prezentyzmu, nie możemy przykładać naszej dzisiejszej wiedzy. W każdym razie w owym
czasie Finowie i Szwedzi byli optymistami i nie zakładali, że rozwój sytuacji w Europie doprowadzi do kontynentalnej, globalnej katastrofy.
Dr Damian Szacawa: Dziękuję. Czyli widzimy, że mamy ten optymizm na północy. Pytanie
czy był on podzielany przez państwa bałtyckie. My, jako Polacy, pamiętamy o pakcie
Ribbentrop-Mołotow, ale mam wrażenie, że nie do końca pamiętamy, że ten pakt dotyczył
również terytoriów państw bałtyckich i pytanie, czy państwa bałtyckie zostały również
zaskoczone przez wybuch drugiej wojny światowej? Jakie konsekwencje miała ta wojna dla
państw bałtyckich? Pani doktor, bardzo proszę.
Dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik: Jeżeli mogę wrócić na chwileczkę do lat trzydziestych,
ponieważ pan moderator zwrócił uwagę na systemy autorytarne. One również pojawiły się
w państwach bałtyckich. To właściwie było naturalne w różnych państwach Europy Środkowej, ale nie tylko. W związku z tym i państwa bałtyckie doświadczyły tego procesu, znaczy,
nie było to nic niezwykłego. Natomiast w pewnym sensie ucierpieli Polacy mieszkający w tamtych państwach, odczuli bardzo boleśnie ograniczanie na przykład działalności polskich organizacji, czy posługiwania się językiem polskim. Natomiast, tak jak wspomniałam, nie było to
nic nadzwyczajnego i nie wpłynęło jakoś szczególnie na relacje z Polską w tamtym okresie.
Rzeczywiście państwa bałtyckie były zaskoczone wydarzeniami, oczywiście nie były przygotowane na to, co się stało i można by rzec, że w związku z tym doznały najpierw okupacji radzieckiej, później niemieckiej i znowu radzieckiej. Właściwie ten okres był jeszcze bardziej bolesny dla nich, czy konsekwencje drugiej wojny światowej były bardziej bolesne niż
w przypadku Polski. Jeśli chodzi o ten okres drugiej wojny światowej, to tutaj zwrócę uwagę na Estonię, ponieważ w pierwszych dniach drugiej wojny światowej, we wrześniu, polski
okręt podwodny „Orzeł” został skierowany do Estonii i dowodzącego podporucznika, jako że
był chory, umieszczono w szpitalu w Estonii. Natomiast pod naciskami Niemiec i Rosji całą
załogę internowano w Estonii. Estonia w tym czasie była oskarżana o popieranie Polski, co
w oczach Polaków nie było oczywiście żadną krytyką, ależ wręcz pozytywem w tych relacjach.
To później z kolei wpłynęło na relację z tymi państwami w kolejnych latach, to znaczy wpłynęło to na taki pozytywny odbiór między państwami. Natomiast jeżeli chodzi o same działania
wojenne, to tutaj trudno oceniać, ponieważ zarówno Litwini jak Łotysze, Estończycy, tak jak
wspomniałam, walczyli na różnych frontach z armią niemiecką czy radziecką. Czasami wspomina się tą współpracę między Litwinami, Łotyszami czy Estończykami a nazistami. Trzeba
również pamiętać jeszcze, że Niemców, którzy pojawili się w tych państwach, narody witały
z radością. Oni wierzyli, że razem uda im się pokonać armię radziecką. Polacy, którzy mieszkali w państwach bałtyckich również takie poparcie wykazywali. W związku z tym na pewno jest to okres bardzo skomplikowanych relacji między Polską a poszczególnymi państwami
bałtyckimi. Relacji z różnymi narodami w tych państwach, z mniejszościami, więc na pewno
było bardzo trudno. Konsekwencje drugiej wojny światowej to włączenie państw bałtyckich
do Związku Sowieckiego jako republik sowieckich.
Damian Szacawa: Dziękuję. Panie profesorze, a państwa nordyckie, jak one się zachowały
wobec drugiej wojny światowej? Czy i tym razem udało im się utrzymać neutralność? Czy
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one w jakiś sposób wspomagały Polskę i państwa nordyckie w tych działaniach na rzecz
zapewnienia bezpieczeństwa, czy pomogły na przykład we wrześniu 1939 roku, czy była
tutaj jakaś pomoc z ich strony?
Prof. dr hab. Krzysztof Kubiak: Niestety, Nordykom już tak w drugiej wojnie światowej się
nie udało jak w pierwszej. Wracając do pańskiego pytania. Szwecja to był najistotniejszy gracz
we wrześniu trzydziestego dziewiątego roku. Stosowała wobec Polski restrykcyjne zasady neutralności. Szwedzi zgodnie z prawem międzynarodowym internowali okręty podwodne, internowali „Dar Młodzieży”, jako że był to statek państwowy, co więcej, stosowali, po doświadczeniu Estończyków Stalina, stosowali w stosunku do polskich załóg metody surowe, które
możemy określić mianem surowych. To prawda, gdy pojawiło się ryzyko niemieckiej napaści
na Szwecję, czyniono pewne koncesje w stosunku do załóg polskich okrętów podwodnych,
ale generalnie celem Szwecji w czasie drugiej wojny światowej było utrzymanie neutralności.
Premier Per Albin, oceniając tą sytuację, stwierdził wprost, że wielokrotnie Szwecja przekraczała granice etyczne związane z obiektywnym pojmowaniem neutralności. Szwedzi umożliwili Niemcom transfer prawie dwóch milionów żołnierzy z Lulea nad Zatoką Botnicką do Narwiku. Funkcjonował pakt, zasilający niemiecką gospodarkę w rudę żelaza z Kiruny. Szwedzi
działali w sposób zdeterminowany wyłącznie własnym interesem. Proszę zwrócić uwagę, że
gdy Związek Sowiecki najechał Finlandię, to w zasadzie pierwszą wymierną pomoc Finowie
otrzymali od Szwedów, nie ze względu na wyimaginowaną skandynawską solidarność, ale ze
względu na to, że wymagał tego szwedzki interes, to była tak zwana szwedzka pożyczka, kilkadziesiąt tysięcy karabinów. Kluczowe było zorganizowanie Szwedzkiego Korpusu Ochotniczego. Nazywał się ochotniczy, bo stosunki międzynarodowe uwielbiają ten eufemizm. De
facto byli to wszystko żołnierze dowodzeni przez szwedzkich oficerów, walczący, trzymający
stosunkowo spokojny odcinek fińsko-sowieckiego frontu. Wracając do Szwecji, sytuacja się
odwróciła, gdy Szwedzi wypowiedzieli Niemcom umowę, zakładającą transfer wojsk. Pod
koniec drugiej wojny światowej pod naciskiem alianckim, zorganizowali podmiot państwowy o charakterze komisji zarządczej odpowiedzialny za przejmowanie mienia niemieckiego,
kapitałów inwestowanych w Szwecji. Otworzono też na przykład dla aliantów przestrzeń powietrzną nad Szwecją, co umożliwiło zbombardowanie Gdańska i Malborka ze stosunkowo niewielkimi stratami, a potem, gdy w granice Norwegii zaczęli wlewać się Sowieci, umożliwiono
transport oddziałów norweskich, formowanych w czasie wojny w Szwecji, właśnie z Kiruny
do Kirkenes, siłami amerykańskiego lotnictwa transportowego. Musimy pamiętać, że Szwedzi
usiłowali w jakiś sposób reagować aktywnie na zagrożenia. W 1945 roku przygotowali dwie
operacje wojskowe, by ratować Danię i ratować Norwegię. Był to plan wprowadzenia oddziałów szwedzkich do Norwegii w przypadku załamania armii niemieckiej i plan zabezpieczenia
przynajmniej Jutlandii i Bornholmu w przypadku załamania armii niemieckiej w Danii. W przypadku Bornholmu nie udało się, Sowieci na Bornholmie byli wcześniej przed Szwedami, ale
trzeba pamiętać o tym szwedzkim pragmatyzmie, tak jak powiedziałem, szwedzka polityka
była zdeterminowana wyłącznie szwedzkim interesem narodowym, a szwedzki interes narodowy został w tym okresie zdefiniowany absolutnie jednoznacznie jako zachowanie neutralności.
Damian Szacawa: Dziękuję. Widzimy stale powtarzający się pragmatyzm po północnej
stronie Morza Bałtyckiego. Pragmatyzm był widoczny również w relacjach między
Polską a państwami nordyckimi. Mam wrażenie, że on w dalszym ciągu jest, ale do tego
przejdziemy później. Wracając jeszcze do drugiej wojny światowej i jej konsekwencji,
słyszeliśmy, że państwa bałtyckie straciły niepodległość, więc konsekwencje były bardzo
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poważne. Ciekawi mnie, czy pomimo tych zimnych stosunków, w zasadzie wojny pomiędzy
Polską a Litwą w okresie międzywojennym, czy tutaj doszło do jakiejś współpracy
pomiędzy ruchami oporu po obu stronach, czy mieliśmy takie przypadki współpracy i jaka
była polityka PRL, jeżeli możemy mówić o polityce państwa, wobec tych części ZSRR po
1945 roku? Bardzo proszę, pani doktor.
Dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik: Jeśli chodzi o te stosunki jeszcze w okresie drugiej wojny światowej, to tutaj znowu pokutują wcześniejsze doświadczenia historyczne, bo trzeba pamiętać o tym, że zarówno w okresie międzywojennym, jak i w latach drugiej wojny światowej
i po, relacje między narodami, Polakami na Litwie, między Litwinami i między Polską były
postrzegane jako wrogie właśnie ze względu na te wcześniejsze doświadczenia. Dodatkowo
dochodziło do sytuacji, kiedy Litwini i Polacy mieszkający na Litwie stawali po różnych stronach barykady, to znaczy Polacy w przeważającej większości przyjęli postawę antyradziecką, bardzo często należeli do różnego rodzaju grup walczących z armią radziecką. Litwini natomiast opowiadali się przeciwko Niemcom, jak również walczyli z dwoma okupantami, ale
część z nich wykazywała pewne poparcie w stosunku do Niemiec, z racji wcześniejszej okupacji sowieckiej. Te postawy były bardzo różne i trudno tutaj mówić o jakiejś większej współpracy w tym zakresie. Każde z państw działania wojenne toczyło na własnym obszarze i nie
dochodziło do współpracy.
Jeżeli chodzi o okres sowiecki, to w przypadku państw bałtyckich i PRL, to rzeczywiście te
kontakty zostały niemalże zamrożone i przez długi czas państwa nie wiedziały za wiele o sobie.
W lepszej sytuacji była oczywiście Litwa, bo sąsiadująca z Polską, a Polska była traktowana
jako pewnego rodzaju okno na świat. Do Polski docierały informacje, jakieś przekazy medialne, informacje prasowe, oczywiście drogą nielegalną, na temat tego, co się dzieje w Europie
Zachodniej. Natomiast te informacje były bardzo ograniczone. W przypadku Łotwy czy Estonii sytuacja była gorsza. Jeśli chodzi o mniejszość polską, to ona była poddawana, jak Litwini, Łotysze i Estończycy rusyfikacji, dodatkowo walczono z Kościołem katolickim, a trzeba
pamiętać, że religijność była przez stulecia bardzo ważnym elementem polskości, a władze
radzieckie zwalczały Kościół katolicki. Poza tym mieszkańcy republik bałtyckich, po włączeniu do Związku Radzieckiego, zostali zmuszeni do przyjęcia obywatelstwa sowieckiego, co
dodatkowo było trudne. Rusyfikacja dotknęła wszystkich, także szkolnictwo, urzędy, więc sytuacja była bardzo ciężka.
Pewne zmiany zaszły w latach osiemdziesiątych, kiedy już, zarówno w Polsce jak i w republikach radzieckich, odczuwano „pierestrojkę”, więc te kontakty, można powiedzieć, ożywiły się.
Warto tutaj wskazać na taki pozytywny odbiór Polaków w republikach bałtyckich. W związku
z ożywieniem gospodarczym, umożliwiono niektórym przedsiębiorcom prowadzenie działalności w republikach sowieckich, między innymi w branży konserwatorsko-budowlanej. W prasie estońskiej czy łotewskiej pojawiało się wiele pozytywnych informacji na temat Polaków,
gdzie zachwalano ich fachowość, na przykład w odnawianiu zabytków starego miasta w Rydze, czy w Tallinie. To były takie naprawdę pozytywne aspekty. Natomiast rzeczywiście, pod
koniec lat osiemdziesiątych, kiedy rzeczywiście dochodziło do wystąpień, do aktywniejszego
sprzeciwu wobec władzy radzieckiej, społeczeństwa republik bałtyckich z zainteresowaniem
obserwowały, co się dzieje w Polsce i równocześnie w Polsce też zaciekawieniem śledzono, co
się dzieje republikach bałtyckich. W każdym razie myślę tutaj o ”łańcuchu bałtyckim”, czyli
takim łańcuchu ludzi, ludzi ustawionych pomiędzy stolicami republik bałtyckich, tworzących
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łańcuch. Wzięło w tym udział ponad dwa miliony osób. Miało to bardzo symboliczny wymiar.
W Polsce przyjęto to z dużym poparciem, jako dowód, że narody w republikach sowieckich
też są gotowe i chcą zmian demokratycznych.
Damian Szacawa: Dziękuję. Wiemy w takim razie, że tutaj pojawiły się te elementy
współpracy opozycji w PRL z opozycją w państwach bałtyckich, czy też wówczas,
republikach bałtyckich. Pytanie do pana profesora Kubiaka. Jak w takim razie państwa
nordyckie zachowywały się wobec PRL? Wiemy, że one znalazły się niejako po drugiej
stronie barykady. Zimna wojna, która nastąpiła po 1945 roku, ponownie w jakiś sposób
podzieliła region Morza Bałtyckiego na dwa, a niektórzy mówią na trzy obozy, ponieważ
tutaj Finlandia i Szwecja wciąż prowadziły politykę neutralności. Ta neutralność miała
różne odcienie, w przypadku Finlandii mówimy o finlandyzacji, w przypadku Szwecji
mówimy o tej bliższej takiej neutralności pozostawiania poza blokiem wschodnim i blokiem
zachodnim. Jak to wyglądało?
Prof. dr hab. Krzysztof Kubiak: Przyjmując pańską optykę, to były nawet cztery obozy, jako
że możemy mówić o Danii, Norwegii jako państwach członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego, związanych z resztą Europy choćby postanowieniami poszczególnych artykułów Traktatu Północnoatlantyckiego. Mówimy o Szwecji, która absolutnie świadomie, takie państwa
zresztą były tylko dwa, które absolutnie świadomie i bez nacisków międzynarodowych przyjęły
politykę neutralności, to była Szwecja i Szwajcaria. Jako że w przypadku Irlandii i Hiszpanii
ta neutralność nie była taka do końca oczywista i nie była wynikiem politycznej samooceny.
Do tego Finlandia, której neutralność narzucono i to dość brutalnie. Z drugiej strony pamiętać
trzeba, że Finlandia była jedynym państwem sojuszniczym Trzeciej Rzeszy, która wyplątała się z tego hitlerowskiego supła, zachowując suwerenność wewnętrzną. Cena była wysoka,
właśnie tą ceną była finlandyzacja. To była relacja między małym państwem a mocarstwem,
która dla Polaków była tylko marzeniem.
Wiele pokoleń, przynajmniej cztery pokolenia Polaków, marzyło o finlandyzacji. Na czym
polegała finlandyzacja? Na tym, że Finlandia zachowała pełną w zasadzie suwerenność wewnętrzną, pełne sprawstwo w zakresie swoich stosunków wewnętrznych i polityki wewnętrznej. Natomiast mniej lub bardziej formalnie zobowiązała się do przestrzegania, czy podporządkowywania swojej polityki zagranicznej interesowi Związku Sowieckiego, czyli suwerenność
wewnętrzną okupiono zgodą na bardzo wysoki poziom ograniczenia suwerenności zewnętrznej. Był to w zasadzie czwarty obok republik sowieckich, obok państw Układu Warszawskiego i obok państw NATO, model układania stosunków ze Związkiem Sowieckim. W związku
z tym te relacje między Polską a Finlandią zbyt daleko rozgrywać się nie mogły, z dwóch stron.
Dwa czynniki na to wpływały. Finlandia była państwem ograniczonej suwerenności międzynarodowej, PRL był państwem o fasadowej suwerenności międzynarodowej. W związku z tym
w tej sprawie decydowały interesy sowieckie.
Natomiast jeżeli chodzi o Szwecję, Szwedzi przyglądali się Polsce zwłaszcza w czasie festiwalu
„Solidarności” z olbrzymią sympatią, to była pomoc szwedzkich związków zawodowych, to się
później przełożyło na szwedzką politykę azylową po wybuchu stanu wojennego w Polsce. Natomiast strukturalne międzypaństwowe stosunki, można je nazwać mianem szorstkiej przyjaźni,
czy też chłodnej, jak określiła pani doktor. Proszę zwrócić uwagę, że również z punktu widzenia polskiej elity komunistycznej, z punktu widzenia PZPR, że ten szwedzki model był nader
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podejrzany. Teoretycznie rządzi socjaldemokracja, państwo jest rządzone prawie czterdzieści
lat przez lewicę, no ale efekty rządów tej lewicy są troszeczkę inne niż w PRL. Ten szwedzki
dobrobyt też uważano w elitach ówczesnej Polski za czynnik demoralizujący i niebezpieczny.
Damian Szacawa: Dziękuję. Widzimy, że opozycja z Polski miała wsparcie w państwach
nordyckich. Pozostałe elementy cechował pragmatyzm. Wracając do państw bałtyckich
i konsekwencji końca wojny, ale też tego, co się wydarzyło wcześniej. Te pierwsze lata
trzeciej Rzeczpospolitej w odniesieniu do wschodniej polityki Polski bardzo często
nawiązywały do koncepcji wschodniej polityki Polski według „Kultury” redaktora
Giedroycia. Teraz pytanie do pani doktor Kuczyńskiej-Zonik. Jak to wyglądało, jakie było
miejsce państw bałtyckich w tej koncepcji ULB – Ukraina, Litwa, Białoruś?
Dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik: Rzeczywiście, po 1990 roku jakby była sytuacja jasna,
można było od początku, od nowa nawiązać kontakty, tworzyć nowe relacje, współpracować
na różnych poziomach, w różnych sferach. Oczywiście nawiązano te stosunki na partnerskich
zasadach. Właśnie zgodnie z koncepcją Giedroycia Polska miała układać nowe stosunki na zasadach partnerstwa. Ze względu na to, że powrót do sytuacji sprzed wojny nie wchodził w grę,
powstała zupełnie nowa sytuacja geopolityczna, więc tutaj Polska sąsiaduje z Litwą, Białorusią,
chodziło głównie o bezpośrednich sąsiadów, czyli Litwa, Białoruś, Ukraina i Polska powinna
układać te relacje na zasadach partnerskich, jednocześnie współpracując z tymi państwami na
różnych poziomach, odrzucając rolę takiego lidera, czy szerzej, koncepcję imperializmu regionalnego, roli takiego starszego brata.
Mówiąc o Litwie, rzeczywiście te stosunki zostały nawiązane, początkowo wydawało się, że
współpraca będzie przebiegała bardzo pomyślnie. W 1994 roku podpisano traktat o współpracy
i przyjaźni, który uwzględniał również te kluczowe dla Polski kwestie, jak ochrona mniejszości polskiej na Litwie. Wydawało się, że Litwa jest również skora do współpracy w tej materii,
natomiast okazało się jednak, że nie jest to takie łatwe. Kolejny raz historia pokutuje w relacjach między Polską a Litwą. Dodatkowo animozje między państwami, ale również sytuacja
w regionie Europy Środkowej, czyli jakby różne czynniki wewnętrzne oraz zewnętrzne spowodowały, że trudno było wyegzekwować od Litwy gwarancje dla mniejszości. Z drugiej strony
Litwa krytykowała Polskę za to, że stawia kwestię mniejszości jako rzecz nadrzędną i właściwie za bardzo naciska na Litwę, a przecież jest to jej sprawa wewnętrzna. Z tych powodów te
relacje przez kolejne kilkanaście lat układały się niezbyt pomyślnie.
Jeżeli chodzi o współpracę między Polską a Łotwą, czy Estonią, to tutaj nie było jakiegoś
większego problemu. Właściwie można by rzec, że jakby po dziewięćdziesiątym pierwszym
roku trzy kwestie warunkowały stosunki między Polską a państwami bałtyckimi. Po pierwsze, były to mniejszości narodowe, po drugie, kwestie granic, a po trzecie, stereotypy między
narodami. O ile w przypadku Estonii i Łotwy, to tutaj nie było wspólnych granic, mniejszości
były także nieliczne, jeżeli chodzi o stereotypy, to jeżeli nawet jakieś były, to wizerunek Polaka był pozytywny. Natomiast w przypadku Litwy to rzeczywiście te trzy kwestie ograniczały
wzajemną współpracę.
Damian Szacawa: Dziękuję. Wynika z tego, że te trzy kwestie w jakiś sposób definiowały
relacje pomiędzy Polską a państwami bałtyckimi już po zakończeniu tej „zimnej wojny”.
Chciałbym jeszcze wrócić do relacji między PRL a państwami nordyckimi i zapytać pana
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profesora Kubiaka o to, czy ten pragmatyzm, charakteryzujący państwa nordyckie, o którym
pan profesor kilka razy wspominał, czy on był również widoczny w jakiś próbach współpracy
międzyblokowej, regionalnej, w regionie Morza Bałtyckiego? Pamiętam, że mieliśmy do
czynienia chociażby z propozycją, którą wysunęła Polska, tak zwanym „planem Rapackiego”,
stworzenia strefy bezatomowej. Pojawiały się pierwsze pomysły, dotyczące ochrony
środowiska Morza Bałtyckiego. Jak to wyglądało z perspektywy państw nordyckich?
Prof. dr hab. Krzysztof Kubiak: Jeżeli chodzi o „plan Rapackiego”, musimy być świadomi
tego, że dalej toczą się dyskusje, czym on tak naprawdę był, jako że trudno zaakceptować sytuację, w której państwo o ograniczonej suwerenności nagle, zupełnie samoistnie, występuje z tak ważką, tak kluczową inicjatywą międzynarodową. Tutaj przesłanki wskazujące na to,
że był to jeden z pomysłów destabilizacji bloku zachodniego również są dość wyraźne i nie
można ich lekceważyć. Oczywiście, Skandynawowie byli pragmatyczni, zwłaszcza Szwedzi,
i byli gotowi handlować z PRL zgodnie z zasadą zdefiniowaną przez Lenina, że „kapitaliści
w ostatecznym rozrachunku sprzedadzą nam sznur, na którym ich w końcu powiesimy”. Tutaj te kwestie ideologiczne, różnic ideologicznych, nie wnikały, nie wpływały dość mocno na
możliwość robienia interesów, jeżeli nie były to oczywiście technologie strategiczne i jeżeli
partner miał czym płacić. Niestety, PRL spotkał się z problemem desek widzianych w skrzyni
ze złotem stosunkowo szybko, bo już około roku siedemdziesiątego szóstego, siódmego. Nie
było żadnych powodów, by sponsorować gospodarkę komunistyczną i tak to się też skończyło.
Natomiast forsowanie inicjatyw dotyczących ochrony środowiska, na to trzeba spojrzeć inaczej,
bo z jednej strony jest to przejaw również pragmatycznego interesu państw, leżących w basenie
Morza Bałtyckiego, ale nie można nie dostrzegać daleko idącej zmiany czegoś, co nazwałbym
wrażliwością ekologiczną, czy wrażliwością środowiskową. Czynnik ten pojawił się zdecydowanie wcześniej w krajach skandynawskich, w Szwecji, niż w Polsce. Chciałbym zauważyć,
że być może kwestie środowiskowe i kwestie społeczne, kwestie pewnej wrażliwości na otaczający świat w tej chwili są czynnikiem, który nas od Skandynawów najbardziej różni. To są
dość istotne różnice mentalne, nie mające zbyt wiele wspólnego ze stereotypem historycznym,
ale raczej z tym, że rozwój pewnych procesów został w Polsce zamrożony na dobre czterdzieści lat. Natomiast w krajach skandynawskich, z racji socjalnego charakteru na przykład państwa szwedzkiego, procesy te przebiegały z dużą większą dynamiką niż w większości krajów
szeroko rozumianego zachodu. Jest to problem wzajemnego niezrozumienia, niezrozumienia
na poziomie właśnie wrażliwości społecznej, z którym coraz częściej się w tej chwili stykamy.
Damian Szacawa: Dziękuję. Wracamy już do bliższych dziejów, już niekoniecznie tak odległych
z naszej perspektywy. Zbliżamy się już do ostatniej dekady XX wieku i tego, co się wydarzyło
w wieku XXI. Z punktu widzenia Polski, ale również państw bałtyckich, tym kluczowym
wydarzeniem to był proces integracji europejskiej, integracji z Unią Europejską oraz integracji
w dziedzinie bezpieczeństwa z Sojuszem Północnoatlantyckim. Czy Polska i państwa bałtyckie
miały takie same priorytety, czy one były tak samo wyważone, czy to, co interesowało Polskę,
było również punktem zainteresowania państw bałtyckich? Proszę, pani doktor.
Dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik: Tak, integracja europejska i przyłączenie do struktur NATO
to były priorytety państw bałtyckich od lat dziewięćdziesiątych. Tutaj rzeczywiście możemy
mówić o takich płaszczyznach, czy podobieństwach, czy priorytetach, które podzielały państwa
bałtyckie i Polska. Właściwie od lat dziewięćdziesiątych państwa bałtyckie były nakierowane
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na realizację takiej idei powrotu do Europy, co łączyło się oczywiście z przyłączeniem do Unii
Europejskiej, do struktur NATO, ale również na odbudowę europejskiej tożsamości. Oczywiście,
państwa bałtyckie miały szereg problemów. Ich sytuacja polityczna, społeczna i gospodarcza
była bardziej skomplikowana niż sytuacja Polski. Na terenach państw bałtyckich stacjonowały
wojska radzieckie, później rosyjskie i nie było łatwo zawrzeć porozumienia odnośnie wycofania tych wojsk. Dodatkowo ich sytuacja gospodarcza była znacznie gorsza. Jednakże były tak
zdeterminowane w dążeniu do celu, że udało im się to osiągnąć w 2004 roku.
Jeśli mówimy o ich działalności i obecności od tamtego okresu w Unii Europejskiej, w kontekście również i priorytetów polskich, to możemy wskazać, że podobnie jak Polska, państwa
bałtyckie priorytetowo traktują politykę spójności, zwłaszcza dofinansowania dla rolników.
Generalnie wszystkie te projekty, które mają na celu wyrównanie poziomu gospodarczego tego
regionu z państwami Europy Zachodniej. Priorytetowo również traktują wszelkiego rodzaju
projekty i działania, dotyczące kwestii energetycznej, ze względu na ich trudną sytuację i zależność energetyczną od dostaw z Rosji. Trzecia sfera to partnerstwo wschodnie, czyli podobnie jak Polska, bardzo mocno angażują się we współpracę z Białorusią, Ukrainą czy Gruzją
i w każdej możliwej sytuacji popierają dążenie Ukrainy do przyłączenia do Unii Europejskiej.
Damian Szacawa: Dziękuję. Widzimy zatem, że Polska i państwa bałtyckie miały podobne
interesy jako te państwa, które wstępowały do struktur, które przez kilkadziesiąt lat
znajdowały się niejako po drugiej stronie barykady. Tymczasem po drugiej stronie Bałtyku,
na północy i zachodzie, państwa miały różny stosunek do tych głównych struktur w Europie
zachodniej, czy też szerzej, na obszarze transatlantyckim. Pan profesor już wspomniał
o tym, że Dania i Norwegia należą do NATO, były państwami, które zakładały tą strukturę.
Polska i państwa bałtyckie starały się o członkostwo. Dania należała, a Szwecja i Finlandia
przystąpiły do Unii Europejskiej. W każdym razie te państwa były w tych strukturach zanim
Polska i państwa bałtyckie do nich przystąpiły. Moje pytanie, to, jak one się odnosiły do
aspiracji Polski związanych z przystąpieniem do Unii Europejskiej oraz przystąpieniem do
Sojuszu Północnoatlantyckiego?
Prof. dr hab. Krzysztof Kubiak: Oficjalnie dwa państwa, Szwecja i Finlandia, w kwestii polskich aspiracji atlantyckich, oficjalnie zachowywały milczenie, wychodziły bowiem z założenia, że nie będąc członkiem organizacji mają niewielki tytuł do tego, żeby się w tej materii
wypowiadać. Natomiast jeżeli chodzi o Danię i Norwegię, to ich stosunek do polskich aspiracji był zdecydowanie pozytywny, aczkolwiek nie ma co ukrywać, nie ma co budować świata
idealnego, pojawiały się też bardzo krytyczne głosy związane z groźbą nadmiernego rozszerzenia wschodniej flanki, no i tego, że odbędzie się to kosztem flanki północnej. Natomiast
w przypadku Unii Europejskiej sytuacja była już trochę inna. Tutaj toczyły się dość twarde
negocjacje, jako że przez długi czas w krajach granicznych Unii Europejskiej raczej postrzegano zagrożenia związane z wejściem Polski do wspólnego rynku. Tutaj pojawiły się też stereotypy, napływ polskich pracowników i tak dalej. Polska jest przede wszystkim olbrzymim
obszarem gospodarczym, którym dość trudno jest antycypująco zarządzać, a nawet w stosunku do którego trudno jest budować wiarygodne prognozy. W ostatecznym rozrachunku z iście
skandynawską wstrzemięźliwością podchodzono do polskich aspiracji, ale tak jak powiedziałem, w przypadku członkostwa w Unii Europejskiej starzy członkowie, wywodzący się z grona skandynawskiego, bynajmniej nie podchodzili do tego w sposób bezkrytyczny i nie deklarowali absolutnego poparcia, najpierw ważono swoje interesy.
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Damian Szacawa: Dziękuję. Ponownie widzimy, że przewija się pragmatyzm. Czy ten
pragmatyzm jest również widoczny we wspólnych interesach pomiędzy Polską a państwami
bałtyckimi w dziedzinie chociażby projektów infrastrukturalnych? Pani doktor KuczyńskaZonik, wspomniała pani o projektach energetycznych, które są traktowane priorytetowo
przez państwa bałtyckie. Czy mogłaby pani rozwinąć ten wątek? Polska również ma duże
ambicje związane z transformacją energetyczną, z jednej strony, ale z drugiej strony stania
się państwem, pewnego rodzaju hubem, w infrastrukturze energetycznej.
Dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik: Tak, właściwie te projekty energetyczne albo dodatkowo
współpraca wojskowa i współpraca w kwestii infrastruktury drogowej czy komunikacyjnej,
są to takie płaszczyzny, które w tym momencie dominują we wzajemnych stosunkach między
państwami. O ile w poprzednich okresach, wcześniej, jak już wspominałam, że wcześniejsze doświadczenia historyczne warunkowały relacje między państwami, o tyle wydaje się, że
obecnie właśnie ten pragmatyzm przeważa. Pragmatyzm i takie praktyczne podejście i korzyści jakie mogą osiągnąć państwa, dzięki wzajemnej współpracy. Tak jak powiedziałam, te trzy
sfery należą do priorytetowych kwestii wzajemnej współpracy. Po pierwsze jest to współpraca energetyczna, która z jednej strony dotyczy dywersyfikacji dostaw surowców naturalnych
i z drugiej strony budowy połączeń elektroenergetycznych.
Jeśli chodzi o dywersyfikacje dostaw, to tutaj rzeczywiście trzeba wskazać, że zwłaszcza Litwa jest wysoce zależna od dostaw surowców z Rosji. W dużo lepszej sytuacji jest Łotwa.
W przypadku Estonii, to ona dysponuje własnymi surowcami. Głównie chodzi tutaj o tą dywersyfikację, też budowę połączeń elektroenergetycznych, połączeń między Polską a Litwą,
która z jednej strony służy Polsce, wzmacnia jej bezpieczeństwo energetyczne, jak i państwom bałtyckim.
Druga kwestia to jest współpraca militarna. Z tego powodu, że państwa bałtyckie i Polska
mają podobną, a właściwie taką samą perspektywę bezpieczeństwa i poczucia zagrożenia ze
strony Rosji, tak intensywnie działają w NATO. Dzięki zaangażowaniu tych państw doszło do
wzmocnienia tej flanki NATO, doszło do powstania „szpicy”, do obecności batalionów. Oprócz
tego Polska, Litwa i Ukraina współpracują w takich dodatkowych formatach, więc widać, że
te kwestie militarne dowodzą wspólnego postrzegania bezpieczeństwa.
Trzecią kwestią jest budowa infrastruktury komunikacyjnej zarówno drogowej jak i kolejowej. Jest to zarówno Rail Baltica, Via Baltica, jak i Via Carpatia. Te połączenia służą nie tylko
wzmacnianiu współpracy gospodarczej między państwami, ale również wzmacnianiu ich potencjału tranzytowego i turystycznego, służą po prostu społeczeństwu.
Damian Szacawa: Dziękuję. Teraz zwracam się z pytaniem do pana profesora Krzysztofa
Kubiaka. Wiemy, jaki był stosunek państw nordyckich wobec starań Polski o członkostwo
w strukturach Europy Zachodniej i obszaru transatlantyckiego. Jak to wygląda obecnie,
czy mógłby pan profesor naświetlić, przedstawić nam, wspólne interesy Polski i państw
nordyckich w dziedzinie bezpieczeństwa? Zwłaszcza w odniesieniu do tych państw, które
pozostają poza Sojuszem, czyli Szwecji i Finlandii. Jak one się zapatrują na to, co się dzieje
w regionie Morza Bałtyckiego współcześnie, zwłaszcza po 2008 roku, po wojnie między
Rosją a Gruzją, po świeższym wydarzeniu, czyli po aneksji Krymu i konflikcie na wschodzie
Ukrainy?
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Prof. dr hab. Krzysztof Kubiak: My dzielimy ze Szwedami i Finami wspólne postrzeganie
problemu zagrożeń, ale na bardzo wysokim poziomie i na tym się praktycznie kończy. Dlatego, że z jednej strony w relacjach z państwami nordyckimi i państwami neutralnymi Polska cierpi na klasyczne ograniczenia państwa średniego. My bylibyśmy może zainteresowani
współpracą, tylko nasz potencjał rzucony na szalę jest stosunkowo niewielki. Z czego zdają
sobie sprawę na przykład Szwedzi, którzy podpisali wielostronną umowę z Sojuszem Północnoatlantyckim, dotyczącą wsparcia państwa gospodarza – Host Nation Support – natomiast
w relacjach już szczegółowych upatrują raczej umocnienia swojej pozycji w regionalnej architekturze bezpieczeństwa, poprzez nawiązywanie bilateralnych stosunków z poszczególnymi państwami Sojuszu Północnoatlantyckiego, przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi.
Pewnemu poluzowaniu uległy już relacje na przykład szwedzko-brytyjskie. Szwedzi zdają sobie sprawę, że Zjednoczone Królestwo stoi przed jednym z najpoważniejszych wyzwań, z jakim kiedykolwiek się spotkało.
Natomiast Finowie unikają głębokiego zaangażowania w struktury natowskie, trzymają się
raczej tego pogranicza, tak jakby podświadomie zakładali, że pewne peryferyjne położenie
uchroni ich przed wciągnięciem w wielkie kontynentalne burze. Finowie również podpisali
z NATO umowę, dotyczącą wsparcia państwa gospodarza, ale w zasadzie na tym się skończyło. W związku z tym, tak długo dopóki mówiliśmy o biznesie, czyli na przykład o transferze fińskiej techniki pancernej, dotyczącej „Rosomaka”, tak długo nie bez utrudnień, ale
jakoś się to rozwijało. Budujemy dla Szwedów kadłub okrętu rozpoznawczego. W sumie są
to jednak detale.
W zakresie budowania strukturalno-instytucjonalnej współpracy z państwami skandynawskimi nie ma, niestety, specjalnych perspektyw. Polska jest państwem aspirującym do miana
państwa średniego, ale w rozgrywce kontynentalnej polski potencjał jest zbyt ograniczony, by
Skandynawowie za zasadne uważali budowanie bliskich więzi, na przykład na płaszczyźnie
bezpieczeństwa.
Damian Szacawa: Dziękuję. W takim razie, może bliższe więzi będą możliwe między
Polską a państwami bałtyckimi? Tutaj mam na myśli rozwijany od kilku lat projekt
Trójmorza. Wiemy, że jesienią spodziewamy się kolejnego szczytu, tym razem zorganizować
się go podjęła Estonia. Miał się on odbyć w pierwszej połowie roku, ale ze względu na
pandemię COVID-19 odbędzie się jesienią. Pani doktor, jak państwa bałtyckie odnoszą się
do koncepcji Trójmorza?
Dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik: Generalnie państwa mają pozytywny stosunek do tej koncepcji. Tak jak pan wskazał, najbliższy szczyt ma się odbyć w Estonii, co już jest takim wyrazem zainteresowania i zaangażowania Estonii w koncepcję. Początkowo rzeczywiście państwa wykazywały taki neutralny, czy nawet sceptyczny stosunek do koncepcji Trójmorza, ze
względu na obawy, czy Trójmorze czasami nie jest pewną alternatywną koncepcją sprzeczną
z integracją europejską, Unią Europejską, czy to nie jest jakiś projekt, który jest wymierzony
w Unię Europejską, w państwa zachodnie. W tym momencie państwa jak najbardziej podkreślają swój udział, są zainteresowane tymi trzema wymiarami, to znaczy infrastrukturą, współpracą gospodarczą, współpracą w dziedzinie cyfryzacji, więc tutaj jak najbardziej popierają
Polskę. Oczywiście, każde z tych państw ma własne cele, różne wymiary Trójmorza popierają.
Estonia na przykład jest bardziej zainteresowana współpracą między państwami w dziedzinie
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cyfryzacji, z kolei Łotwa podkreśla znaczenie tranzytu i budowy infrastruktury drogowej czy
komunikacyjnej, na przykład Rail Baltica.
Jednak wszystkie państwa angażują się i wspierają Polskę. Ponadto Litwa widzi dodatkową
możliwość intensyfikacji współpracy politycznej z Polską, ale również widzi pewnego rodzaju
dodatkową korzyść wzmocnienia własnego bezpieczeństwa. Oczywiście, wszyscy podkreślają,
że Trójmorze nie jest skierowywane przeciwko komukolwiek, aczkolwiek jak już powiedziałam, każde z tych państw troszeczkę inaczej postrzega. Najważniejsze jest to, że zgadzają się
co do najważniejszych postulatów. Ponadto chciałyby większego zainteresowania ze strony
Stanów Zjednoczonych, również większego zainteresowania państw Europy Zachodniej, na
przykład Niemiec. Widać z tego, że chcą szerokiej platformy współpracy w Europie Środkowej, ale również poza nią.
Damian Szacawa: Dziękuję. W odniesieniu do państw nordyckich i ich relacji z Polską,
widzimy, że te relacje i interesy nie zawsze są takie same. Widzimy, chociażby w kontekście
ostatniego szczytu Rady Europejskiej, różnice w interesach, które są w pewien sposób
naturalne. Państwa nordyckie są postrzegane jako państwa, które należą do grupy „skąpców”
albo tych państw, które niechętnie dzielą się i niechętnie dokładają się do pomocy państwom
zwłaszcza z Europy południowej. Widzimy, że państwa te mają zupełnie inaczej położony
ciężar interesów, jeżeli chodzi o zielony ład, chodzi o doświadczenia z transformacji
energetycznej. Panie profesorze, jakie mamy tutaj widoki na przyszłość?
Prof. dr hab. Krzysztof Kubiak: Można popaść w dwie skrajności. Można popaść albo
w urzędowy optymizm, albo urzędowy pesymizm. Ma pan tutaj niewątpliwie rację, że kwestia
postrzegania tego obszaru, który umownie nazywamy zielonym, w coraz istotniejszym stopniu nas dzieli. Wspominałem, że kwestia wrażliwości środowiskowej to nie jest tylko kwestia
bieżącej polityki krajów Skandynawii, to jest kwestia bardzo gruntownego przemodelowania
sposobu postrzegania rzeczywistości.
Natomiast my jesteśmy w tym zakresie, użyję takiego określenia, znacznie bardziej ortodoksyjni. Zbliżenie stanowisk będzie tutaj niesłychanie trudne, zwłaszcza, że nie należy sądzić, by
Skandynawowie byli przesadnie elastyczni w odchodzeniu od swojego sposobu postrzegania
świata, tu przejawia się w pewien rodzaj, nie chcę użyć określenia paternalizmu, ale pojawia
się taki element psychologii społecznej, którego wybitnym przejawem jest to, iż społeczeństwa tamtych krajów w istocie uwierzyły, że budują świat, a przynajmniej własne kraje skonfigurowane bardziej w przyjaznym środowisku, zdecydowanie mniej wobec tego środowiska
inwazyjne. Tutaj będzie duży problem w znalezieniu takiego zbioru wspólnego interesu, tylko
że przy wszystkich przedsięwzięciach gospodarczych w pewnym momencie będzie się pojawiało wyzwanie wpływu środowiskowego. Będziemy się temu przyglądać.
Z drugiej strony trzeba pamiętać, że i Skandynawia i państwa bałtyckie zainteresowane są budową osi komunikacyjnej skierowanej z północy na południe. Tak długo, jeżeli ten transport
lądowy, realizowany na przykład poprzez Via Baltica będzie miał perspektywę opłacalności,
tak długo będzie trwało zainteresowanie Skandynawów inwestycjami infrastrukturalnymi.
My troszeczkę nakładamy na nasze prognozy całe nasze dotychczasowe doświadczenie.
Natomiast w tej chwili w relacjach międzynarodowych, w relacjach gospodarczych, dużo
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istotniejszym zapewne okaże się wyzwanie, polegające na ochronie własnych społeczeństw
przed następstwami pandemii. Znowu będzie wypływał przejaw egoizmu gospodarczego i ta
piękna narracja o integracji może zetknąć się z twardymi wyzwaniami wewnętrznych polityk
społecznych poszczególnych krajów.
Damian Szacawa: Dziękuję. Chciałbym przejść od polityk wewnętrznych poszczególnych
państw i nawiązać do tego co, mam wrażenie, jest jednym z elementów, gdzie Polska
i państwa bałtyckie mają wspólny interes i któremu wielokrotnie dawały też wyraz. Jest to
kwestia polityki historycznej i działań dezinformacyjnych ze strony Rosji, która zamierza
w jakiś sposób na nowo zdefiniować, na nowo zbudować historię. Zwłaszcza historię tego
okresu, który jest burzliwy, żeby użyć takiego delikatnego określenia, burzliwy dla państw
bałtyckich. Tego okresu, wobec którego są one bardzo mocno wrażliwe, czyli kwestii
chociażby stosunku do drugiej wojny światowej, czy do postawy społeczeństwa.
Pani doktor, jak pani widzi szanse na możliwość zacieśnienia współpracy, może rozwój
współpracy w kontekście przeciwdziałania tym działaniom dezinformacyjnym, w kontekście
prostowania tej wizji historii, którą proponuje Rosja?
Dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik: Tak jak powiedziałam, w tym pragmatycznym ujęciu
państwa bałtyckie i Polska intensyfikują współpracę w różnych dziedzinach. Natomiast rzeczywiście, bezpieczeństwo i stosunki z Rosją to jest ten element, którym są najbardziej zainteresowane państwa bałtyckie i Polska. Ze względu na to, że ich doświadczenia historyczne są
podobne, podobnie oceniają obecną agresywną politykę Rosji. Dlatego nie dziwi fakt, że w tej
materii fałszowania historii, czy dezinformacji, mają podobne, zbieżne stanowisko, czemu
dały wyraz na początku tego roku w związku ze szczytem Forum Holokaustu w Jerozolimie,
ponieważ, jak pamiętamy, Polska zrezygnowała z udziału, prezydenci Litwy, Łotwy i Estonii
również nie wzięli udziału. Prezydent Litwy odmówił udziału ze względu na Polskę, ponieważ chciał zaznaczyć solidarność z Polską. Widać, że ta podobna perspektywa, a właściwie
taka sama, czyli przekonanie, że Związek Radziecki napadł na Polskę i na państwa bałtyckie,
że nielegalnie dokonał aneksji państw bałtyckich. To przekonanie łączy państwa bałtyckie
i Polskę. Jest również podstawą do różnego rodzaju działań w kwestii dezinformacji, bo tutaj
nie chodzi tylko o fałszowanie historii, ale również wszelkiego rodzaju fake newsy, działania
propagandowe, czyli oskarżenia w stosunku do Unii Europejskiej, fałszowanie informacji na
temat NATO, czy na przykład wzmacnianie stereotypów między narodami. Bardzo różnego
rodzaju informacje pojawiały się w mediach, nie tylko rosyjskojęzycznych, ale również w językach narodowych, które są pod wpływem propagandy kremlowskiej.
Damian Szacawa: Dziękuję. Zbliżamy się już do końca naszej debaty. Dziękuję naszym
prelegentom za udział w debacie. Dziękuję widzom za komentarze i pytania, które były
bardzo ciekawe i intrygowały dyskusję.
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OGRANICZENIA WSPÓŁPRACY
MIĘDZY POLSKĄ
A PAŃSTWAMI NORDYCKIMI1

1

W tekście, mimo niedoskonałości takiego podejścia, stosuje się zamiennie określenia „nordyckie” i „skandynawskie”, choć z punktu widzenia geografii nie są one tożsame. Autor przyjął przy tym rozszerzające znaczenie terminu, obejmując nim Finlandię, Szwecję, Norwegię, Danię oraz Islandię.
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M

imo że przylądek Rozewie dzieli od południowych szkierów Karlskrony zaledwie około
200 km, a Świnoujście od Ystad wszystkiego 170 km, bliskość geograficzna nie przekłada się bynajmniej na łatwość nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania współpracy. Na
stan taki wpływa wiele czynników, z których wcale nie najmniej istotnie lokują się w zbiorze,
który określić można mianem socjokulturowych.
Postrzeganie zagrożeń – ułuda podobieństw
Postrzeganie zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego na poziomie ogólnym to być
może obszar, gdzie Polaków i Skandynawów najwięcej łączy. Zarówno państwa nordyckie,
jak i Rzeczpospolita, upatrują w polityce Federacji Rosyjskiej, zwłaszcza od wojny gruzińskiej w 2008 roku, którą to ocenę utrwaliła aneksja Krymu oraz pełzająca wojna na wschodzie Ukrainy, główny czynnik generujący niestabilność w pasie od Morza Białego do Morza
Czarnego. Na tym podobieństwa się jednak kończą, gdyż Skandynawowie, bardzo dobrze
rozumiejąc sytuację, stosują różne strategie jej rozgrywania. Co istotne, unikają – w odróżnieniu od Polski – jednoznacznego określania putinowskiej Rosji, jako „przeciwnika”, czy też
tym bardziej „nieprzyjaciela”. W przestrzeni politycznej dominuje raczej określenie „gracz”
lub „partner” uściślane takimi dystynkcjami jak „trudny”, „nieprzewidywalny”, czy „niebezpieczny”. Kwintesencją nordyckiej polityki jest więc zachowanie swobody manewru
i utrzymanie zdolności do kooperacji z szerokim wachlarzem podmiotów w najrozmaitszych
konfiguracjach. Warto przy tym zauważyć, że najbardziej wstrzemięźliwą politykę wschodnią
(co na swój sposób zrozumiałe) realizuje Finlandia, Szwecja – nie odrzucając polityki neutralności – otwiera się szerzej niż w czasie zimnej wojny na współpracę wojskową ze Stanami
Zjednoczonymi i to bardziej w wymiarze bilateralnym niż w ramach NATO. Z kolei Norwegia, Dania i Islandia, państwa członkowskie Sojuszu Północnoatlantyckiego, w organizacji tej
właśnie upatrują fundamentu swego bezpieczeństwa.
Trzeba jednak podkreślić, że podobna ocena zagrożeń na poziomie regionalnym nie musi
się automatycznie przekładać na zacieśnianie więzów w płaszczyźnie bezpieczeństwa
i obrony. Różnice interesów pojawiają się bowiem już na płaszczyźnie specyfikowania rejonów
szczególnego zainteresowania. Przykładowo: dla Finlandii jest to pas karelski, Zatoka Fińska
z Wyspami Alandzkimi oraz Estonia i Łotwa; dla Szwecji Bałtyk środkowy ze szczególnym
uwzględnieniem Gotlandii i fińskich Wysp Alandzkich, a także Estonia, Łotwa, Litwa i obwód
kaliningradzki; dla Norwegii wreszcie północne prowincje Finmark i Trøms. Trudno się
zatem oprzeć wrażeniu, że o ile generalia architektury bezpieczeństwa widzimy podobnie, to
o ocenach szczegółowych i wynikających z nich scenariuszach działań powiedzieć już tego
nie można.
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Różne państwa, inne społeczeństwa
Polaków różni od Skandynawów – i to w sposób bardzo istotny – postrzeganie roli państwa, a co
za tym idzie, konstruowanie relacji państwo-obywatel. W tym rozumieniu Polska, odzyskawszy suwerenność po roku 1989, nadal próbuje w nowy sposób ukształtować sprzężenie między szeroko rozumianą „władzą” a obywatelami, krążąc między modelem skrajnie liberalnym,
a socjalnym. Tymczasem wszystkie kraje skandynawskie podążają konsekwentnie drogą państwa silnego swoją funkcją socjalną (a zatem również redystrybucyjną). Jest to w dużej mierze,
choć nie wyłącznie, konstrukt szwedzki, któremu kształt ostateczny nadała socjaldemokracja,
sprawująca władzę od 1932 do 1976 roku (ze studniową przerwą między czerwcem a wrześniem
1936 roku). Była to egzemplifikacja przemian społecznych, zachodzących w kraju, ale przede
wszystkim odpowiedź na nędzę, będącą siłą sprawczą emigracji, powszechnej w latach dwudziestych poprzedniego stulecia, ubóstwo, szokujące różnice w standardzie życia najbogatszych i zdecydowanej większości Szwedów. Instytucjonalnie „państwo dobrobytu” sięga roku 1642, kiedy
to uchwalono Przepisy o żebractwie, nakładające na parafie (w wyniku Szwedzkiej Reformacji
były do de facto struktury państwowe) obowiązek wsparcia najuboższych. W 1847 roku system
poddano modyfikacjom, a w 1862 roku odpowiedzialność przejęły gminy. Okazał się on jednak niewydolny wobec klęski głodu z lat 1867-1869, która spowodowała masową emigrację
do Stanów Zjednoczonych. W 1871 roku, przy silnym oporze konserwatystów, wprowadzono
nowe regulacje, ale przełom stanowiło Prawo o opiece nad ubogimi z 1918 roku. Instytucje
pomocowe zostały całkowicie przebudowane, zniesiono, między innymi, takie praktyki jak
„aukcje sierot” (prawo do opieki otrzymywał wpłacający największą sumę). Wraz z Ustawą
o pomocy społecznej z 1956 roku i reformą systemu ubezpieczeń (stworzenie publicznych,
ogólnopaństwowych funduszy ubezpieczeniowo-emerytalnych) system państw dobrobytu
nabrał dojrzałej formy.
Model szwedzki, w swym generalnym kształcie, stał się wzorcem dla organizacji społecznej w Norwegii, Danii, Finlandii oraz na Islandii. W Polsce jest on często dyskontowany lub
w formie skrajnej przedstawiany jako forma współczesnego zniewolenia, w którym niekompetentna biurokracja utrzymuje społeczeństwo sprowadzone do roli klientów systemu w stanie konsumpcyjnego stuporu (w przestrzeni publicznej obecne są jeszcze bardzie aberracyjne
interpretacje oparte o teorie spiskowe w czystej postaci). Mimo utyskiwań, płynących głównie z zewnątrz, Skandynawowie, zadowalają się korektami systemu, nie zamierzając odchodzić od jego pryncypiów. Do zmiany podejścia nie przekonał ich nawet głęboki kryzys sytemu
(niekiedy określany wręcz mianem „załamania”), mający miejsce w latach dziewięćdziesiątych poprzedniego wieku. Co więcej, antidotum na negatywne skutki globalizacji okazała się
ponownie interwencja państwa.
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Równolegle jednak państwa skandynawskie utrzymują równowagę między głęboką ingerencją
(za sprawą instrumentów redystrybucyjnych) w warstwy życia tradycyjnie uważane w Polsce
za domenę prywatną, a przywiązaniem do bardzo szerokiego zakresu praw i wolności w przestrzeni publicznej, w tym do eliminacji najrozmaitszych przejawów dyskryminacji grup mniejszościowych. Owa otwartość na słabszych (szczególnym studium przypadku jest skandynawska ewolucja podejścia do dzieci oraz osób dotkniętych rozmaitymi niepełnosprawnościami),
mniejszości i przyzwolenie na różnorodne formy ich aktywności często są w Polsce opatrznie interpretowane, a przedstawiane jako przejaw postępującej degeneracji skandynawskiego
modelu państwa (i zapowiedź ich rychłego, jeżeli nie upadku, to przynajmniej „islamizacji”).
Wynika to z fundamentalnego wzajemnego niezrozumienia przyjętych pryncypiów. Dla Skandynawów, przy głębokim szacunku dla własnej tożsamości, czynnikiem nadrzędnym jest zachowanie społecznej koherentności i podejście to w dłuższym okresie czasu zdaje się sprawdzać.
Nie jest ono, co oczywiste, wolne od myślenia życzeniowego, rozmaitych dysfunkcji, niekiedy
skutkuje wręcz patologiami, ale mają one charakter incydentalny.
Budowy realnych więzi polsko-skandynawskich nie ułatwia też z pewnością to, że wszystkie państwa nordyckie są bardzo silnie zsekularyzowane. Dla Skandynawów bardzo trudnym do zrozumienia i zaakceptowania jest odwoływanie się w dyskusji publicznej,
a zwłaszcza w polityce międzynarodowej, do argumentacji wywodzącej się wprost ze sfery
religijnej. Z kolei w Polsce funkcjonuje narracja, potępiająca odrzucenie w polityce państwa
(wewnętrznej, zwłaszcza zaś społecznej, ale również międzynarodowej) koncepcji etycznych
wywodzących się z nauczania ewangelicznego. W pewnym uproszczeniu skutkuje to głębokim niezrozumieniem (niemożnością zaakceptowania?) motywów działania drugiej strony.
Ponadto społeczeństwa skandynawskie, kształtowane w duchu „odpowiedzialnego państwa
socjalnego”, przeszły daleko idącą ewolucję w postrzeganiu problemów regionalnych i globalnych. Rangę bardzo poważną zyskała, by posłużyć się tylko przykładem, polityka klimatyczna oraz zagadnienia ekologiczne. „Zrównoważony rozwój” i „troska o przyszłość planety” nie są bynajmniej pustymi frazesami, ale istotnym elementem, kształtującym życie
polityczne2. W naszej dyskusji publicznej zagadnienia te brzmią już stosunkowo mocno,
ale nadal widoczna jest skłonność do postrzegania ich w kategoriach tematów zastępczych.
W Polsce nie do końca też rozumiane jest pojęcie skandynawskiej innowacyjności, a zwłaszcza to, że pojęcie „smart technologies” (inteligentne technologie) nie jest sloganem marketingowym, ale rzeczywistością ekonomiczno-społeczną. Z kolei Skandynawom, nie do końca
rozumiejącym ciężar polskich zaszłości ustrojowych, ale również wyzwania generowane przez
wielkość populacji, niełatwo jest zaakceptować wolne tempo implementowania w przestrzeni
ekonomicznej nowych trendów. W obu przypadkach ponownie pojawia się zatem obustronne
niezrozumienie.
Próba konkluzji
Omówione, z konieczności pobieżnie, różnice w postrzeganiu scenerii bezpieczeństwa regionalnego, pryncypiów funkcjonowania państwa i fundamentów polityki społecznej oraz
2

Nie znaczy to, że podejście do zagadnień środowiskowym ma charakter dogmatyczny. Świetnym przykładem
pragmatyzmu (nader politycznie niepoprawnego) może być zawieszenie przez Norwegię (w kwietniu 2020 roku)
zakazu komercyjnych połowów wielorybów. Limit połowowy przyjęty na okres 12 miesięcy zamknął się kwotą
2100 waleni karłowatych.
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gospodarczej, w stopniu większym niż to się powszechnie wydaje, utrudniają kreowanie dalekosiężnej współpracy między Polską a państwa skandynawskimi. O ile nie stanowią barier
dla podejmowania inicjatyw doraźnych lub nawiązywania tego rodzaju relacji gospodarczych,
o tyle wygenerowanie wspólnego obrazu dalszej przyszłości i kroków, które należy podjąć,
w tej właśnie perspektywie nie jest już łatwe. Podnoszona niekiedy kwestia niewykorzystanej szansy na budowę specjalnych relacji z obszarem nordyckim jest więc swego rodzaju
„mitem słonecznym”. Wywodzimy się bowiem z różnych obszarów kulturowych, państwa
i społeczeństwa ukształtowane zostały przez różne czynniki i tego elementu nie można pokryć zręcznymi deklaracjami. Należy to po prostu uwzględniać w prowadzonych w przestrzeni międzynarodowej działaniach. Pomoże to uniknąć dalszych rozczarowań, potęgujących obopólną frustrację.
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P

aństwa leżące nad Morzem Bałtyckim (Niemcy, Polska, Rosja, Litwa, Łotwa, Estonia,
Finlandia, Szwecja i Dania) charakteryzują się zróżnicowanym potencjałem politycznym,
demograficznym, militarnym oraz poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego. Prowadzą
odmienną politykę zagraniczną i należą do różnych organizacji międzynarodowych. Różnorodność ta nie jest przeszkodą w działaniach na rzecz dobrosąsiedzkich stosunków politycznych, gospodarczych i kulturalnych, przy czym kierunek i intensywność relacji w przypadku
poszczególnych podmiotów nie są takie same. Obawy o własne bezpieczeństwo (w wymiarze
militarnym, ekonomicznym, społecznym czy ekologicznym) determinują aktywność państw
w oparciu o zasadę suwerenności i poszanowania prawa międzynarodowego, a poprzez efektywną współpracę wielostronną realizują swoje cele i interesy. Z drugiej strony dynamicznej
współpracy sprzyja stabilność w regionie bałtyckim, a poziom bezpieczeństwa jest jednym
z istotniejszych czynników, kształtujących procesy wzrostu i rozwoju regionu, państw i ich
mieszkańców. Procesy te są ze sobą sprzężone, gdyż współzależność między partnerami sprzyja
zwiększaniu ich poczucia bezpieczeństwa.
Biorąc pod uwagę zmiany zachodzące w świecie, katalog współczesnych zagrożeń ulega
poszerzaniu, a istota bezpieczeństwa podlega przeobrażeniu. Wynika to ze zmienności otoczenia międzynarodowego, postępu cywilizacyjnego i zakresu potrzeb poszczególnych podmiotów. Wśród czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa regionu, państwa, jego
instytucji i obywateli, wymienia się nie tylko zagrożenia militarne, ale – co w obecnych czasach bardziej powszechne – także destabilizację systemu politycznego, słabość mechanizmów
gospodarczych i społecznych, konflikty społeczne, zmiany klimatu i degradację środowiska
naturalnego. Zwłaszcza te ostatnie mają szczególne znaczenie ze względu na charakter i zasięg
nie tylko w skali państw, ale również całej społeczności międzynarodowej. Innym przypadkiem
są zagrożenia z użyciem technologii informacyjnych, dla których rozprzestrzeniania nie mają
znaczenia granice państwowe. Podobnie dezinformacja i chaos informacyjny mogą obniżać
zaufanie obywateli do instytucji państwowych oraz prowadzić do konfliktów między grupami
społecznymi. Oznacza to, że poziom bezpieczeństwa państwa silnie koreluje z jego rozwojem
społeczno-gospodarczym oraz wpływa na sytuację w całym regionie.
W dynamicznym środowisku międzynarodowym państwa muszą zachować ciągłość działania,
doskonaląc mechanizmy zapewniające poczucie bezpieczeństwa, redukując ryzyko i wykorzystując szanse. Celem jest stworzenie odpowiednich warunków dla ich funkcjonowania na
arenie międzynarodowej. Ochrona przed zagrożeniami wymaga od państwa podejmowania
wielu zróżnicowanych działań i środków. Chodzi o kształtowanie takich warunków, które
umożliwiają osiągnięcie pożądanego stanu bezpieczeństwa i zapewnią dalszy rozwój. Część
zagrożeń ma charakter wewnętrzny i powstaje w ramach państwa, ale coraz więcej wyzwań
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warunkowanych jest zjawiskami o charakterze globalnym, dlatego współpraca w ramach instytucji regionalnych i międzynarodowych umożliwia wykorzystywanie instrumentów i mechanizmów zapobiegania oraz radzenia sobie z zagrożeniami, które trudno jest przezwyciężyć na
poziomie państwa. Na intensywność i kierunek tego procesu wpływają zgodność lub sprzeczność interesów poszczególnych państw i systemów międzynarodowych.
Na dynamikę współpracy wpływa nie tylko poczucie zagrożenia oraz możliwości podejmowania wspólnych działań. Duże znaczenie ma aktywność państwa i zdolność do kooperacji
z partnerami, której celem ma być wzmocnienie własnego bezpieczeństwa i wyciągnięcie
wymiernych korzyści z międzynarodowej współpracy. Państwa więc poszukują takich rozwiązań, które z jednej strony nie będą wiązały się ze znacznymi kosztami, ale które przyniosą im
korzyści w wybranych obszarach współpracy. Taki stan współzależności będzie przyczyniał
się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa państwa, jak i regionu.
Państwa regionu bałtyckiego współpracują w ramach wielu organizacji regionalnych i międzynarodowych, m.in. Unii Europejskiej, Rady Państw Morza Bałtyckiego, Nordyckiej Rady
Ministrów, Bałtyckiej Rady Ministrów i innych. Tworzą one zespół norm, mechanizmów
i oddziaływań międzynarodowych, które mają na celu zapewnić każdemu z państw oraz innym
podmiotom stosunków międzynarodowych pewność niezagrożonego trwania, funkcjonowania i swobód rozwojowych, obejmujących rozwój społeczno-gospodarczy i kulturalny, wzrost
jakości życia i dobrobyt. Poprzez różne instytucje, a także agendy dwu- i wielostronne państwa
starają się zaspokajać potrzeby własne i swoich mieszkańców.
Ze względu na położenie geograficzne, uwarunkowania polityczne, gospodarcze i doświadczenia historyczne, w polityce zagranicznej Polski szczególną rolę pełnią państwa bałtyckie. To
właśnie podzielana przez te państwa optyka bezpieczeństwa ma zasadnicze znaczenie w inicjowaniu wspólnych działań, które służą stabilizacji sytuacji w regionie Morza Bałtyckiego
oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Obawy o rewizjonistyczne aspiracje Rosji były podstawą
do wyrażania wzajemnego poparcia i solidarności, szczególnie w kontekście coraz bardziej
agresywnej polityki historycznej Rosji, narzucającej kłamliwą narrację na temat roli Związku
Radzieckiego w II wojnie światowej. Między innymi dzięki aktywności Polski i Szwecji dokumenty „łańcucha bałtyckiego”1 zostały wpisanie na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
„Pamięć Świata” w 2009 roku, potwierdzając tym samym znaczenie aspiracji niepodległościowych Litwy, Łotwy i Estonii w skali międzynarodowej. Z kolei w 2020 roku państwa bałtyckie solidaryzowały się z Polską, kiedy Władimir Putin oskarżył ją o współodpowiedzialność
za wybuch II wojny światowej. Daje to podstawy do dalszej współpracy przeciwko szerzeniu
dezinformacji i manipulacjom ze strony Rosji.
Ważnym elementem dialogu między Polską a państwami bałtyckimi na rzecz budowania bezpieczeństwa w regionie jest wsparcie dla procesów transformacji społeczno-gospodarczej
i politycznej ich wschodnich sąsiadów. Szczególnie Polska i Litwa są zainteresowane wzmacnianiem tej agendy. Państwa dały temu wyraz, inicjując współpracę z Ukrainą w ramach Trójkąta Lubelskiego, którego celem ma być wypracowywanie wspólnego stanowiska wobec
kwestii i problemów stanowiących przedmiot zainteresowania wszystkich trzech stron, takich
1

„Łańcuch bałtycki” to pokojowa akcja protestacyjna w rocznicę podpisania paktu Ribbentrop–Mołotow, która
odbyła się 23 sierpnia 1989 r. Była wyrazem sprzeciwu wobec ówczesnej sytuacji politycznej oraz wzmacniała
dążenia trzech państw bałtyckich do niepodległości.
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jak stosunek wobec polityki Rosji, współpraca energetyczna, gospodarcza, czy w dziedzinie
infrastruktury. Podobnie celem wspólnych polsko-litewskich działań wobec Białorusi ma być
wsparcie dla procesów demokratyzacji tego kraju.
Budowa zaufania jest podstawą i warunkiem koniecznym do podtrzymywania bezpieczeństwa
w regionie i rozwoju jego mieszkańców. Składają się na nią nie tylko gesty solidarności i działania w sferze politycznej, ale także konkretne rozwiązania i projekty, mające na celu stworzenie optymalnych warunków sprzyjających wzrostowi społeczno-gospodarczemu i tworzeniu
miejsc pracy. Ponieważ państwa regionu Morza Bałtyckiego różnią się pod wieloma względami, współpraca ma na celu nie tylko osiągnięcie wymiernych korzyści, ale również niwelowanie różnic gospodarczych i rozwojowych.
Region Morza Bałtyckiego odgrywa ważną rolę w wymiarze połączeń komunikacyjnych. Tu
przecinają się główne europejskie korytarze transportowe. W ostatnim czasie coraz większą
aktywność przejawiają Chiny, wykorzystując obecną infrastrukturę do przewozu towarów w kierunku Europy Zachodniej. W tym kontekście istotne dla wzmacniania bezpieczeństwa nie tylko
na poziomie państwa, ale także regionu, są projekty w zakresie infrastruktury transportowej:
Via Baltica, Rail Baltica oraz Via Carpatia, łączących Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię z innymi
państwami europejskimi w kierunku zachodnim oraz południowym. Są one wynikiem przekonania, że połączenia transportowe są nie tylko najkrótszym szlakiem na osi północ-południe,
ale przede wszystkim szansą dla wschodnich regionów UE na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy. Korzyści z projektu mogą być odczuwalne nie tylko dla mieszkańców tych państw,
ale również z krajów sąsiednich. W tym sensie, dzięki połączeniom infrastrukturalnym Polska,
ale również państwa bałtyckie mogłyby pełnić istotną rolę we współpracy pomiędzy Europą
a Azją. Projekty wpisują się również w strategię rozwoju tej części Europy – Inicjatywę Trójmorza, czyli w proces postępującej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Europy.
Wskazane połączenia mogą wpłynąć na rozwój nie tylko przez samą dostępność komunikacyjną, ale również sprzyjać współpracy naukowej i biznesowej, rozwojowi rolnictwa i turystyki.
Z drugiej strony nowe połączenia transportowe, takie jak Nowy Jedwabny Szlak czy Szlak Arktyczny mogą stwarzać ryzyko dla dotychczasowych połączeń w Polsce i jej konkurencyjności
na rynku europejskim. Nowy Jedwabny Szlak to połączenie infrastrukturalne w Eurazji, łączące
Chiny z Europą Zachodnią, którego celem jest zwiększenie obecności chińskich inwestycji
w Europie. Może rodzić to zagrożenia społeczne, środowiskowe czy obniżenia standardów
politycznych i gospodarczych. Szlak Arktyczny to droga morska łącząca Chiny z państwami
nordyckimi, biegnąca wzdłuż północnych brzegów Eurazji. W ostatnim czasie połączenie to
zyskuje na atrakcyjności ze względu na ocieplenie się klimatu i zwiększającą się dostępność.
Aby Polska mogła wykorzystać możliwości, jakie daje zmiana otoczenia międzynarodowego,
Via Carpatia powinna być rozszerzona w kierunku północnym – przez Łotwę i Estonię do Finlandii, Szwecji i Norwegii. Z kolei budowa odgałęzień Via Carpatia w kierunku na Ukrainę
i Białoruś pomogłaby w intensyfikacji sieci powiązań między Polską a jej wschodnimi sąsiadami.
Kolejną istotną płaszczyzną współpracy między Polską a państwami regionu Morza Bałtyckiego
są połączenia gazowe i mosty elektroenergetyczne, które wzmacniają bezpieczeństwo energetyczne w tym regionie. Rozwój infrastruktury gazowej i elektroenergetycznej związany jest
przede wszystkim ze wzrostem zapotrzebowania na surowce naturalne i energię elektryczną,
potrzebą zmniejszenia zależności energetycznej (od jednego dostawcy – w tym przypadku

178

STRONA

HISTORIA, PRAWDA, TERAŹNIEJSZOŚĆ

JAK PROWADZIĆ STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
W KONTEKŚCIE PRZESZŁOŚCI? 2.0

Rosji) oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Połączenia gazowe umożliwią zróżnicowanie kierunków dostaw, co przyczyni się do kształtowania zliberalizowanego rynku gazu
w tej części Europy oraz zwiększy bezpieczeństwo energetyczne w regionie. Dzięki sprzedaży
surowców za granicę, Polska będzie mogła przyczynić się do dywersyfikacji dostaw gazu do
innych państw w regionie i odgrywać bardziej aktywną rolę na lokalnych rynkach. Działania
te mogą być ponadto podstawą do nawiązania szerszej współpracy z podmiotami z sąsiednich
państw w przyszłości.
***
Zapewnienie bezpieczeństwa jest podstawowym warunkiem rozwoju państwa, które wpływa
na jakość życia obywateli i instytucji publicznych. Chociaż zazwyczaj to partykularne interesy
państw są przyczynkiem do rozpoczęcia wspólnych działań i projektów, coraz więcej inicjatyw
na poziomie regionalnym i międzynarodowym potwierdza solidarność i chęć kolektywnego
przeciwstawienia się skutkom kryzysu.
Region Morza Bałtyckiego jest dobrym przykładem współpracy na rzecz rozwoju gospodarczego
i społecznego, w którym potrzeba bezpieczeństwa, wzajemne zaufanie i aktywność kształtują
dobrosąsiedzkie stosunki. Ich wyrazem są projekty wielostronne, wzmacniające stabilność na
poziomie państw, jak i całego regionu. Państwa poszukują możliwości pozwalających na ich
harmonijny wzrost i zapewnienie trwałości rozwoju. Jest to tym bardziej istotne w kontekście
problemów i wyzwań, których rozwiązanie wymaga dialogu międzypaństwowego i zaangażowania instytucji międzynarodowych. Korzyści odczuwają też obywatele, gdyż brak zagrożeń
sprzyja kształtowaniu się optymalnych warunków do ich funkcjonowania. Z drugiej strony rozwój
gospodarczy oraz zwiększanie potencjału społeczno-gospodarczego państwa dostarczają zasobów i instrumentów do radzenia sobie z wyzwaniami, co w rezultacie wpływa na stan poczucia
bezpieczeństwa w państwie. Świadczy to o współzależności między tymi dwoma procesami.
Na poziomie lokalnym przywołane przykłady wspólnych projektów infrastruktury transportowej (zarówno lądowej jak i morskiej), jak i energetycznej, mają za cel poprawę bezpieczeństwa
mieszkańców. Projekty będą obejmować przebudowę istniejących ulic i przejazdów kolejowych umożliwiając sprawną komunikację drogową oraz zapewniając bezpieczeństwo mieszkańcom. Przewidywane korzyści o charakterze ekonomicznym i społecznym mogą dotyczyć
wzrostu zatrudnienia w różnych gałęziach gospodarki. W dalszej perspektywie realizacja inwestycji może dodatnio wpłynąć na rozwój turystyki, edukacji i kultury. Korzyści społeczne mogą
mieć również wymiar ekologiczny, gdyż zastosowanie nowych technologii, ograniczających
emisję dwutlenku węgla może poprawić stan środowiska naturalnego. Istotne, że doświadczenia państw nordyckich, będących liderami w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego
rozwoju, mogą być przykładem dla pozostałych państw regionu, w tym Litwy, Łotwy, Estonii
i Polski, w realizacji ich celów polityki klimatycznej na rzecz społeczności globalnej. W rezultacie wspólne projekty w regionie Morza Bałtyckiego mogą polepszyć jakość życia i zwiększy
dobrobyt jego mieszkańców.
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onad 100 lat temu, 10 lutego 1920 r., w Pucku odbyły się symboliczne zaślubiny Polski
z Morzem Bałtyckim, zorganizowane dla uczczenia włączenia Pomorza w granice odrodzonej Polski. Współczesna polityka Polski wobec regionu Morza Bałtyckiego (RMB) jest
zagadnieniem bardzo szerokim i trudnym do uchwycenia w tak krótkim tekście. Mając to na
uwadze, w artykule przedstawiono znaczenie północnego kierunku w polityce zagranicznej
i bezpieczeństwa Polski u progu trzeciej dekady XXI wieku. Wiele argumentów przemawia
za tym, aby RMB odgrywał dziś większą rolę w polityce zagranicznej Polski niż na początku
XXI wieku. Do najważniejszych należą: (1) utrzymujące się znaczenie RMB w polityce europejskiej; (2) liczne wspólne interesy Polski i państw RMB (m.in. w zakresie projektów infrastrukturalnych oraz bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa energetycznego); (3) zakończona
reforma instytucji współpracy wielostronnej: Rady Państw Morza Bałtyckiego (RPMB) oraz
Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB).
W skład RMB wchodzą, oprócz Polski, państwa bałtyckie (Litwa, Łotwa i Estonia), państwa
nordyckie (Dania, Finlandia, Islandia, Norwegia i Szwecja), Niemcy oraz Rosja. O ile relacje
dwustronne Polski z naszymi bezpośrednimi sąsiadami są przedmiotem wielu analiz, o tyle
stosunki Polski z państwami nordyckimi oraz bałtyckimi (poza Litwą) w ostatnich 100 latach,
a także ich wpływ na aktualną politykę, nie są podejmowane zbyt często w publikacjach naukowych i publicystycznych. Podobnie zaangażowanie Polski we współpracę wielostronną w RMB
nie jest szerzej znane opinii publicznej. Dominuje przekonanie, że relacje z państwami regionu
są przewidywalne, a sam region jest najczęściej postrzegany jako stabilny i rozwinięty, zwłaszcza jeśli porównamy go do Europy Wschodniej lub Bałkanów Zachodnich.
Tymczasem, RMB jest dynamicznym regionem, który posiada unikalne cechy. Po pierwsze,
cechuje go wielka różnorodność przynależności państw do instytucji międzynarodowych,
a sam region jest określany jako „minimapa” struktur europejskich. W jego skład wchodzą
państwa członkowskie Paktu Północnoatlantyckiego (NATO), Unii Europejskiej (UE) oraz
państwa pozostające poza tymi strukturami o neutralnych lub wręcz przeciwstawnych interesach. Po drugie, RMB jest środowiskiem intensywnych interakcji pomiędzy państwami a niepaństwowymi uczestnikami stosunków międzynarodowych. Funkcjonują one w ramach wielopoziomowego, regionalnego systemu zarządzania. Po trzecie, przez wiele lat po zakończeniu zimnej wojny RMB charakteryzował się wzrostem znaczenia niewojskowych wymiarów
bezpieczeństwa, przeciwdziałanie którym prowadziło do budowy wspólnoty bezpieczeństwa.
W ostatnich latach cecha ta stopniowo traci na aktualności ze względu na „import” problemów
bezpieczeństwa ze wschodu Europy (incydenty wojskowe, rozbudowa potencjału militarnego
w obwodzie kaliningradzkim oraz prowadzenie działań hybrydowych, obejmujących m.in.
dezinformację, cyberataki i wrogą retorykę). Po czwarte, RMB jest dynamicznym obszarem
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wzrostu gospodarczego, opartego na komplementarności gospodarek narodowych wschodniej
i zachodniej części regionu oraz ich konkurencyjności. Wszystkie te czynniki powodują, że
region ten jest miejscem skumulowania wielu specyficznych zjawisk, procesów, mechanizmów
i rozwiązań, które mają znaczenie dla pozycji oraz roli Polski, oraz wpływają na jej politykę
zagraniczną i bezpieczeństwa, także w stosunku do innych obszarów.
W ciągu ostatnich trzydziestu lat polityki zagranicznej Polski wobec RMB można zauważyć,
że wzrost zainteresowania Polski współpracą regionalną związany był z dwoma czynnikami.
Z jednej strony, niewątpliwą zaletą była możliwość skorzystania ze wsparcia ze strony państw
nordyckich w zakresie transformacji społeczno-gospodarczej. Z drugiej, już wówczas widoczne
było dążenie Polski do reorientacji głównych kierunków polityki zagranicznej. Zmiana ta polegała na swoistej dywersyfikacji i przeniesieniu części priorytetów polityki zagranicznej z linii
wschód-zachód na linię północ-południe. Nie chodziło oczywiście o całkowitą zmianę, ale
o pewne odciążenie głównego kierunku horyzontalnego. Polska, angażując się we współpracę
w ramach licznych instytucji regionalnych, zamierzała stać się państwem łączącym bogate
i rozwinięte państwa nordyckie z nieustabilizowanymi Bałkanami. To dążenie Polski do zacieśnienia współpracy w RMB było widoczne w wystąpieniach wielu ministrów spraw zagranicznych, którzy wskazywali na celowość działań Polski w regionie i strukturach regionalnych.
Miały one służyć realizacji interesów, określanych mianem racji stanu, tj. wstąpieniu do Unii
Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Współcześnie współpraca z państwami regionu należącymi do NATO lub blisko z sojuszem
współpracującymi (Finlandia i Szwecja) ma służyć zwiększeniu bezpieczeństwa Polski. Obejmuje ona zarówno kontrakty na zakup uzbrojenia, zawierane pomiędzy Polską a państwami
nordyckimi (m. in. norweskie okręty podwodne Kobben, system obrony powietrznej NASAMS,
transportery opancerzone Rosomak), jak i prowadzenie wspólnych ćwiczeń wojskowych oraz
konsultacji eksperckich. Ponadto, polityki bezpieczeństwa państw bałtyckich i nordyckich
w wielu elementach są zbieżne z polityką bezpieczeństwa Polski. Podstawą każdej z nich jest
fakt, że NATO oraz bliska współpraca z USA są najważniejszymi gwarantami bezpieczeństwa europejskiego i silnych więzi transatlantyckich, co oznacza, że państwa te będą zabiegały o zwiększenie spójności politycznej w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dlatego
też, w kontekście stosunków z państwami bałtyckimi, które podzielają także punkt widzenia
Polski na wyzwania, wynikające z sąsiedztwa wschodnioeuropejskiego, oznacza to realizację
zobowiązań sojuszniczych, podjętych przez państwa NATO w Newport (2014) i w Warszawie
(2016). Decyzje te dotyczą głównie wzmacniania flanki wschodniej NATO, poprzez gwarancję udziału w misjach patrolowania przestrzeni powietrznej państw bałtyckich (Air Policing)
i wzmocnionej Wysuniętej Obecności (Enhanced Forward Presence).
Polska, położona w Europie Środkowej, stoi przed kolejną szansą na wykorzystanie swojego
dogodnego położenia geograficznego, które umożliwia zbudowanie pomostu między Europą
Północną a Południową. Rozwój połączeń infrastrukturalnych – energetycznych, transportowych i cyfrowych – oprócz istotnego bodźca dla gospodarek państw regionu, jest ważnym elementem wzmacniania regionalnej odporności na sytuacje kryzysowe. Szczególne miejsce zajmują projekty energetyczne, wśród których największe znaczenie przypisywane jest budowie
gazociągu bałtyckiego (Baltic Pipe). Ma on dostarczać gaz ze złóż norweskich do Polski przez
Danię i Morze Bałtyckie. Baltic Pipe, który zgodnie z harmonogramem ma być ukończony
do końca 2022 r., zapewni możliwość dwukierunkowego przesyłu gazu: z Norwegii do Polski
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w ilości 10 mld m3/rok i z Polski do Danii w ilości 3 mld m3/rok. Ma on kluczowe znaczenie
w dwóch obszarach. Po pierwsze, umożliwi dywersyfikację kierunków dostaw i zwiększenie
bezpieczeństwa energetycznego głównie poprzez zmniejszenie importu z Rosji. Z tego kierunku import w 2019 r. wyniósł 8,95 mld m3, co stanowiło ok. 60%. Udział ten sukcesywnie
maleje dzięki uruchomieniu terminala LNG w Świnoujściu w 2015 r. (w 2016 r. niemal 90%
importu gazu pochodziło z kierunku wschodniego). Po drugie, jest przejawem dywersyfikacji
źródeł energii i ważnym elementem strategii energetycznej Polski do 2040 r. (PEP 2040), w której gaz ziemny jest traktowany jako paliwo pomostowe transformacji energetycznej. Zmniejszenie znaczenia wysokoemisyjnych paliw kopalnych (udział węgla ma spaść z obecnych ok.
80% do maksymalnie 56% w 2030 r.) w miksie energetycznym Polski na rzecz innych źródeł
(OZE, gazu ziemnego, energii atomowej) jest podstawą przyszłej polityki klimatycznej Polski. W ciągu ostatnich kilku lat obserwujemy dynamiczny wzrost zużycia gazu w Polsce (z ok.
14 mld m3 w 2014 r. do szacowanych ok. 21 mld m3 w 2030 r.), co wynika z wzrostu udziału
gazu w produkcji energii elektrycznej (nowe bloki gazowo-parowe są efektywniejsze ekonomicznie od elektrowni węglowych) oraz programu gazyfikacji Polski.
Ostatnie lata stanowią także przełom w zakresie zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej i bezpieczeństwa sieci przesyłowej w RMB. Jest to jeden z priorytetów polityki energetycznej Polski oraz innych państw RMB. Stanowi również część programu UE – budowy połączeń
międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich (BEMIP). Obejmuje on m.in. budowę
transgranicznego gazociągu Polska-Litwa (GIPL) o długości prawie 510 km, który do końca
2021 r. ma połączyć systemy przesyłowe gazu ziemnego obu państw. GIPL będzie elementem
tworzonego gazowego hubu, zaopatrywanego przez Baltic Pipe i rozbudowywany terminal LNG
w Świnoujściu. Kolejnym projektem realizowanym w ramach BEMIP jest podmorski kabel
prądu stałego HVDC – Harmony Link pomiędzy Polską a Litwą, który zapewni bezpieczeństwo elektroenergetyczne państwom bałtyckim w perspektywie 2025 r. Oba projekty uzyskały
wielomilionowe wsparcie finansowe z instrumentu UE „Łącząc Europę” (CEF), co jest dowodem ich znaczenia i ważnym krokiem na drodze budowy wspólnego rynku energetycznego
w Unii Europejskiej. Nowe połączenia gazowe i mosty energetyczne umożliwią zróżnicowanie
kierunków dostaw gazu do państw bałtyckich, co przyczyni się do kształtowania zliberalizowanego rynku gazu w północno-wschodniej części Europy. W ten sposób zostanie ostatecznie
zlikwidowana tzw. „bałtycka wyspa energetyczna”, albowiem obecnie sieci państw bałtyckich
(ze względów historycznych) są nadal zsynchronizowane z systemem rosyjskim i białoruskim.
Warto także pamiętać, że projekty energetyczne, oprócz stwarzania szans rozwojowych, mogą
być również źródłem wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa energetycznego. Kwestie te są
wciąż rozpatrywane w kategoriach interesu narodowego. Polska i państwa bałtyckie nie chcą
być zależne od importu surowców energetycznych z kierunku wschodniego. Obawiają się uzależnienia od dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej z Rosji, która wielokrotnie pokazała, że
potrafi wykorzystywać tą zależność energetyczną dla realizacji interesów polityki zagranicznej. Obecnie, wciąż głównym, wielopoziomowym wyzwaniem dla polityki zagranicznej Polski i państw bałtyckich jest współpraca Niemiec i Rosji w ramach połączenia gazowego Nord
Stream 2. Jest to zarówno kwestia stosunków dwustronnych oraz istotny temat polityki regionalnej, który jednocześnie przekłada się na politykę Polski w UE oraz, ze względu na zaangażowanie USA, również na poziom globalny. Wyzwania pojawiają się zarówno w wymiarze
rzeczywistym, związanym z przeciwdziałaniem zagrożeniem bezpieczeństwa dostaw gazu
do Polski oraz w wymiarze normatywnym – mniej uchwytnym – ale związanym ze stałym
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przekonywaniem innych państw UE do solidarności i budowy wspólnego rynku energetycznego. Nakładają się także na ciągłe poszukiwanie równowagi pomiędzy lobbingiem w USA na
rzecz przyjęcia sankcji wymierzonych w przedsiębiorstwa i osoby związane z projektem Nord
Strem 2, z jednej strony, a zobowiązaniem do koordynacji polityki zagranicznej w ramach UE,
z drugiej. Zdaniem Polski i państw bałtyckich, projekt jest motywowany politycznie, gdyż nie
uzasadniają go argumenty ekonomiczne. Ponadto Nord Stream 2 podważa spójność UE, stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego oraz ekonomicznego dla państw, które
pomija przyjęty przebieg gazociągu. Niechcianą konsekwencją będzie zwiększenie podatności
i wrażliwości sektora energetycznego tych państw na zewnętrzne naciski.
W listopadzie 2020 r. region Morza Bałtyckiego przedstawiany jest wciąż jako jeden z bardziej
innowacyjnych obszarów w Europie, który może stanowić przykład do naśladowania przez
inne regiony, zwłaszcza jeśli chodzi o podział zadań pomiędzy różne instytucje. Zmusza ona
niepaństwowych uczestników do ciągłej adaptacji do zmieniających się parametrów środowiska międzynarodowego, czego przykładem jest aktualizacja planu działania SUE RMB oraz
reforma najważniejszej regionalnej organizacji międzyrządowej, tj. RPMB. Oba procesy wiązały się z długotrwałymi i wielopoziomowymi konsultacjami międzynarodowymi. Geneza
zainteresowania UE regionem sięga początku lat 90. XX wieku, gdy wnioski o członkostwo
złożyły państwa nordyckie (Szwecja i Finlandia stały się członkami UE w 1995 r., Norwegowie po raz kolejny odrzucili członkostwo w UE w referendum), a Komisja Europejska stała się
członkiem RPMB. Praktyczny wymiar zainteresowania UE został zapoczątkowany polityką
Wymiaru Północnego, realizowanego w różnych etapach od 1997 r. Rozszerzenie UE o państwa
bałtyckie i Polskę w 2004 r. w jeszcze większym stopniu wzmocniło obecność UE w regionie, przejawem czego było przyjęcie SUE RMB w 2009 r. przez Radę Europejską. Aktywność
w ramach SUE RMB stopniowo wzmacnia pozycję Polski nad Bałtykiem, tak w wymiarze
wielostronnym, jak i bilateralnym. Podmioty z Polski biorą aktywny udział w realizacji projektów flagowych SUE RMB – polskie instytucje uczestniczą w większości realizowanych projektów (ok. 75%). Ponadto należy zwrócić uwagę na rosnące powiązania nowego planu działania z innymi strategicznymi projektami współpracy międzynarodowej, np. Celami Rozwoju
Zrównoważonego ONZ 2030 oraz jeszcze ściślejsze włączenie SUE RMB w implementację
polityk wspólnotowych UE.
Oceniając dotychczasowe reformy RPMB należy podkreślić, iż oznaczają one zwiększenie roli
i znaczenia politycznego tej organizacji regionalnej oraz wzmacniają jej efektywność. Reforma
ta była zgodna ze strategią polityki zagranicznej Polski na lata 2017-2021, zakładającą wzmocnienie współpracy z państwami bałtyckimi i nordyckimi oraz efektywniejsze wykorzystanie
istniejących struktur współpracy wielostronnej. Pomimo tego, iż kolejna prezydencja Polski
w RPMB przypadnie dopiero na lata 2026-2027, już dziś należy zwracać szczególną uwagę na
możliwość intensyfikacji współpracy w tym regionie i dążyć do wzmocnienia synergii regionalnej, co jest jednym z najważniejszych zadań przed nowym dyrektorem generalnym RPMB.
Podsumowując, dotychczasowa polityka Polski wobec RMB była podporządkowana polityce
zagranicznej na osi wschód-zachód, a sam region – poza okresem sprawowania przewodnictwa
w RPMB – pozostawał niejako w cieniu. Położenie geograficzne Polski umożliwia odgrywanie nie tylko roli „zwornika”, ale również swoistej roli „przekaźnika” pomiędzy Europą Północną, a Środkowo-Wschodnią i Południową. Wprawdzie w ostatnich trzech dekadach RMB
nie był obszarem priorytetowym dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Polski, to generalnie
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pozytywne doświadczenia współpracy regionalnej powodują, że warto rozważyć dalszą intensyfikację działań Polski. Dotychczasowe zaangażowanie Polski we współpracę w RMB pomogło w zdobyciu cennego doświadczenia w zakresie pragmatycznego podziału zadań pomiędzy
instytucje współpracy wielostronnej w celu maksymalizacji korzyści i minimalizacji kosztów.
Może mieć kluczowe znaczenie dla zwiększenia efektywności polityki Polski wobec innych
regionów, np. Europy Środkowej i Wschodniej.
(listopad 2020)
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Debata pt. „Polska nad Bałtykiem.
Perspektywa polityki historycznej” odbyła się
14 października 2020 roku.

POLITYKA HISTORYCZNA
NAD BAŁTYKIEM

W dyskusji udział wzięli:
prof. Paweł Jaworski
(Uniwersytet Wrocławski),
prof. Kazimierz Musiał
(Uniwersytet Gdański)
oraz dr Wojciech Lieder
(Uniwersytet Gdański, Norden Centrum).
Rozmowę poprowadził
Marcin Fronia
(Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii
Nauk w Warszawie, Norden Centrum).
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Marcin Fronia: Dobry wieczór państwu. Dziękuję za zaproszenie i za chęć poruszenia
tak istotnego tematu, jak rola Polski w czasami dość istotnym, a niedocenianym regionie
Europy, jakim jest region nordycko-bałtycki. Plan debaty podzieliliśmy na trzy bloki
tematyczne, w ramach których będziemy się starali poruszyć najistotniejsze zagadnienia,
dotyczące kształtowania się polityki historycznej krajów skandynawskich w regionie, oraz
miejsca Polski w kontekście polityk historycznych krajów regionu. Poruszymy również
temat polskiej polityki historycznej w odniesieniu do regionu nordycko-bałtyckiego.
Pierwszy blok zagadnień, które chcielibyśmy rozważyć w trakcie dzisiejszej debaty brzmi:
„Budowanie tożsamości przez państwa skandynawskie w dziewiętnastym i dwudziestym
wieku.” O pierwszy głos chciałbym poprosić pana profesora Pawła Jaworskiego.
Mam prośbę o nakreślenie procesu kształtowania się skandynawskiej tożsamości
w dziewiętnastym i dwudziestym wieku, z perspektywy historycznej. Mam również prośbę
o próbę odpowiedzi na kilka pytań, a mianowicie, czy w odniesieniu do poszczególnych
krajów skandynawskich można odróżnić pewne wspólne cechy procesów kształtowania się
narodowych polityk historycznych? Jak również, czym różnią się one od siebie w kontekście
budowania tożsamości tych krajów w dziewiętnastym i dwudziestym wieku?
Prof. Paweł Jaworski: Rzeczywiście, my mamy tendencje do tego, żeby patrzeć na Europę
Północną jako zwartą całość. Chyba natomiast w samych krajach nordyckich bardzo zwraca
się uwagę na różnice. Jeśli miałbym zacząć od dziewiętnastego wieku, to jest to właśnie okres,
gdy dąży się do szukania czegoś, co łączy, budowania wspólnoty. To jest czas, kiedy powstają
różnego rodzaju „izmy”, między innymi skandynawizm jest taką ideologią, która wtedy jest
projektem. Nazwałbym to projektem poetycko-studenckim, ponieważ w pierwszej połowie
dziewiętnastego wieku studenci uczelni skandynawskich próbują szukać wspólnych wartości
i znajdują je w literaturze. Zaczyna się od tego, że w 1829 roku została zorganizowana taka
impreza na cześć duńskiego pisarza Oehlenschlägera. Potem to się rozwija, ale nie będę wchodził w szczegóły. Jest to budowanie tożsamości kulturowej, tego co by miało łączyć mieszkańców Europy Północnej. Przynajmniej jest taka podjęta próba, żeby to przełożyć na wspólnotę
polityczną. To się już nie udaje. Okazuje się, że jednak interesy tych krajów są tak odmienne,
że do tego nie dochodzi. Trzeba też pamiętać o tym, że w dziewiętnastym wieku mapa Europy Północnej wyglądała nieco inaczej, to znaczy mamy państwo szwedzkie pośrodku, ale jest
ono połączone z Norwegią od czasów napoleońskich. Mamy Danię na południu, a na wschodzie jest Finlandia, która jest już wtedy częścią Imperium Rosyjskiego. Wspólnota polityczna
ma na celu integrację oraz wzajemną pomoc. Gdy w latach sześćdziesiątych dziewiętnastego
wieku dochodzi do konfliktu między Danią a Prusami, to okazuje się, że Dania zostaje sama
w tym konflikcie. To jest kres planów politycznych, że cokolwiek państwa skandynawskie
mogą razem zdziałać.
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Na początku dwudziestego wieku dochodzi do aksamitnego rozwodu, nie dochodzi ostatecznie
do konfliktu militarnego Norwegii ze Szwecją. Można powiedzieć, że w dwudziestym wieku te
kraje, mimo że nie znalazły wspólnego interesu w stosunkach z innymi krajami, to wkraczają
w dwudziesty wiek z taką ideą, aby trzymać się wspólnej polityki neutralności. Chcą prowadzić politykę wspólną wobec reszty Europy, trzymać się z boku i nie mieszać się w żadne konflikty. To jest potwierdzone w 1914 roku, gdy wszystkie trzy państwa ogłaszają, potwierdzają
taką deklarację neutralności. Myślę, że to pojęcie neutralności, ideologia neutralności, zaważyła też w dużym stopniu na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego oraz w całej pierwszej
połowie dwudziestego wieku, na historii tych krajów i na polityce zagranicznej, którą wtedy
prowadziły. To się skończyło w 1940 roku wraz z agresją niemiecką na Danię i Norwegię. To
jest ten przełom, lekcja, która pokazała, że jednak niekoniecznie polityka neutralności może
przynosić trwałe korzyści. Bezstronna pozostaje tylko Szwecja. Dania i Norwegia już mają
inny pomysł, przyłączają się do sojuszu NATO. Finlandia to jest jeszcze inna historia. Powiedziałbym, że dziedzictwem dziewiętnastego wieku jest rzeczywiście ta ideologia neutralności.
Drugi element tej tożsamości, która rodzi się jeszcze w dziewiętnastym wieku, to jest wstąpienie na taką ścieżkę od ubóstwa do dobrobytu. W krajach skandynawskich próbuje się opracować może jakiś program polityczny do wewnątrz, który miałby spowodować, że przy tych
nie zawsze korzystnych warunkach, które istniały, w oparciu o bazę surowcową, przynajmniej
w Szwecji, dążenie do innowacyjności – jest to bardzo charakterystyczne dla tożsamości tych
krajów do dzisiaj – może żeby wstąpić na ścieżkę, niekoniecznie szybkiego, rozwoju gospodarczego. Właśnie z takim zamiarem wszystkie te kraje wchodzą w dwudziesty wiek. Myślę,
że najbardziej to widać w Szwecji. Konsekwencją tej polityki są kolejne pojęcia, które warto
by na wstępie przytoczyć, a które kojarzą się z krajami skandynawskimi: egalitaryzm, humanitaryzm, który wyrasta z tego pnia neutralności – my nie przystępujemy do wojny, ale staramy się państwom walczącym w jakiś sposób pomagać, w trakcie albo po zakończeniu wojny,
ze zmaganiem się z konsekwencjami konfliktów zbrojnych.
W drugiej połowie dwudziestego wieku mamy już do czynienia z bardzo dużym naciskiem na
obronę praw człowieka, bardzo duży nacisk na tolerancję wobec odmienności. Oczywiście jest
to długi proces dochodzenia do tych wartości. Na wstępie podkreśliłbym jeden taki moment,
który pokazuje, że te kraje z jednej strony są z boku tego głównego nurtu wydarzeń w Europie,
ale z drugiej strony też jednak uczestniczą w jakimś sensie w tych wydarzeniach ogólnoeuropejskich i czasem ponoszą również ich konsekwencje. Pod koniec pierwszej wojny światowej,
gdy dochodzi do tak zwanego przełomu demokratycznego, także w tych krajach, wtedy mamy
do czynienia z początkiem klasycznego ustroju demokratycznego w Szwecji, Norwegii i Danii.
Marcin Fronia: Panie profesorze, bardzo dziękuję za zakreślenie w ten sposób perspektywy
tworzenia się tożsamości skandynawskiej w regionie oraz za przywołanie tych kluczowych
pojęć. Wśród nich, w kontekście wspomnianego przez pana wstąpienia na ścieżkę od
ubóstwa do dobrobytu, istotnym jest hasło welfare state, czyli państwo dobrobytu.
Bardzo często kojarzone z modelem skandynawskim, z regionem nordycko-bałtyckim
i specyficznym dla tego regionu modelem rozwoju społeczno-gospodarczego. Tutaj mam
prośbę do naszego drugiego panelisty, pana doktora Wojciecha Liedera, o krótkie nakreślenie
podstaw tego modelu, również w odniesieniu do procesu tworzenia się polityki historycznej
krajów skandynawskich. Główne chodzi mi o zasady aksjologii politycznej oraz o fakt,
iż jest to tożsamość mieszkańców, obywateli poszczególnych krajów skandynawskich.
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Może ze szczególnym przywołaniem Szwecji, jako tego kraju, w którym model państwa
opiekuńczego rozpoczęto budować najwcześniej.
Dr Wojciech Lieder: Tak. Bez wątpienia, ten model szwedzki jest takim modelem, który wywarł największy wpływ zarówno na realia, które miały i mają miejsce cały czas w Szwecji, ale
również Szwedzi byli swego rodzaju prekursorami, jeśli chodzi o takie systemowe rozwiązywanie tych kwestii. Ja pozwolę sobie wrócić do 1936 roku, w którym Marquis Childs, dziennikarz amerykański opublikował swoją książkę „Sweden: the Middle Way”, czyli w tłumaczeniu „Szwecja, droga pośrednia”. Ona stała się szybko międzynarodowym bestsellerem. To
był bardzo ważny krok milowy, zwłaszcza pod kątem rozpoznawalności modelu szwedzkiego,
który cztery lata wcześniej rozpoczął swoją implementację, z rąk socjaldemokratów. Jednak
z podbudowaniem ideologicznym jeszcze wcześniej nie socjaldemokratów, a liberałów. Childs
na postawie swoich obserwacji stworzył dzieło, którego tematyka bardzo mocno interesowała również ówczesną administrację prezydenta Franklina Delano Roosevelta. To już było coś,
co było bardzo interesujące z punktu widzenia globalnych władz w innych krajach. Ta droga
pośrednia odnosiła się zarówno do makroekonomicznych znamion takiego wykreowanego
modelu szwedzkiego, w którym pogodzenie wartości socjalnych i kapitalistycznych stanowiło ogromny wyczyn, jak i do świata wielkiej polityki. Coraz bardziej zatruwający międzywojenną Europę faszyzm, nazizm, komunizm, stanowiły niemałe wyzwanie, także dla, chcącej
pozostać na bezpiecznym uboczu, Szwecji. Zharmonizowanie wolnorynkowości z ustalonymi odgórnie zasadami ingerencji państwa stało się przyczyną do pójścia, również w kwestiach
politycznych, drogą pośrednią, nazywaną także trzecią drogą.
Z kolei na arenie międzynarodowej, na której zdążyły się już zarysować diametralne różnice
w podejściu do spraw społeczno-politycznych, kapitalistyczne Stany Zjednoczone i komunistyczny ZSRR są tutaj clou, jeśli chodzi o ówczesne realia. W tych czasach mała Szwecja stanowiła takie swoiste novum, zadziwiające swoją odwagą i determinacją w kształtowaniu realiów
wewnętrznych, w obliczu stale zwiększającego się nacisku ze strony skrajnych ideologii, które już wtedy się zarysowały. Ten niepozorny nordycki kraj pokazał, że możliwe jest pogodzenie tak skrajnych przeciwnych podejść. Egalitarny, uniwersalistyczny charakter tego modelu
i charakter stosunków pomiędzy państwem a społeczeństwem, stały się istotnym elementem
autowizerunku Szwedów. Jeśli chodzi o ten model szwedzki, to on jest dzisiaj nazywany ze
szwedzkiego folkhemmet, na język polski jest to „dom ludu”. Jest to idea społeczeństwa jako
systemu, w którym politycy ściśle współpracują z naukowcami, ekspertami w danych dziedzinach. Bez tych ekspertów nie może odbyć się w pełni cały proces decyzyjny, obecnie w Szwecji, Norwegii i Danii. Filarem ekonomicznym modelu szwedzkiego stała się silna innowacyjna
gospodarka. Polityka rynku pracy, która jest regulowana przez państwo, gdyż model redystrybucji podatków, na którym opiera się ów schemat, wymaga wdrażania polityki pełnego zatrudnienia. Państwo również interweniuje w wolny rynek, potrafi kontrolować, modyfikować,
a jeśli jest to konieczne, również pobudza. Nie sposób też nie wspomnieć o kompleksowym
systemie ubezpieczeń społecznych, z czego najbardziej znane są modele: szwedzki, norweski i duński. Mimo, że system jest oparty na uniwersalizmie, świadczenia są często wypłacane
zgodnie z umiejscowieniem na rynku pracy, jest to istotna sieć regulacji również w rolnictwie,
mieszkalnictwie, przemyśle drzewnym, ale także na rynkach finansowych. Jeśli chodzi o aksjologię polityczną, to jest ona zorientowana i budowana wokół równości, wolności wyboru i bezpieczeństwa, które są trzema fundamentami. W odniesieniu do modelu szwedzkiego,
to zarówno ten model wyrósł z kształtujących się na przestrzeni wieków cech społeczeństwa
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szwedzkiego. Mam na myśli na przykład konstruktywne i kolektywne podejście do rozwiązywania problemów albo silne poczucie wspólnoty. To zawsze było ważne dla Szwedów – ze
względu na warunki geograficzne, demograficzne, bądź ciężkiego klimatu, który pewne rzeczy
wymuszał – i było niejednokrotnie jedyną drogą do osiągnięcia celu.
Marcin Fronia: Bardzo dziękuję za ten głos. Jeszcze przejdziemy do specyfik nordyckiego
modelu w dalszej części tej dyskusji. Mam prośbę do pana profesora Kazimierza Musiała
o dopięcie klamrą tych naszych rozważań, dotyczących dziewiętnastego i dwudziestego
wieku, w których pokazujemy z perspektywy historycznej, jak ten proces się kształtował.
Natomiast wiemy dobrze, że nie był on jednorodny. W dziewiętnastym wieku pewne procesy
się pojawiły, a w dwudziestym w poszczególnych krajach skandynawskich rozwinęły się
w różnym stopniu. Okres przedwojenny, międzywojenny, powstanie państwa opiekuńczego,
polityczne konsekwencje drugiej wojny światowej, następnie zimna wojna i okres po
zimnej wojnie sprawiły, że model nordycki podlegał rekonceptualizacji. W jaki sposób
i z jakich elementów, na które składały się losy poszczególnych krajów skandynawskich,
ta współczesna wersja tożsamości nordyckiej się ukształtowała? Z jednej strony chodzi
mi odniesienie się do doświadczeń historycznych, które ten region nabył poprzez ostatnie
dekady swojego rozwoju, a z drugiej strony o stosunek krajów skandynawskich do wyzwań
współczesności.
Prof. Kazimierz Musiał: Bardzo dziękuję moim przedmówcom za naszkicowanie pewnego
kształtu tej wypowiedzi i pokazanie pewnych mitów funkcjonalnych, które funkcjonowały
i funkcjonują w dalszym ciągu w szwedzkiej, duńskiej, norweskiej i fińskiej opinii publicznej.
Mity te powodują, że widzi się przeszłość w określony sposób. Myślę, że jedną z rzeczy, którą
warto podkreślić jest to, że historia każdego kraju, regionu, w tym regionu nordyckiego albo
bałtyckiego, nie jest historią, którą odkrywamy, lecz piszemy ją z punktu widzenia teraźniejszości. W związku z tym widzimy te rzeczy, które w danym momencie wydają się zasadniczo
ważne i wpływają na kształt teraźniejszości. Historia zdecydowanie nam w tym pomaga, niejako uświęcając wybory, które czynione są w dniu dzisiejszym.
Natomiast, jeżeli miałbym spiąć klamrą ten bardzo długi dwudziesty wiek, który ma swoje
korzenie, początki lub mity funkcjonalne jeszcze w dziewiętnastym wieku, wskazałbym na
przykład skandynawizm, który w dwudziestym wieku przekłada się na nordyzm, pokojowe
współistnienie pięciu krajów, które pomimo dzielących ich różnic, zarówno pod względem
geograficznym oraz do pewnego stopnia kulturowym i językowym, poszukują dróg zbudowania jedności. Myślę, że tym elementem, który rzeczywiście można wskazać, jako kształtujący
tożsamość nordycką i będący ewenementem w skali Europy, to jest bardzo wczesne działanie
prointegracyjne. Zjednoczenie, niekoniecznie w wymiarze gospodarczym, bo ono się nie udaje;
niekoniecznie w wymiarze militarnym, ono też się nie udaje. Prześledzenie paru takich inicjatyw
na poziomie rady nordyckiej lat pięćdziesiątych lub sześćdziesiątych zeszłego wieku nakazywałoby stwierdzić, że w tych kwestiach, na które my dziś zwracamy uwagę, będąc członkami
Unii Europejskiej, czyli interes gospodarczy, to w zasadzie ta wspólnota nordycka nie za bardzo
zaistniała. Tym bardziej w sprawie militarnej. Była tutaj wspomniana trzecia droga Szwecji –
neutralność. Bezstronność Szwecji w stosunku do finlandyzacji po jednej stronie, a po drugiej
członkostwa w NATO Norwegii i Danii. Jednak udała się niewątpliwie innego rodzaju integracja. Zbudowanie tożsamości opartej o wartości kulturowe. To właśnie koncentrowanie się na
tych miękkich elementach, na poszukiwaniu tychże mitów funkcjonalnych, które pozwalały

190

STRONA

HISTORIA, PRAWDA, TERAŹNIEJSZOŚĆ

JAK PROWADZIĆ STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
W KONTEKŚCIE PRZESZŁOŚCI? 2.0

pokazać, że w zasadzie wszyscy jedziemy na jednym wózku, od społeczeństwa chłopskiego do
dobrobytu. Być może w trochę różnych prędkościach, ale wszyscy mamy jakby wspólny cel
do osiągnięcia. Pokojowe współistnienie i porozumienie pomiędzy sobą było istotne.
Kolejnym mitem, który był tutaj wspominany, jest neutralność, która się nie do końca udała.
Doświadczenie drugiej wojny światowej rozbiło mit tego, że można pozostać neutralnym, nawet jeśli się jest na peryferiach Europy. Zdecydowanie też pozostałe kraje nordyckie nie chciały być zdominowane przez najmniej zniszczoną przez wojnę Szwecję. Naturalnie więc Dania
i Norwegia dążyły do integracji zachodnioeuropejskiej. Jednak znalezienie pewnych obszarów integracji, określonych dziedzin, w których więcej łączy niż dzieli, to jest ta sztuka, która wyjątkowo Skandynawom, Nordykom się udała. W swoim czasie mówiono o państwach
skandynawskich jako a smaller European Community. To było jeszcze w latach, gdy zaledwie
tylko Dania była częścią Wspólnot Europejskich. Pozostali zachowywali się wówczas tak, jakby byli członkami Wspólnot Europejskich, ponieważ realizowali de facto wiele polityk, tych
wspólnotowych, zanim Unia je wprowadziła. Integracja w określonych dziedzinach i to co pozwalało tę integrację pogłębiać, a jednocześnie w jakiś sposób godzić się z nieuniknionością
przemian w środowisku międzynarodowym, to jest pragmatyczne przystosowanie się. Umiejętność pragmatycznego przystosowywania się i dostosowywania się do warunków jest jedną
z cech charakterystycznych państw nordyckich.
Ekstremalnym tego przykładem jest Finlandia, która z jednej strony należy do modelu nordyckiego, a z drugiej strony jest od niego wyjątkiem. Czasami się mówi o modelu nordyckim,
jako jednym modelu z pięcioma wyjątkami. Finlandia jest jednym z owych wyjątków, gdzie
ten pragmatyzm przystosowawczy jest ekstremalny, prowadzący w okresie zimnej wojny do
polityki finlandyzacji, czyli prawie całkowitego podporządkowania się interesom Związku
Radzieckiego w polityce zagranicznej, znacznego ograniczenia wolności gospodarczej, jednakże dzięki jednoczesnemu eksponowaniu tych elementów, które łączyły Finlandię z krajami nordyckimi, prowadzący do uznania za pełnoprawnego członka wspólnoty nordyckiej już
w okresie, kiedy to było możliwe do zrobienia.
Myślę, że zasadniczym elementem, który wpływa na dzisiejszą narrację i myślenie o tym,
dlaczego historia jest ważna i wychodzi poza region nordycki, to rok 1989. Historycy i socjologowie mówią o tym zdarzeniu krytycznym, jako o critical juncture. To jest taki krótki moment w historii, być może parę lat, gdy wszystko jest możliwe, jak opisują ci, którzy ten okres
opisywali badawczo, albo ci, którzy go przeżyli, co też wiedzą, że przez jakiś czas nie było
dokładnie wiadomo, co się może stać. Wtedy w think tankach, jak również u historyków, politologów nordyckich, rodzi się namysł nad tym, że coś trzeba zrobić z tą peryferyjną tożsamością, jednocześnie pozycją, którą naturalnie, geograficznie, państwa nordyckie mają. Postarać
się ją przebudować w trochę szerszą opcję. Pojawia się pomysł, potem już wcielony w życie,
ewolucji od tego, utwardzonego praktyką Rady Nordyckiej nordyzmu, do bałtyzmu. Do zakotwiczenia nordyckiej tożsamości, trochę niepewnej w czasie przełomu wczesnych lat dziewięćdziesiątych, w szerszej koncepcji regionalizmu bałtyckiego.
Co ten regionalizm ze strony państw bałtyckich oznaczał? Regionalizm bałtycki oznaczał dosyć dużą i szeroko zakrojoną pomoc dla nowopowstałych, wybijających się na niepodległość
państw bałtyckich w 1991 roku. Ten element jest chyba jednym z tych czynników, które dzisiaj
kształtują bardzo mocno tożsamość regionalną, gdy mamy do czynienia z czymś, jakby Bałtowie
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chcieli Nordic-Baltic 8, czyli z Nordycko-Bałtycką Ósemką, a nie tylko bałtycką piątką, która zdarza się coraz częściej i mówi jednym głosem na forum ONZ, Rady Nordyckiej, Rady
Bałtyckiej, w tym węższym kręgu, a na forum Unii Europejskiej są też prezentowane interesy
wszystkich, mimo że Norwegia jest poza strukturami unijnymi. Mamy próbę rozszerzenia tego
systemu wartości, na którym zbudowano tożsamość nordycką do 1989 roku, czyli do końca
zimnej wojny, o pewną pomoc rozwojową dla tych państw, które, wychodząc z zimnej wojny,
w zasadzie są gotowe przyjąć każdą pomoc, od każdego, kto jest pokojowo nastawiony i nie
chce im niczego zabrać, tylko coś dać. Tutaj, oczywiście, państwa bałtyckie: Litwa, Łotwa, Estonia, stały się nową, bliską nordycką zagranicą, jeśli chodzi o pomoc rozwojową dla państw
bałtyckich. Bardzo ważnym elementem, kształtującym tożsamość, powodującym, że państwa
nordyckie czują się dobrze w tej przestrzeni międzynarodowej, jest fakt, że są tymi którzy pomagają, a nie tymi, którym się pomaga. Oczywiście, tu wspomniana była wcześniej długa droga,
którą w dwudziestym wieku państwa nordyckie przeszły, od absolutnej biedy, najbiedniejszego państwa, jakim była Szwecja pod koniec dziewiętnastego wieku, do prawie najbogatszego
państwa Europy w latach siedemdziesiątych. Podobną drogę przeszła Norwegia w ostatnich
kilkudziesięciu latach. Ten fakt pamiętania, przynajmniej w pamięci historycznej, pozwala na
dużo większą wyrozumiałość dla tych, którzy dzisiaj są może niezbyt zamożni albo potrzebujący pomocy. To był jeden z tych motywów, który wytworzył coś, co nazywa się w przypadku
Skandynawii „reżimem dobroci” wobec zagranicy. Polega on na tym, że rzeczywiście udziela
się pomocy tym, którzy bardzo jej potrzebują i często jest to pomoc bezinteresowna. Chociaż
może de facto tak bezinteresowna nie jest, ale jednak nosi cechy nieuwarunkowanego działania, które wzmaga dobrostan tych krajów. Podnosi tę tożsamość nordycką etycznie na jakiś
wyższy poziom w porównaniu z innymi krajami. To przejście od nordyzmu do bałtyzmu jest
bardzo ważne, jako element, który ukształtował nordycką tożsamość po drugiej wojnie światowej. Niech wystarczy za tą klamrę, o którą tutaj pan moderator prosił.
Marcin Fronia: Bardzo dziękuję wszystkim panelistom za przedstawienie w tak zwięzły
sposób zarówno perspektywy międzynarodowej w budowaniu tożsamości krajów
skandynawskich, jak i pokrótce tych elementów, które wyróżniają specyfikę wewnętrzną
krajów Europy Północnej. Pomoże to widzom zrozumieć ramy naszych rozważań, w których
będziemy się poruszać, mówiąc dalej o polityce historycznej. Chciałbym, abyśmy przeszli
do tego tematu w bloku drugim, kiedy spróbujemy zastanowić się nad narracjami polityki
historycznej bądź w liczbie mnogiej, polityk historycznych. Zgodziliśmy się, że jednak kraje
skandynawskie nie są jednorodne i ta debata może również pomóc odczarować pewien mit
na ich temat. Jeśli mówimy o budowaniu tożsamości historycznej, ścieżkach dochodzenia
do dobrobytu i pozycji tych krajów w Europie i na świecie, należy podkreślić, iż w każdym
z nich wyglądało to nieco inaczej. I to wybrzmiało dość wyraźnie w w głosach ekspertów.
W dalszej części zastanowimy się nad tym, jakie narracje historyczne towarzyszyły
budowaniu się tej tożsamości i pozycji krajów skandynawskich, ze szczególnym
uwzględnieniem miejsca Zachodu, Rosji i Polski na przestrzeni kolejnych dekad. Mam
w związku z tym ponownie prośbę o zabranie głosu pana profesora Pawła Jaworskiego
oraz zarysowanie cech szczególnych polityk historycznych krajów skandynawskich. Ze
szczególnym uwzględnieniem tego, czy możemy mówić o jednej polityce historycznej
krajów skandynawskich w odniesieniu do Zachodu, Rosji czy Polski na przestrzeni
dziewiętnastego, ale przede wszystkim tego skomplikowanego dwudziestego wieku? Czy też
kraje skandynawskie mają wyróżniające je polityki historyczne, narracje historyczne wobec
Zachodu, Rosji i Polski na przestrzeni tych dekad, o których mówimy?
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Prof. Paweł Jaworski: Problem jest skomplikowany. Ja zastanawiałem się przed tą debatą, jak
potraktować właśnie ten segment, dotyczący polityki historycznej, czy też narracji. Wydaje mi
się, że tu takim punktem odniesienia musi być okres drugiej wojny światowej, jeżeli mamy dążyć do szukania właśnie takiego zróżnicowania. Do tego momentu, myślę, że właściwie trudno
byłoby te różnice odnaleźć. Dlatego, że czy potraktujemy to jako kanon interpretacyjny, czy
raczej w kategoriach mitu, właściwie dominowały dwie rzeczy. Wydaje mi się, że po pierwsze, zaangażowanie w organizacje międzynarodowe. Tutaj pojawia się, przede wszystkim, po
pierwszej wojnie światowej Liga Narodów i właściwie państwa skandynawskie nastawiły się
na to, że powinny ten nowy zupełnie koncept w polityce międzynarodowej jak najbardziej poprzeć, no bo przecież hasło zachowania pokoju w Europie, czy też w ogóle na świecie, to było
coś, co takim państwem neutralnym się podobało. Po za tym politycy tych krajów, czy też eksperci, bardzo chętnie by uczestniczyli w rozwiązywaniu różnych sporów międzynarodowych,
więc to wydawało się z ich punktu widzenia naturalne i było wspólne. Druga rzecz, to to, co
już właściwie w każdej naszej wypowiedzi się pojawiło, to znaczy rozwój wewnętrzny, to hasło middle way. Ja bym to przełożył po prostu na takie bardziej chyba nam bliższe dwa pojęcia, to znaczy wspólnota i solidarność, bo to właściwie jest middle i potem folkhemmet, które
było realizowane w Szwecji, to jak najbardziej się wiąże. Taki dodatkowy jeszcze element, ja
przepraszam, bo tu chyba chodzi bardziej o stosunki międzynarodowe, ale jeszcze chciałem
to dodać, umiejętność osiągania kompromisu, coś, co jakby w polityce wewnętrznej było realizowane w państwach skandynawskich, ale oni przełożyli to też na arenę międzynarodową.
Nawet nie wiem, czy to też w takich kategoriach ideologicznych czasem nie było traktowane,
żeby właśnie próbować ten kompromis osiągnąć.
Natomiast druga wojna światowa, rzeczywiście, tutaj dokonuje pewnej dezintegracji. Punktem
odniesienia jest po prostu los tych krajów. Najbardziej problematyczna jest sytuacja Szwecji,
dlatego że jednak władze szwedzkie zostały postawione w bardzo takiej kłopotliwej sytuacji
i to nie raz w czasie wojny. Z jednej strony chciały być w dalszym ciągu neutralne, a z drugiej jednak trzeba powiedzieć, że ta neutralność była wyjątkowo elastyczna. Szwecja ulegała naciskom zewnętrznym. Kiedy w latach dziewięćdziesiątych dochodzi do bardziej takiej
otwartej debaty na temat przeszłości i zwłaszcza okresu drugiej wojny światowej, to można
powiedzieć, że to jest czynione z takim poczuciem nawet winy. Punktem odniesienia jest też
tu stosunek do Holokaustu. Szwedzi jednak w 1938 roku, tak jak i władze szwajcarskie, zażądały od władz niemieckich, by stemplowano paszporty Niemców żydowskiego pochodzenia
taką literką J, J jak Jude. Potem jakby jest to uzupełniane taką aktywnością humanitarną, że
jednak już w tej drugiej części konfliktu europejskiego Szwecja zachowała się bardziej przyzwoicie i że jednak mamy bohaterstwo Raoula Wallenberga, są też białe autobusy i to może
jest jakimś rodzajem odkupienia.
Kiedy podejmowane są badania, już takie bardziej specjalistyczne, nad okresem wojny w kolejnych latach, to są przecież specjalne programy rządowe, to można powiedzieć, że już to poczucie winy jest mniejsze i że władze szwedzkie uważają, że w sumie to aktywność Szwecji
w czasie wojny nie była taka zła, i że można się też czymś pochwalić. Myślę, że w ostatnich
latach coraz bardziej badania historyczne właśnie idą w tym kierunku. Ja bym może, już tak
trochę szczegółowo, jeden przykład podał, ale on się wiąże od razu ze sprawami polskimi,
dlatego myślę, że warto. Szwedzi dopiero teraz odkrywają, że była grupa przedsiębiorców,
która jednak współpracowała z polskim podziemiem. Teraz okazuje się, że dzisiaj warto się
tym pochwalić i pokazać, że jeden z nich, Sven Norrman, to właśnie ktoś, kto spełniając misję
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kuriera polskiego podziemia, dostarczył dokumentację, dotyczącą Holokaustu w 1942 roku,
tego co się działo w okupowanej Polsce. Uważam, że ten obraz nie jest jednoznaczny, ale jakby po takich pierwszych latach, gdzie wynikało z różnych publikacji, że jednak Szwecja jako
kraj zawiodła, że jednak w oparciu o to dziedzictwo, z którym przystępowała do drugiej wojny
światowej, że jednak nie do końca zachowały się władze szwedzkie przyzwoicie. No, to obraz
ten dzisiaj nie jest już tak źle pokazywany.
Teraz jakbym porównał z pozostałymi krajami, to też właściwie tu są dwa punkty odniesienia,
ponieważ z jednej strony Norwegia, która miała bardzo duże pretensje właśnie do Szwecji za
to zachowanie w okresie drugiej wojny światowej. Dania natomiast ma problem przede wszystkim z własną kolaboracją. W Norwegii zresztą też mają z tym problem, przecież Quisling stał
się symbolem takiej kolaboracji, ale to są sprawy wewnętrzne. Natomiast, jeżeli chodzi o stosunki z mocarstwami, z Niemcami, stosunek do Rosji, myślę, że tutaj trzeba byłoby się zastanowić nad Szwecją, dlatego, że Norwegia, mimo że ma granicę z Rosją, to może w czasie
zimnej wojny dopiero ten problem wychodzi na pierwszy plan. I znowu przy Szwecji, wiemy,
że jest takie pojęcie jak rys skrȁck w języku szwedzkim. To jest taka tradycyjna obawa przed
Rosją. To są przecież tradycje jeszcze osiemnastego wieku, kiedy armia rosyjska wtargnęła
na terytorium Szwecji, w czasie wojny północnej okupowała to terytorium. Nie wiem, czy do
dzisiaj, ale było też takie powiedzenie do niegrzecznych dzieci: uspokój się, bo przyjdą Rosjanie i cię zabiorą. Tak mówiono.
Sądzę, że jakby z tego punktu widzenia przyjrzeć się tym koncepcjom nordyzmu, a potem to,
co profesor Musiał mówił, bałtyzmu, już po upadku komunizmu, ja nawet bym to rozszerzył,
bo myślę, że w ogóle problem rozszerzenia NATO i rozszerzenia Unii Europejskiej po upadku
komunizmu, z punktu widzenia państw skandynawskich, też był pożyteczny. Dlatego, że on
rozszerzał jednak strefę stabilności. Nie chodziło tylko o aktywność tych krajów, która rzeczywiście skoncentrowała się głównie w państwach bałtyckich, ale też w ogóle w skali Europy. To
promowanie demokracji, stabilizacji w tych krajach, czy właśnie też budowanie dobrobytu, to
było rozszerzanie strefy stabilności w ogóle w Europie. Nie chcę tu wybiegać zupełnie do dnia
dzisiejszego, ale myślę, że jeżeli coś ma być dla nas nauką i drogowskazem na przyszłość, to
właśnie taka ta polityka, której celem będzie jeszcze większa ekspansja strefy stabilności, coraz bardziej, tak wektorowo, myślę, od centrum przede wszystkim na wschód.
Marcin Fronia: Bardzo dziękuję panu profesorowi za tę odpowiedź. Ze swojej strony
dodałbym tutaj gwoli uzupełnienia przy okazji Szwecji, wątek roku sześćdziesiątego
ósmego i dużego otwarcia w okresie zimnej wojny na migrantów żydowskich. Mówię
o tym w kontekście tej narracji z literką J w paszporcie, o której pan profesor wspomniał
wcześniej. Oczywiście, ramach swego rodzaju odpokutowania, czy pewnej zmiany narracji
oraz powojennej polityki historycznej, Szwecja dość wyraźnie zaznaczyła się na mapie
migracyjnych losów mniejszości żydowskiej. Natomiast, wracając do tematu obecności
Polski w skandynawskiej polityce historycznej, mam pytanie do pana profesora Kazimierza
Musiała. W jaki sposób obraz Polski zmieniał się w tych narracjach historycznych
w poszczególnych krajach skandynawskich, choćby w Danii?
Prof. Kazimierz Musiał: Ponieważ tyle mówimy o Szwecji, to warto też troszeczkę wspomnieć o perspektywach innych krajów skandynawskich, które w naszym odbiorze nie są aż
tak być może spektakularne, ale niewątpliwie warte wspomnienia. Chyba największą różnicę
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zaobserwujemy w stosunku do tego szwedzkiego poczucia winy, które i w historiografii, i również w innych dyscyplinach, będzie się pojawiało, a w działaniu publicznym będzie się przejawiało takim, a nie innym otwarciem na wspólnotę międzynarodową. Mamy radykalnie różne
doświadczenia Norwegów, którzy mają poczucie stania po tej właściwej stronie historii w czasie drugiej wojny światowej. Duńczycy, o których chciałbym najwięcej powiedzieć za moment,
mają poczucie bycia gdzieś pomiędzy, to znaczy Dania, jak wiemy, z jednej strony formalnie
była od 1940 roku okupowana, ale do roku 1943 prowadziła politykę kolaboracji. Dania miała status państwa, które jest co prawda miejscem przebywania wojsk niemieckich, ale duński
rząd jedności narodowej jednak cały czas mógł sprawować rządy, co prawda, negocjując coraz bardziej wszelkie ustawodawstwo z okupantem. Jednak przynajmniej do 1943 roku była
tam całkowicie normalnie funkcjonująca administracja duńska. Duńczycy mają więc z jednej
strony trochę również tego poczucia winy za drugą wojnę światową, aczkolwiek ratuje ich jeden fakt, który dla historiografii duńskiej stał się po drugiej wojnie światowej bardzo mocnym
argumentem. Został on podjęty również przez polityków, którzy stwierdzili, że to jest świetny
sposób na promowanie Danii za granicą, a faktem tym jest uratowanie duńskich Żydów przed
zagładą. To jest fakt, który dotyczy osób, które zostały przetransportowane dosłownie na dzień
czy dwa przed planowaną wywózką do obozów koncentracyjnych w roku 1943, kiedy otrzymany rozkaz został uprzedzony właśnie przez duńskie łodzie, które przetransportowały duńskich
Żydów przez Øresund do Szwecji. Fakt ten urasta do rangi mitu założycielskiego sprawiedliwych Duńczyków wobec Holokaustu. Jakkolwiek wymuszona współpraca, z okupantem niemieckim, a czasami bardzo otwarte nawet zaciąganie się do Waffen-SS przez co niektórych,
bardziej na prawo stojących duńskich chłopaków, została oczywiście plamą na honorze, to
z drugiej strony fakt uratowania ponad siedmiu tysięcy duńskich Żydów było takim odkupieniem, które do dzisiaj jest eksploatowane bardzo mocno. Praktycznie nie ma książki, piszącej
o historii Danii w czasie drugiej wojny światowej, bez bardzo mocnego eksponowania, często
nad wyraz mocnego, tego faktu.
Drugi element węzłowy narracji historycznej, który obserwuję w ostatnich latach, ale który
być może przytłumił narrację po roku 1989 o dążeniu do wspólnoty w regionie bałtyckim, to
jest rok 1864. Duńczycy odkryli na okoliczność kolejnej rocznicy możliwość eksponowania
tego faktu, o którym już dzisiaj profesor Jaworski wspominał, czyli pokonania ówczesnych sił
duńskich przez armię pruską i praktycznie niewiele brakowało, aby Dania, jaką znaliśmy wówczas, przestała zupełnie istnieć. Wojska pruskie okupowały niemal połowę Jutlandii, w zasadzie
zagroziły istnieniu Danii. Duńczycy eksploatują ten wiek dziewiętnasty, 1864 rok, za pomocą
narracji historycznej, ale również narracji wspartej dziełami filmowymi, które przybliżają dzisiejszej publiczności te konflikty, które są już dawno zapomniane, o których się nie pamięta.
Wiek dziewiętnasty jest już odległy w zasadzie. U nas w tej chwili też są próby przywrócenia
pewnych elementów historii, szczególnie tej związanej z Józefem Piłsudskim, które są pokazaniem pewnych realiów, jak je sobie dzisiaj wyobrażamy. Duńczycy dużo zrobili, żeby te realia
dziewiętnastowieczne dzisiaj przywrócić i budować narracje o sobie samych, nie tylko jako
tych, którzy istnieją we wspólnocie zintegrowanej, europejskiej, czy tej wspólnocie zintegrowanej nordyckiej, ale też pokazać, że Duńczycy mają swoją własną historię, która jest również
historią klęski. Historią, która jest nauczycielką życia, jeśli chodzi o to właśnie pragmatyczne przystosowanie się, czy też konieczność pragmatycznego dostosowania się w przyszłości.
Mam jeden komentarz do tego co powiedział profesor Jaworski. Z większością jego argumentów
się zgadzam, natomiast mam komentarz odnośnie tego, że jest pewien problem z analizowaniem
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i zajmowaniem się narracjami historycznymi w krajach nordyckich dzisiaj, dlatego że ogólna
orientacja temporalna całego dyskursu publicznego w tych krajach jest nastawiona na przyszłość.
To jest orientacja temporalna przyszłościowa, podczas gdy mamy w przypadku Polski bardzo
wyraźną tendencję do sięgania do przeszłości. Mamy temporalną orientację przeszłościową,
a oni idą w drugim kierunku. W związku z tym, częstokroć możemy nie rozumieć niektórych
zapisów w książkach historycznych, które mają właśnie tę przyszłościową, nie tylko terapeutyczną, ale również edukacyjną funkcję, edukacyjny cel, który pojawia się po to, aby w przyszłości, którą Skandynawowie chcą sobie wyobrazić, nie powtarzać błędów przeszłości. Mniej
jest, być może, tych elementów, które my doceniamy, mniej jest pomników, mniej jest zwracania uwagi na przeszłość, natomiast to dzięki przeszłości mamy być mądrzejsi w przyszłości.
Jeżeli czegoś ze skandynawskich narracji historycznych możemy się nauczyć albo zainspirować, to właśnie ta tendencja do orientowania się na przyszłość, którą wyraźnie widzę. Być
może to, co mówiłem wcześniej o regionie Morza Bałtyckiego, wchodzi też w ten sposób budowania narracji. Czyli musi się tę integracyjną raczej, wspólnotową przeszłość wyeksponować, pomimo że historia regionu bałtyckiego bardziej najeżona była zdarzeniami wojennymi,
potyczkami i bitwami niż pokojowym współistnieniem. W historiografii szwedzkiej, duńskiej,
po 1989 roku, jeśli się pisze o regionie Morza Bałtyckiego, to pisze się o współpracy i pokojowym współistnieniu.
Marcin Fronia: Bardzo dziękuję za nakreślenie w tym miejscu perspektywy temporalnej.
Pokazuje to, że rozmowa o przeszłości w kontekście regionu nordycko-bałtyckiego i historii
krajów skandynawskich, nie może się odbyć bez pokazania, jak ważna dla konstruowania
ich tożsamości jest również przyszłość. Z tej dychotomicznej, przeszłościowoprzyszłościowej perspektywy wyłania się obecna tożsamość krajów skandynawskich,
budowanie tych poszczególnych modeli skandynawskich, czy też modelu nordyckiego,
w oparciu o doświadczenia historyczne, ale i o wpływ dzisiejszych decyzji na przyszłość.
Skandynawowie powiedzieliby, że to przyszłość wpływa na to, jak chcą, by wyglądała
teraźniejszość i dokonywane dzisiaj wybory, choćby poprzez decyzje polityczne,
gospodarcze, inwestycyjne, ale również te indywidualne.
Chciałbym, abyśmy w tej dyskusji zwrócili uwagę na potrzebę rozmawiania o Polsce
i umiejscowienia relacji pomiędzy Polską, a wnioskami, jakie możemy wyciągnąć z analizy
regionu skandynawskiego pod postacią „lekcji dla Polski”. Z tym pytaniem zwracam
się do pana profesora Jaworskiego. Jakie lekcje wynikają dla Polski z analizy polityki
historycznej oraz historycznych narracji budowania tożsamości i polityki historycznej
krajów skandynawskich. Chodzi mi o odpowiedź już rozszerzoną o tę perspektywę, o której
wspomniał pan profesor Musiał – o poważne traktowanie wpływów dzisiejszych decyzji
na to, jak wyglądać będzie przyszłość, również w odniesieniu do wniosków wyciąganych
z historii i analizy polityki historycznej krajów regionu bałtycko-nordyckiego.
Prof. Paweł Jaworski: To na pewno jest najtrudniejsze pytanie dzisiaj. Zacznę od tego, że nawiążę trochę do wypowiedzi profesora Musiała. On jakby podkreślił, zwrócił uwagę na znaczenie, żeby badać przeszłość, komentować ją, przede wszystkim patrząc w przyszłość, że właśnie
to w Skandynawii dominuje. Ja bym w ogóle na to inaczej popatrzył, inną zastosował perspektywę, może pod kątem zastosowania jakiegoś konkretnego paradygmatu. Myślę, że różnice
w interpretowaniu przeszłości, które ja zauważyłem, zwłaszcza w Szwecji, wynikają właśnie
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z tego, co jest punktem wyjścia, jaki paradygmat. Tam dominują dwa paradygmaty, które można zastosować też w przypadku, o którym pan mówi, z naszego punktu widzenia. Pierwszy to
jest paradygmat moralny, że my powinniśmy jednak wszystko interpretować z punktu widzenia rzeczywiście dnia dzisiejszego, jak my byśmy zareagowali w danej sytuacji i jakie by było
zachowanie właściwe, a drugi paradygmat, to jest realpolitik, to znaczy, też uważam, że bardzo takiego skandynawskiego, tego podejścia. Myślę, że już kilka razy padło słowo pragmatyzm. Ja tylko zwróciłbym na to uwagę, że pragmatyzm jest czasem bardzo bolesny, czasami
jest bardzo okrutny. Jeżeli coś miałoby być lekcją dla Polski, z tego o czym mówiliśmy tutaj,
to ja bym nawet tutaj nie rozpatrywał tego jakby z punktu widzenia, żeby się czegoś nauczyć.
Raczej bym się zastanowił, co z historii, o której dzisiaj rozmawialiśmy, jakie wynikają pola
współpracy na przyszłość, bo rzeczywiście, ja bym też nacisk położył na możliwości współpracy.
Myślę, że cały wiek dziewiętnasty i cały wiek dwudziesty w tej części Europy wskazuje na to,
że powinniśmy zastanawiać się nad polami współpracy, dotyczącej polityki bezpieczeństwa.
Na pewno są przykłady, takie nowsze, jak w przypadku komunizmu, że do takiej współpracy może dojść, była koncepcja Partnerstwa Wschodniego. Myślę, że to jest ciekawa koncepcja, która w pewnym momencie może trochę przestała być aktualna, ale myślę, że jest to coś,
do czego można powrócić, czy nawiązać. Jest właściwie cały wiek dwudziesty taką historią
stosunków gospodarczych Polski z tymi krajami. Sądzę, że współpraca gospodarcza, ostatnio przede wszystkim oparta na szukaniu przez Polskę dywersyfikacji energetycznej, też jest
takim polem, gdzie do współpracy może dochodzić i może być podstawą do tego, by rozwijać wzajemne stosunki, nie tylko dwustronne, właśnie szerzej, na skalę regionalną. To, co jest
bardzo też związane z aktywnością krajów skandynawskich, to ekologia. Polska też już coraz
bardziej na tym polu zaczęła być aktywna, a i myślę, że to jest też kolejna taka strefa współpracy, którą można rozwijać.
Marcin Fronia: Myślę, że płynnie tym głosem przejdziemy do ostatniego bloku naszej
debaty. Polska w regionie Bałtyku. W poprzednich wypowiedziach już nawiązywaliśmy
do tego tematu. Umiejscawiając Polskę w kontekście regionalnym i międzynarodowym,
po nakreśleniu budowania się i kształtowania procesów tożsamościowych oraz polityki
historycznej regionu nordycko-bałtyckiego. Potrzeba rzetelnej analizy znaczenia Polski
w regionie Bałtyku jest coraz bardziej istotna. Wspomnieliśmy o tym, że ważne jest
nakreślenie pól współpracy Polski w regionie, nie tylko z perspektywy wniosków płynących
z historycznej analizy. Ważna jest również analiza najważniejszych pól współpracy na
przyszłość, w dwudziestym pierwszym wieku. Mam prośbę o zabranie głosu pana doktora
Wojciecha Liedera i nakreślenie kilku najważniejszych, pól współpracy pomiędzy Polską
a krajami skandynawskimi w regionie Bałtyku. Niejednokrotnie w naszej rozmowie
pojawiła się innowacyjność. Myślę, że warto się do tego odnieść. Druga kwestia,
to bezpieczeństwo. Już wspomnieliśmy o tym procesie, kiedy kraje skandynawskie
przechodziły transformację gospodarczą od najbiedniejszych krajów w Europie na początku
dwudziestego wieku, do właściwie wiodących i najbardziej stabilnych gospodarek obecnie,
w dobie kolejnych światowych kryzysów. Gdy wielokrotnie dokonuje się analizy historii
społeczno-gospodarczej tych krajów, to zadawane są z reguły pytania o to, co tak naprawdę
sprawiło, że te kraje wychodzą obronną ręką z kolejnych kryzysów. Jakie są w takim razie
najważniejsze pola współpracy Polski z krajami skandynawskimi w czasach kryzysu,
charakterystycznych dla pierwszych dekad XXI wieku? Jak nauczyć się wychodzić z tych
kryzysów obronną ręką?
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Dr Wojciech Lieder: Tak, zgodzę się jak najbardziej z panem profesorem Musiałem i z panem profesorem Jaworskim, że ten wymiar, współpraca gospodarcza, jest jednym z najważniejszych. Tutaj też możemy się uczyć na pewnych doświadczeniach Szwedów, którzy od końca
dziewiętnastego wieku w. do dnia dzisiejszego, ale też przypuszczam, że na wiele dziesiątek lat
w przyszłość, przeszli pewną drogę, od bardzo głębokiej biedy do pewnego dobrobytu. Mało
tego, ten dobrobyt, mierzony wskaźnikiem Giniego, czyli rozwarstwienia w dochodach, jeśli
chodzi o najbiedniejszych i najbogatszych, wskazuje, że to rozwarstwienie jest w najmniejszym stopniu odczuwalne. Statystyki to potwierdzają. To jest swoista droga, którą przeszli też
na przykład Koreańczycy, którzy mieli swojego mentora w postaci Japonii. Oni również uciekli
od tak zwanej pułapki średniego rozwoju, w której Polacy obecnie się znajdują, poprzez fakt,
że naśladowali wysokorozwiniętych Japończyków. Polacy, jako swojego mentora pod kątem
gospodarczym mogliby traktować na przykład Szwedów. Tutaj nie będę starał się, żeby zarysować pewien ogrom, jeśli chodzi o siłę gospodarki szwedzkiej. Mimo, że to tylko dziesięciomilionowy kraj. Nie będę posługiwał się takimi ogólnikami jak PKB lub PKB per capita, ale
pozwolę sobie sięgnąć do magazynu Forbes i rankingu „GLOBAL 2000”, czyli corocznego
rankingu dwóch tysięcy największych przedsiębiorstw globalnych, światowych. Ten ogrom
mierzy się pod kątem wysokości sprzedaży, zysków posiadanego kapitału lub wartości rynkowej. W tym miejscu wartość rynkowa jest kluczowa, ponieważ na tej liście dwóch tysięcy
największych przedsiębiorstw znajduje się dwadzieścia sześć szwedzkich przedsiębiorstw. Dla
porównania, to polskich jest tylko sześć. Żeby mieć pewną matrycę poglądową, rosyjskich jest
dwadzieścia trzy. Zsumowana wartość szwedzkich przedsiębiorstw jest wyższa niż rosyjskich.
Mamy tutaj porównanie dziesięciomilionowej Szwecji w stosunku do 145-milionowej Rosji.
Siła gospodarki Szwecji jest naprawdę ogromna poprzez swoją innowacyjność. Ona cały czas
jest fundamentem państwa opiekuńczego. To nie jest tak, że państwo opiekuńcze jest perpetuum mobile i wystarczy redystrybucja podatków. To są przede wszystkim silne przedsiębiorstwa.
Tego możemy się uczyć, szerzej też, od Nordyków, ponieważ duńskich, fińskich, norweskich
przedsiębiorstw na tej liście „GLOBAL 2000” również możemy kilka, kilkanaście znaleźć.
Na arenie europejskiej, pod kątem politycznym, ja wskazałbym też na pewne nastroje, które
w połowie lat dziewięćdziesiątych zeszłego wieku były w Szwecji, a które nie sprzyjały temu,
żeby wchodzić do Unii Europejskiej, właśnie z punktu widzenia głównie Szwedów. Szwedzi bali
się tego, że zostanie zatarta ich tożsamość – pod kątem rozwiązań instytucjonalnych w państwie
opiekuńczym, skutkujących państwem dobrobytu. Bali się, że ich tożsamość zostanie poddana
swojego rodzaju ujednoliceniu ze strony Brukseli. Tak się nie stało. Bardzo ciekawe jest to, że
Szwedzi mają dzisiaj ogromny wpływ, jeśli chodzi o rozwiązania polityki społecznej, socjalnej
wewnątrz Unii Europejskiej. Mają bardzo silne lobby. Jeśli chodzi o tę siatkę lobbystów, którą
posiadają Szwedzi, to również Polacy mogliby to w swojej polityce zagranicznej zastosować
w obronie swoich interesów narodowych. To są dwie główne areny, na które bym wskazywał.
Możemy tu również powiedzieć o innowacyjności w zakresie wojskowym. Musimy zdawać
sobie sprawę, że dziesięciomilionowy naród ma swój własny myśliwiec wielozadaniowy, Gripen, produkowany w Szwecji. Oczywiście, we współpracy z Wielką Brytanią. To też daje pewien ogląd na skuteczność tej gospodarki względem ogromnych interesów narodowych Szwecji. Myślę, że te trzy zagadnienia byłyby tutaj kluczowe.
Marcin Fronia: Bardzo dziękuję. Od siebie dodałbym jeszcze, że powinniśmy pamiętać,
w kontekście takiego pola współpracy, jakim jest bezpieczeństwo, iż Morze Bałtyckie jest
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jedynym wewnętrznym morzem Unii Europejskiej. Współpraca regionalna Polski z krajami
regionu nordycko-bałtyckiego, w kontekście bezpieczeństwa, dzisiejszej aktywności Rosji,
różnych gospodarczych zawirowań globalnych, może mieć zarówno wymiar bezpieczeństwa
militarnego, jak i ekonomicznego. Szwecja jest od wielu lat numerem jeden we wskaźnikach
innowacyjności wśród państw członkowskich Unii Europejskiej. Zaraz za nią, na kolejnych
miejscach, znajdują się następne kraje nordyckie. Skandynawskie państwo dobrobytu
wypracowało dość skuteczny model rozwoju innowacji. Innowacyjność, budowanie
zaufania poprzez współpracę, a także docenianie znaczenia dobrych relacji z bliskimi
sąsiadami. Elementy te mogą wzmacniać bezpieczeństwo ekonomiczne, jak również
militarne, w kontekście naszej aktywności w NATO i wzrostu innych zagrożeń naszego
bezpieczeństwa w regionie.
Chciałbym się zwrócić do pana profesora Musiała z prośbą o pewnego rodzaju klamrę
do rozważań w ramach tego bloku tematycznego. Poruszając również wątek, dotyczący
pól współpracy Polski z krajami regionu. Analizowaliśmy dwa wieki ze szczególnym
uwzględnieniem wieku dwudziestego i różnych etapów rozwoju krajów skandynawskich,
polityki historycznej jak i obecności Polski w narracjach historycznych. Badaliśmy Polskę
we współpracy już takiej realnej z krajami skandynawskimi. Jednak ta współpraca nie
zawsze się udawała. Były też momenty zmarnowanych szans współpracy. Czy z tych
zmarnowanych szans współpracy możemy wyciągnąć jakieś wnioski na przyszłość?
Prof. Kazimierz Musiał: Wspominając o zmarnowanych szansach współpracy nordyckiej,
miałem na myśli podejście do wspólnoty obronnej. Miano nadzieję ją zawrzeć po drugiej wojnie światowej, mając doświadczenia tej wojny. Ona się zdecydowanie nie udała w obawie przed
zbyt dużą Szwecją, jak na potrzeby i możliwości innych krajów nordyckich. Inną próbą było
skonstruowanie wspólnoty gospodarczej NORDEK, które w końcówce lat sześćdziesiątych
zdecydowanie się nie udały. Myślę, że to są elementy integracji nordyckiej, o których sami
Nordycy bardzo niechętnie mówią, bo one się nie udały i tych rzeczy ani w historiografii, ani
w politologii, ani w debacie społecznej specjalnie się w Skandynawii nie eksponuje. Narracja
proprzyszłościowa, szukania rozwiązań na przyszłość, ma to do siebie, że potrzebuje dobrych,
a nie nieudanych historii, nad którymi trzeba by płakać. Należy raczej się koncentrować na historiach, z których można być dumnym, co do których istnieje wspólne, wypracowane w konsensusie, przekonanie ministrów spraw zagranicznych albo w różnych debatach publicznych,
że tym można się pochwalić.
Na zakończenie chciałbym też powiedzieć o tej zmieniającej się pozycji Polski, ale nie w kontekście szans, możliwości, wykorzystania ich lub niewykorzystania, tak jak doktor Wojciech
Lieder to bardzo trafnie ujął, pokazując bardzo duży potencjał Szwecji w tej dziedzinie. Chciałbym się skoncentrować na zmienionym na naszą korzyść obrazie Polski w Skandynawii, który
się dokonał w ostatnich trzydziestu latach. Od czasu upadku żelaznej kurtyny to otwarcie na
państwa bałtyckie, o którym wspomniałem, a które było kluczowe dla polityki zagranicznej
i dla narracji Skandynawów o sobie samych, uwzględniało również otwarcie na Polskę. Pewne aspekty pomocy ludziom z „Solidarności”, spotkanie się z ludźmi „Solidarności”, którzy
po 1989 roku zaczęli kształtować rzeczywistość w Polsce, było dla Skandynawów ciekawym
doświadczeniem. Również wzrastająca wymiana, nie tylko towarowa, ale przede wszystkim
mobilność po 1989 roku spowodowała, że obraz Polski w krajach nordyckich się zmienił. Patrząc na różnego rodzaju obrazy, pojawiające się chociażby w przekazie medialnym, gazet,

STRONA

199

HISTORIA, PRAWDA, TERAŹNIEJSZOŚĆ
JAK PROWADZIĆ STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
W KONTEKŚCIE PRZESZŁOŚCI? 2.0

zauważamy, że Polska nie jest najczęstszym gościem w prasie, telewizji albo radiu duńskim.
Będzie tam, prawie że na co dzień, informacja o polityce amerykańskiej lub brytyjskiej. Polska pojawia się wtedy, kiedy jest jakaś dobra bądź zła historia. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że zmienia się sposób patrzenia, który uwzględnia dużo bardziej dobre
cechy społeczeństwa polskiego. To jest coś, co powinno Polskę cieszyć. To jest ten potencjał
do wzajemnej współpracy w przyszłości. Przestaliśmy być tymi niedojrzałymi cywilizacyjnie,
zza żelaznej kurtyny, którzy do dialogu potrzebują jakiegoś tłumacza lub potrzebują kogoś,
kto nie za bardzo jest przyjazny skutecznemu komunikowaniu się pomiędzy obiema stronami. Teraz dużo więcej mamy do czynienia z bezpośrednim dialogiem i to widać w narracjach
o Polsce. Użyłem kiedyś takiej metafory, że ten obraz Polski został rozmrożony w państwach
nordyckich. Przestaliśmy być wschodnimi Europejczykami. Staliśmy się Polakami, których
wyraźnie odróżnia się od innych wschodnich Europejczyków. Nieważne jest to, że nazwisko
duńskiej tenisistki pochodzenia polskiego zamiast Woźniacki wymawia się "łozniki". Ważne
jest, że staliśmy się obecni w przestrzeni medialnej dużo bardziej niż miało to miejsce kiedyś.
Wiele więcej jest tych tropów narracyjnych, które są pozytywnie konotowane niż tych, które
są konotowane negatywnie.
Pozytywnie konotowany trop, który być może jest to wykorzystania, a który słabo cały czas
wykorzystujemy, to jest rama wolności, począwszy od wolności wywalczonej w 1989 roku,
poprzez działanie ruchu „Solidarność”, który bardzo dobrze współgrał z zapatrywaniami na
to, jak powinna funkcjonować polityka społeczna i w ogóle społeczeństwo. Szkoda, że ta rama
wolności jest słabo wykorzystywana, gdyż w Skandynawii dostrzeżono, że od Polski można
się jeszcze paru rzeczy nauczyć. Polacy mogą się natomiast nauczyć w Skandynawii jak być
innowacyjnym społecznie.
Myślę też, że do tej pory nie wykorzystana jest jeszcze w budowaniu dobrego obrazu Polski infrastruktura instytucjonalna. Mamy instytucje, które służą do wzmocnienia dialogu, takie jak na przykład Rada Państw Morza Bałtyckiego, na której czele od niedawna stoi polski
dyplomata, ambasador Grzegorz Poznański. Ona do tej pory poszukuje pewnego pomysłu na
budowanie nowej wspólnotowości w regionie bałtyckim, włączając w to tak duże podmioty,
jak Polska. Uważam, że to jest coś, co aż prosi się o zagospodarowanie w większym stopniu.
Jest jeszcze jeden element, o którym chciałbym wspomnieć. Jeżeli mówimy o inspirowaniu się
nawzajem, to jest coś, co być może przyczynia się do dzisiejszego sukcesu państw nordyckich
pod względem gospodarczym i budowania narracji o sobie samych. To jest bardzo uczciwe
i wczesne otwarcie się na debaty o tożsamości, w kontekście wielokulturowych społeczeństw.
Państwa nordyckie na bazie swoich badań statystycznych i publikacji, doszły dosyć wcześnie
do wniosku, że kryzys demograficzny się zbliża. W związku z tym bardzo wcześnie podjęto
też debatę o społeczeństwie multikulturowym jako potencjalnym wyjściu z tego kryzysu. Zdecydowanie różnimy się dzisiaj, co do otwartości tej debaty, mówienia o tych kwestiach. Natomiast sądzę, że być może skonfrontowanie polskiego i skandynawskiego punktu widzenia
mogłoby prowadzić do dobrych efektów.
Marcin Fronia: Bardzo dziękuję. Tym podsumowaniem kończymy dzisiejszą dyskusję.
Ze swojej strony chciałbym podziękować wszystkim trzem panelistom za interesujące
głosy i nakreślenie, na tyle treściwie, na ile to było możliwe, tematyki, którą podjęliśmy
w dzisiejszej debacie. Słuchaczom i widzom dziękuję za obecność.
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W

1936 roku po raz pierwszy światło dzienne ujrzała książka amerykańskiego dziennikarza
Marquisa Williama Childsa pt. „Sweden: the Middle Way” („Szwecja: droga pośrednia”), która szybko stała się międzynarodowym bestsellerem.

Childs, na podstawie swoich obserwacji, stworzył dzieło, którego tematyka bardzo mocno interesowała również ówczesną administrację prezydenta Franklina Delano Roosevelta. „Droga
pośrednia” odnosiła się zarówno do makroekonomicznych znamion wykreowanego modelu
szwedzkiego, gdzie pogodzenie wartości socjalnych i kapitalistycznych stanowiło nie lada
wyczyn, jak i do świata wielkiej polityki. Coraz bardziej zatruwający międzywojenną Europę
faszyzm, nazizm i komunizm stanowił niemałe wyzwanie także dla chcącej pozostać „na bezpiecznym uboczu” Szwecji. Zharmonizowanie wolnorynkowości z ustalonymi odgórnie zasadami ingerencji państwa stało się przyczynkiem do pójścia również w kwestiach politycznych
„drogą pośrednią” (nazywaną również „trzecią drogą”). Z kolei na arenie międzynarodowej, na
której zdążyły się już zarysować diametralnie różne podejścia do kwestii społeczno-politycznych (kapitalistyczne USA i komunistyczny ZSRR) mała Szwecja stanowiła swoiste novum,
zadziwiające odwagą i determinacją w kształtowaniu realiów wewnętrznych w obliczu stale
zwiększającego się nacisku ze strony skrajnych ideologii. Ten niepozorny nordycki kraj pokazał,
że możliwe jest pogodzenie tak skrajnie przeciwnych podejść, a egalitarny, uniwersalistyczny,
opiekuńczy charakter stosunków pomiędzy państwem a społeczeństwem stał się istotnym elementem autowizerunku Szwedów.
Na bazie niezadowolenia z rządów ugrupowań liberalnych i konserwatywnych oraz skutków
wielkiego kryzysu roku 1929 do władzy w 1932 roku doszli socjaldemokraci. W największym
stopniu tworzyli oni model państwa, który jest dla Szwedów czymś więcej niż tylko modelem
społeczno-politycznym. Jest częścią ich tożsamości.
Ta hybryda myśli liberalnej i socjalnej stanowi modelowy przykład „porządku socjaldemokratycznego”, o którym pisał Gøsta Esping-Andersen1. Charakteryzuje się on ścisłymi relacjami
pomiędzy ekonomią, społeczeństwem i elitami politycznymi.
Szwedzki model „welfare state” opiera się na stabilnych rządach (od 1932 roku zauważalna
jest dominacja socjaldemokratów) nastawionych na polityczny konsensus. Wypracowywany
jest on na zasadach pragmatyzmu pomiędzy zwolennikami wartości społecznych i stronnikami
rozwiązań w duchu kapitalizmu. System ten opiera się ponadto na zasadach częściowej neutralności wobec wydarzeń międzynarodowych. Model szwedzki opiera się na kognitywnych
1

G. Esping-Andersen, Trzy światy kapitalistycznego państwa dobrobytu, Warszawa 2010, s. 45.
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obrazach i normach przyjętych przez społeczeństwo i elity w tym skandynawskim kraju. Zaliczyć można do nich: politykę kompromisu, konsensus społeczny (oparty m.in. na zasadach
artykulacji i negocjacji postulatów pomiędzy związkami zawodowymi a związkami pracodawców) i kompleksowej inżynierii społecznej (w kształtowaniu polityki publicznej)2. Jak zauważa
Kazimierz Musiał: „po II wojnie światowej Szwecja cieszyła się opinią kraju posiadającego najbardziej zaawansowany model inżynierii społecznej, w którym tradycja racjonalności w kształtowaniu kwestii społecznych sięgała okresu międzywojennego. Tym samym Szwedzi zaczęli
wierzyć, że stworzyli system społeczny, który przewyższa każdy inny”3.
W ogólnoszwedzkiej debacie na temat przyszłego kształtu i zasad planowania istniały dwa główne
nurty, raz po raz ścierające się ze sobą. Do jednego należeli socjaldemokraci ściśle współpracujący ze Szwedzką Konfederacją Związków Zawodowych (Landsorganisationen i Sverige; LO)
oraz partie liberalne i konserwatywne współpracujące ze Szwedzkim Związkiem Pracodawców
(Svenska Arbetsgivareföreningen; SAF). Zważywszy na cieszącą się największym poparciem
i tworzącą w latach 1932-1976 rząd partię socjaldemokratyczną oraz aprobatę samych Szwedów dla budowy państwa opiekuńczego, to właśnie Socialdemokraterna i współpracujący z nią
eksperci zaproponowali zasady, na jakich oprzeć trzeba wdrażanie reform. Jednymi z najbardziej znanych i rozpoznawalnych zwolenników planowania (w tym udziału ekspertów w stanowieniu prawa oraz stosowania inżynierii społecznej) było małżeństwo Alva i Gunnar Myrdal. Alva Myrdal, laureatka pokojowej nagrody Nobla w 1982 roku, socjolożka i orędowniczka
na rzecz pokoju oraz Gunnar Myrdal, ekonomista, uczeń Knuta Wicksella i Gustava Cassela,
laureat nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 1974 roku, stworzyli podwaliny społeczno-ekonomicznego porządku w szwedzkim modelu „welfare state”.
Powyższe założenia streściła doktryna „Folkhemmet” („Dom Ludu”), którą w 1928 roku przedstawili, a od 1932 roku implementowali socjaldemokraci. Idea społeczeństwa jako systemu,
w którym politycy ściśle współpracują z naukowcami, ekspertami w danych dziedzinach,
w kolejnych latach doprowadziła do stworzenia szwedzkiego modelu „welfare state”. Chodziło o to, aby zorganizować funkcjonalne społeczeństwo, które mogłoby zapewniać kolejnym
pokoleniom stale rosnące wskaźniki dobrobytu, pomyślności i obfitości. Zaplanowano również, iż polityczny proces decyzyjny miał opierać się na wiedzy eksperckiej – stąd ważna ich
rola m.in. w procesach legislacyjnych (to właśnie oni przygotowywać mieli rekonesans problemów, artykułować propozycje rozwiązań i metod, jakimi politycy mieliby się posługiwać)4.
„Dom Ludu” charakteryzować miał się również innymi prerogatywami. W „domu” (państwie)
„lud” metaforycznie rozumiano jako rodzinę, w której nie ma podziału na klasy, a prawa i dostęp
do świadczeń socjalnych są równe dla wszystkich.5 Dlatego też szwedzki model „welfare
state” cechuje uniwersalizm i egalitaryzm w podejściu do kwestii społecznych i ekonomicznych. Zasady te ugruntowane zostały w rozdziale I („Podstawy ustroju państwowego”) art. 9,
par. 2 Aktu o Formie Rządu:
2

J.-E. Lane, Interpretations of the Swedish Model, [w:] idem, Understanding the Swedish Model, Psychology Press
1991, s. 1.

3

K. Musiał, Tracing Roots of the Scandinavian Model. Image of Progress in the Era of Modernisation, Florence–
Berlin 1998, s. 12.

4

B. Larsson, M. Letell, H. Thörn, Transformations of the Swedish Welfare State: Social Engeneering, Governance
and Governmentality – An Introduction, Springer 2012, s. 6-8.

5

L. Magnusson, J. Ottosson, The Evolution of Path Dependence, Edward Elgar Publishing 2009, s. 33.
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„Władza publiczna powinna być oparta na poszanowaniu zasad równości wszystkich ludzi oraz
wolności i godności jednostki ludzkiej”.
Dobrobyt osobisty ekonomiczny i kulturalny powinien być podstawowym celem działalności
publicznej. Obowiązkiem władzy publicznej jest zapewnienie realizacji prawa do pracy, mieszkania i wykształcenia, oraz prowadzenie działalności, mającej na celu opiekę, bezpieczeństwo
socjalne oraz właściwe stosunki międzyludzkie.
Obowiązkiem władzy publicznej jest promowanie zasad demokratycznych, kierunkujących
działania całego społeczeństwa. Obowiązkiem władzy publicznej jest też zapewnienie mężczyznom i kobietom równych praw oraz ochrona życia prywatnego i rodzinnego.
Popierać należy warunki dla zachowania i rozwoju życia kulturalnego i społecznego mniejszości etnicznych, językowych i religijnych”6.
Filarem ekonomicznym modelu szwedzkiego jest silna i innowacyjna gospodarka. Polityka na
rynku pracy jest regulowana przez państwo, gdyż model redystrybucji podatków, na którym
opiera się ów model, wymaga wdrażania polityki pełnego zatrudnienia. Państwo interweniuje
również w wolny rynek – kontroluje, modyfikuje, a gdy jest to konieczne – pobudza7. Na aktywność państwa składa się też kompleksowy system ubezpieczeń społecznych (gdzie mimo, iż
system ten oparty jest na uniwersalizmie, świadczenia często wypłacane są zgodnie z umiejscowieniem na rynku pracy); istotna sieć regulacji w rolnictwie, mieszkalnictwie, przemyśle
drzewnym i na rynkach finansowych; duży udział sektora publicznego w zakresie świadczenia usług medycznych, ochrony zdrowia, edukacji, opieki nad dziećmi i osobami starszymi8.
Szwedzki model „welfare state”, powstały na bazie idei „trzeciej drogi”, stanowi dziś nie tylko
spójność ekonomiczno-społeczno-polityczną, ale jednocześnie urealnia byt, zapewniając wysoki
standard życia mieszkańcom Szwecji. Jego prerogatywy, cechy charakterystyczne, aksjologia polityczna i system aksjonormatywny, doprowadziwszy do ogólnospołecznego dobrobytu
i wysokiego poziomu bezpieczeństwa społeczno-politycznego, stanowią dzisiaj część tożsamości Szwedów. Poprzez szeroko rozumiany konsensus w relacjach pracodawcy-pracownicy
i rządzący-rządzeni oraz uniwersalizm w podejściu do pomocy, a także ingerencji ze strony
państwa, Szwecja jest dziś krajem, który potrafi zaoferować swoim mieszkańcom jeden z najwyższych poziomów życia. Wtórują jej w tym względzie wszystkie pozostałe kraje nordyckie
(Dania, Finlandia, Islandia, Norwegia), tworząc tym samym najbardziej dostatni region świata.

6

Konstytucja Królestwa Szwecji, wyd. 2 zm. i uaktual., tłum. Krzysztof Dembiński, Marian Grzybowski, Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe 2000, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/szwecja.html (dostęp: 15.10.2020).

7

T. Bengtsson, Population, Economy, and Welfare in Sweden, Springer Science & Business Media 2012, s. 2-3.

8

A. Forslund, The Swedish Model: Past, Present and Future, [w:] H. Giersh, Reforming the Welfare State, Berlin–
Heiderberg 1997, s. 124.
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V. STUDIA
PRZYPADKÓW

Debata pt. „Nowelizacja ustawy o Instytucie
Pamięci Narodowej w kontekście
międzynarodowym”
odbyła się 2 lipca 2020 roku.

NOWELIZACJA
USTAWY O IPN

W dyskusji udział wzięli:
prof. Ireneusz Cezary Kamiński
(Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie),
dr hab. Bogusław Kopka
(Fundacja im. Janusza Kurtyki w Warszawie),
Marek Skulimowski
(Prezes i Dyrektor Wykonawczy Fundacji
Kościuszkowskiej w Nowym Jorku)
oraz Jacek Wygoda
(Sąd Najwyższy).
Rozmowę poprowadził
Piotr Dmitrowicz
(Dyrektor Muzeum Jana Pawła II
i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie).
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Piotr Dmitrowicz: Dziękuję pięknie, kłaniam się nisko wszystkim panom prelegentom,
kłaniam się nisko naszym widzom. Ja może, panie prezesie, co pan przed chwilą był łaskaw
powiedzieć, dodałbym jeszcze jeden wątek, bo myślę, że jesteśmy w tak zacnym gronie
prawników, historyków, ludzi dyplomacji, ten wątek opowieści historycznej, który też
gdzieś się mieści z jednej strony w funkcjach Instytutu Pamięci Narodowej, z drugiej jest
bardzo często tak, że kiedy polska strona ma reagować na jakieś przykre, mówiąc delikatnie,
rzeczy, które dzieją się w kontekście opowieści o polskiej historii za granicą, mówimy to
nie Instytut Pamięci Narodowej, mówimy, że to inne instytucje powinny się tą opowieścią
zajmować. Ja bym może poprosił pana Jacka Wygodę jako pierwszego, jako osobę, która
przez lata związana była z Biurem Lustracyjnym IPN, o taką opowieść właśnie. Mija tak
naprawdę dwadzieścia lat od powstania instytutu, dziesięć lat bardzo fundamentalnych lat
od roku 2010. Skąd wyszliśmy, gdzie jesteśmy i dokąd idziemy? Gdyby pan mógł się w ten
sposób odnieść do tej kwestii.
Jacek Wygoda: Dziękuję bardzo za oddanie mi głosu, mam nadzieję, że burza, a w tej chwili pada, nie „wyrzuci” mnie z tej dyskusji. Nie czuję się za bardzo kompetentny, żeby przedstawiać tutaj dwadzieścia lat istnienia Instytutu Pamięci Narodowej, bo w Instytucie Pamięci
Narodowej przepracowałem około dziewięciu lat. Myślę, że są tu bardziej kompetentni, w tym
gronie. Chciałbym się odnieść natomiast do głównego tematu naszej dyskusji. Mianowicie
myślę o tej nowelizacji ustawy, która w tej chwili jest w Senacie, ustawy z dnia 19 czerwca
2020 roku i może trochę na zasadzie Hitchocka, zacznę od „trzęsienia ziemi”, a potem to już
tylko napięcie będzie sobie rosło.
Uważam, że ta ustawa, niestety, chociaż idzie w dobrym kierunku, ale zawiera takie prawnicze
błędy, które przekreślą albo uniemożliwią zrealizowanie tego celu, jakim jest ściganie sprawców zbrodni komunistycznych przez prokuratorów pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej. Nie wiem, czy państwo macie przed oczyma tekst tej ustawy, on jest przecież bardzo
krótki, jedna strona. Nie mogę zrozumieć, dlaczego ustawodawca w artykule pierwszym punkt
trzy ustawy nowelizującej z 19 czerwca 2020 roku planuje dodać w artykule czwartym ustawy
o Instytucie Pamięci Narodowej przepis, że do ustępu jeden punkt dwa ustawy o IPN przepisu
artykułu czwartego paragraf jeden kodeksu karnego nie stosuje się [zakłócenia w transmisji].
W momencie, gdy ów przepis pojawi się w obrocie prawnym, to jest zacznie obowiązywać, to
powstanie sytuacja, której na pewno ustawodawca nie zamierzał. Okaże się, że do sprawców
zbrodni komunistycznych, niebędących zbrodniami przeciwko ludzkości, niebędących zbrodniami ludobójstwa, o tej różnicy w podejściu do zbrodni komunistycznych a zbrodni przeciwko ludzkości będziemy na pewno mówić, nie będzie można zastosować żadnej ustawy karnej.
Wiem, że to brzmi dla ludzi „niesiedzących” w prawie karnym dziwnie, ale wprowadzenie zapisu,
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że artykuł cztery paragraf pierwszy kodeksu karnego, „nie stosuje się”, będzie oznaczało tyle,
że do sprawców zbrodni komunistycznej prokurator ani sędzia nie będzie mógł zastosować ani
przepisu nowego kodeksu karnego, to jest z 1997 roku, ani przepisu uprzednio obowiązującego kodeksu karnego z 1969 lub 1932 roku. Myślę, że jeżeli jest jakaś możliwość wpłynięcia na
legislację w Senacie, żeby doprowadziła do korekty, to byłoby bardzo wskazane, bo może się
okazać, że ta nasza rozmowa w ogóle nie ma sensu, jeżeli ten przepis wejdzie w takim kształcie,
w jakim wyszedł z Sejmu, bo może skończyć się ściganie sprawców zbrodni komunistycznych.
Nawiązując jeszcze do pytania, które było dzisiaj zadane, mogę powiedzieć tylko o tym, jak to
w ogóle funkcjonowało w kwestii lustracji. Lustracja w IPN pojawiła się dopiero w 2007 roku.
Od początku były z nią poważne problemy. Może część z państwa pamięta wyrok Trybunału
Konstytucyjnego, z 11 maja 2007 roku,. który w dość poważny sposób zmienił zakres podmiotowy lustracji, wyłączył spod lustracji na przykład dziennikarzy, profesorów wyższych uczelni [zakłócenia w transmisji]. Wówczas jako IPN też musieliśmy się zmierzyć z problematyką
międzynarodową, ponieważ kwestie związane z lustracją były przedmiotem rozstrzygnięć Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Jest wśród nas profesor Kamiński, który
jako były sędzia ad hoc w Europejskim Trybunale Praw Człowieka lepiej zna kwestie i więcej
będzie mógł na ten temat powiedzieć. Wbrew temu, co pisano lub mówiono na różnych forach
czy w różnych gazetach, z wydanych przez Trybunał orzeczeń wynika, iż lustracja jest jak najbardziej w porządku z punktu widzenia praw człowieka, o ile są zagwarantowane pewne zasady takie jak prawo do obrony lustrowanego lub zasada równości obrony. Jak już mówiłem,
profesor Kamiński mógłby tutaj coś więcej na ten temat powiedzieć.
Piotr Dmitrowicz: Panie sędzio, bardzo źle słyszymy, a teraz w zasadzie już w ogóle nie
słyszymy pana Jacka Wygody, więc mam nadzieje, że za chwilę burza minie i pan Jacek do
nas dołączy. W takim razie chciałbym teraz pana profesora Kamińskiego zapytać o to, co
mówił pan Jacek Wygoda, czy ta ustawa faktycznie zawiera takie, powiem, rażące błędy,
które mogą spowodować kolejne perturbacje?
Prof. Ireneusz Cezary Kamiński: Rozumiem, że chodzi tutaj o kontekst międzynarodowy,
a więc o możliwość zakwestionowania tego, co będzie działo się na mocy znowelizowanej
ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, a więc, krótko mówiąc, wyroków, które będą zapadały przed organami międzynarodowymi. W praktyce, ze względu na rangę i siłę rażenia, jeśli mogę tak powiedzieć, oznacza to Europejski Trybunał Praw Człowieka, do którego, na co
wskazywał pan sędzia Wygoda, do którego to trybunału, w kontekście ustawy lustracyjnej na
przykład, Polacy się skarżyli. Jest pytanie, czy w ustawie o IPN nie ma tutaj żadnej pułapki,
czy nie ma tutaj słabego prawniczo elementu, który skutkowałby skargami do Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka. Mogę z całym przekonaniem powiedzieć, że tutaj takich pułapek
nie ma. Gdyby natomiast doszło do zakończenia okresu przedawnienia przewidzianego do tej
pory w obowiązujących przepisach i dopiero po zakończeniu tego okresu przyjętoby przepisy, o których rozmawiamy, to byłby problem. Natomiast póki te stare przepisy, obowiązujące
do pierwszego sierpnia bieżącego roku, nie zakończyły prawnego istnienia i dochodzi do nowelizacji, a więc dochodzi do wprowadzenia reguł mówiących o nieprzedawnieniu zbrodni
komunistycznych, wszystko zostało poprawnie zrobione. Nie ma bowiem czegoś takiego, jak
prawo człowieka polegające na przedawnialności zbrodni. Oczywiście, są bardzo interesujące
kwestie, które znajdują się w tle ustawy, a mianowicie czym jest zbrodnia komunistyczna, czy
została sformułowana należycie definicja zbrodni komunistycznej, ale to już są zupełnie inne
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zagadnienia. Natomiast rozmawiamy o przedawnieniu i raz jeszcze to powtórzę – nie ma czegoś takiego jak prawo do przedawnienia. Państwo może zatem w sposób przez siebie uznany
za uzasadniony, uprawniony, usprawiedliwiony różnego rodzaju racjami, określać, ile wynosi okres przedawnienia i oczywiście, regułą generalną jest to, że nawet najcięższe zbrodnie,
przestępstwa ulegają przedawnieniu. Zatem reguła mówiąca o nieprzedawnialności jest regułą
wyjątkową, ale jeszcze raz powtórzę, nie ma czegoś takiego, jak prawo do przedawnialności,
rozumiane jako prawo człowieka. Jeżeli państwo spojrzelibyście na ustawodawstwa krajowe,
to są takie kraje, w których w odniesieniu do zbrodni, które w Polsce ulegają przedawnieniu,
przedawnialności nie ma. To są chociażby Stany Zjednoczone, w których przestępstwo polegające na obcowaniu płciowym z osobą poniżej wieku tak zwanego statusowego (wieku przyzwolenia). Kojarzycie państwo – jak sądzę – sprawę Romana Polańskiego i ściganie go przez
amerykański wymiar sprawiedliwości właśnie ze względu na brak przedawnialności tego typu
zbrodni, tego typu przestępstwa. Państwo jest uprawnione do połączenia z pewnymi typami
przestępstw, z pewnymi typami zbrodni, reguły nieprzedawnialności.
Piotr Dmitrowicz: Dziękujemy bardzo, panie profesorze i w takim razie chciałbym zapytać
pana Marka Skulimowskiego, prezesa Fundacji Kościuszkowskiej, ale też byłego dyplomatę,
jak z pana perspektywy wyglądała ta pierwsza nowelizacja z 2018 roku i na ile ona
wyrządziła szkody w wizerunku Polski, czy też wizerunku Instytutu Pamięci Narodowej i jak
pan patrzy na tą nowelizację, która za chwilę, już za miesiąc, tak naprawdę wejdzie w życie?
Marek Skulimowski: Muszę się zgodzić z przedmówcą, że każdy kraj ma prawo do stanowienia
prawa, tylko musi brać pod uwagę wszelkie wynikające z tego konsekwencje. W tym wypadku,
w przeciwieństwie do wcześniejszej nowelizacji ze stycznia 2018 roku, komentarzy żadnych
nie słyszę. Mówię do z daleka, nie będąc na bieżąco z procesem legislacyjnym w Polsce, Ale
w momencie, kiedy dochodzi do jakichkolwiek kontrowersji w relacjach polsko-żydowskich,
to oczywiście w Stanach Zjednoczonych natychmiast o problemie słyszymy. Gdy już podjęto,
w nieoczekiwanie szybkim trybie, prace nad nowelizacją ustawy w styczniu 2018, to natychmiast
docierały do mnie niepokojące sygnały, że będzie wiązało się to z poważnymi konsekwencjami.
Oczywiście, analizując tę nowelizację, należy zwrócić uwagę, że została uchwalona przez polski
parlament w dniu 26 stycznia, czyli w przeddzień Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach
Holokaustu (27 stycznia). Było to nie tylko bardzo niefortunną datą, ale wręcz prowokacyjną dla
strony izraelskiej. Trudno się dziwić, że ambasador państwa Izrael zajął stanowcze stanowisko
podczas obchodów 73 rocznicy wyzwolenia Auschwitz, ale to była jedyna możliwa sytuacja,
kiedy pani Azari mogła się na ten temat wypowiedzieć. Nie potrzebujemy wiedzy eksperckiej,
aby także przewidzieć reakcję amerykańską na poprzednią nowelizację. Przecież to nie tylko
wiązało się ze skutecznym wpływem środowisk żydowskich na ustawodawców i administracje amerykańską, Reakcja była natychmiastowa i stanowcza, co wynika bezpośrednio z kultury
wolności słowa, która w przestrzeni amerykańskiej istnieje w znacznie bardziej rozszerzonym
zakresie, zarówno w mediach, jak i w środowiskach naukowych. Więc tego typu ograniczenia,
z amerykańskiego punktu widzenia, praktycznie kneblowały naukowców i dziennikarzy. Mimo
że środowiska naukowe i kulturalne były wyłączone z nowelizacji ustawy, to jednak zapis o konsekwencjach prawnych mógł skutkować niechęcią do podejmowania prac badawczych nad trudnymi aspektami historii Polski (II wojna światowa i okres powojenny). Reakcja była natychmiastowa i było to właściwie zamrożenie relacji bilateralnych z USA i Izraelem. Nieoficjalnie
wiem, że pan prezydent Duda był świadomy konsekwencji politycznych przed podpisaniem
ustawy. Do momentu uchylenia nowelizacji (lipiec 2018) następuje zawieszenie kontaktów na
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wysokim szczeblu ze stroną amerykańską, w tym brak spotkania prezydentów Dudy i Trumpa podczas wizyty polskiego prezydenta w USA w maju 2018 (o co zabiegała strona polska).
Relacje z Izraelem miały zupełnie inny wymiar. Reakcja strony izraelskiej była, moim zdaniem,
przesadzona, wręcz nieodpowiednia, co się wiązało oczywiście z tym, że Izrael był w trakcie bardzo intensywnej kampanii wyborczej. Netanyahu był przed trudnymi wyborami, więc
oczywiście opozycja wykorzystywała przyjęcie nowelizacji, jako słabość izraelskiego rządu
wobec Polski. Polska była uważana za rzecznika interesów państwa izraelskiego, zwłaszcza
na forum Unii Europejskiej, W Izraelu uważano, co odzwierciedliły emocjonalne komentarze
kilku polityków, że polski rząd stara się zablokować dyskusje na temat Holokaustu, zwłaszcza
trudną dyskusję na temat współudziału części polskiego społeczeństwa w Holokauście w okresie drugiej wojny światowej.
Były też dalsze konsekwencje, czyli wzrost antysemickich nastrojów w Polsce w trakcie debaty podczas procesu legislacyjnego nowelizacji ustawy. W amerykańskich i izraelskich mediach pojawiały się relacje na temat komentarzy niektórych polskich polityków lub obrazki
z demonstracji pod Pałacem Prezydenckim w Warszawie, gdy grupa ludzi, która wzywa prezydenta RP do podpisania nowelizacji niniejszymi słowami: „załóż jarmułkę i podpisz ustawę”.
Podsumowując, należy postawić pytanie, dlaczego ustawa została przyjęta w tak szybkim trybie,
bez konsultacji z ekspertami do spraw polityki zagranicznej oraz środowiskami naukowymi,
czy nawet ze społecznością żydowską i ukraińską w Polsce? Na pewno z polskich placówek
(Tel Awiw, Waszyngton i Kijów) spływały informacje, że przyjęcie ustawy w takim kształcie
będzie miało poważne polityczne konsekwencje. Dlaczego tego typu negatywne komentarze naukowców, ekspertów i dyplomatów nie docierają do Sejmu i/lub są ignorowane przez
ustawodawców? Tutaj pozwolę sobie zacytować profesora Grzegorza Motykę, który mówił:
„gdyby ta ustawa była procedowana w normalny sposób, czyli eksperci historyczni mogliby
się wypowiedzieć, nie doszłoby do uchwalenia tej ustawy”.
Przy okazji pozwolę sobie przytoczyć historię mniej więcej z okresu poprzedzającego. To był
koniec 2017 roku. Na jednym z uniwersytetów stanowych w New Jersey, jeden z profesorów
wyraził opinię, że Zbrodnię Katyńską popełnili Niemcy i forsował taką tezę na swoim blogu,
który był umieszczony na domenie uniwersytetu. Napisałem jednoznaczny list do rektora uniwersytetu, na który dostałem krótką odpowiedź, że on nie może ograniczać wolności w przestrzeni uniwersyteckiej, Podobnie jest w życiu politycznym w USA, gdzie nie ma kategorii
znieważania lub szkalowania prezydenta USA lub innego polityka. W amerykańskiej przestrzeni politycznej jest to forma walki politycznej, która ostatecznie podlega ocenie wyborcy. Dlatego nie ma możliwości, aby dziennikarz dostał wyrok skazujący za jakąkolwiek wypowiedź,
czy to w odniesieniu do polityki lub historii (z wyłączeniem procesów cywilnych). Wolność
słowa jest wartością nadrzędną w Stanach Zjednoczonych i jest dalece bardziej liberalnie interpretowana niż na przykład w Polsce.
Piotr Dmitrowicz: Dziękuję bardzo, panie Marku. Na pewno jeszcze do tego wrócimy.
Teraz głos historyka w naszej dyskusji, pan doktor habilitowany Bogusław Kopka,
wieloletni pracownik Instytutu Pamięci Narodowej. Czy myśmy jakąś lekcję wyciągnęli z tej
ustawy z przed dwóch lat? Pytam o to, o czym opowiadał przed chwilą pan Marek. Panie
doktorze, jak pan na to patrzy na to, co się wydarzyło i na to, co przed nami?
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Dr hab. Bogusław Kopka: Przede wszystkim myślę, że bardzo często tutaj pada skrót IPN.
Sugeruje to, że kierownictwo Instytutu Pamięci Narodowej, czy też w jakiś sposób historycy,
czy pracownicy tej instytucji, mogą opiniować ustawy. Jedna rzecz podstawowa, IPN według
zasady praworządności wykonuje i realizuje ustawy oraz prawa, jakie obowiązują w Rzeczypospolitej Polskiej. To wynika z artykułu siódmego konstytucji i nic więcej ani ponadto. W związku z tym, jak jest ustawa przyjęta przez suwerena, tak Instytut Pamięci Narodowej ją realizuje. Więc tutaj pan prokurator i sędzia właściwie wspomniał o ustawie lustracyjnej, o której też
miał krytyczne opinie (o trybie jej przyjmowania) świętej pamięci prezes Janusz Kurtyka, ale
jak już została przyjęta, została ona realizowana w stu procentach.
Natomiast w kwestiach związanych z historią Instytutu Pamięci Narodowej, to myślę, że pierwsze dziesięć lat Instytutu jest to praca pozytywistyczno-organizacyjna na miejscu, dla obywateli
Rzeczypospolitej Polskiej. Nie patrzenie, bym tak to określił z perspektywy salonów międzynarodowych, czy dyplomatycznych, tylko praca u podstaw, nad prawdą. To było całe dziesięciolecie lat dziewięćdziesiątych minionego wieku traktowania zbrodni komunistycznych wybiórczo. Przypomnę ustawę z 1991 roku, przemianowującą Główną Komisję Badania Zbrodni
Hitlerowskich na Główną Komisję Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ale tylko
i wyłącznie w okresie stalinowskim. W związku z tym trzeba było popatrzeć w oczy prawdzie
i ta prawda była bardzo dla wielu ówczesnych elit trudna do zaakceptowania, to wiemy z dyskusji, na przykład wokół tajnych współpracowników UB/SB.
Z punktu widzenia międzynarodowego dwie dyskusje były tutaj najbardziej newralgiczne.
Dyskusja wokół Jedwabnego, to na pewno. Proszę zauważyć, że to był problem i historyczny,
i prokuratorski, ale też mentalny, dotyczący kultury pamięci, ekonomii pamięci, miejsc pamięci. Moim zdaniem, w tej trudnej sytuacji, kiedy IPN kształtował się, wyszedł w miarę obronna ręką, przede wszystkim przetrwał, nie został przez ówczesny lewicowy rząd zlikwidowany. A sam problem Jedwabnego został prawnie zawieszony, zastosowano modus vivendi, czyli
element kompromisu, który jest do dnia dzisiejszego.
Druga sprawa to też w gruncie rzeczy wydźwięk miała międzynarodowy, ze względu na bohatera sprawy, laureata pokojowej nagrody Nobla Lecha Wałęsę. Tutaj za prezesa Janusza Kurtyki powstała książka zatytułowana „SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii”, której autorami byli Sławomir Cenckiewicz i Piotr Gontarczyk. Została wydana mimo różnych nacisków
z zewnątrz, żeby jej nie publikować i została upubliczniona, żeby każdy obywatel mógł sobie
ją kupić i się z nią zapoznać. Książka ta o Lechu Wałęsie, była jednym wielkim wstrząsem politycznym tu w kraju, jak i za granicą, bo ona pokazywała, że ci bohaterowie mają różne twarze i ten komunizm to nie jest tylko bezpośrednie bicie i mordowanie ludzi w katowniach, na
przykład na Rakowieckiej, ale również i elementy współpracy, także tajnej współpracy, która
dotyczyła dość dużej grupy elit, które były koncesjonowane lub były przy Okrągłym Stole.
Zwróćmy uwagę też na kwestię pamięci. Za prezesa Janusza Kurtyki zwrócono uwagę na przestrzeń
publiczną, to znaczy, w Polsce także obcokrajowcy, jeżeli przybywali tutaj do Warszawy, mogli mijać ulice, które nosiły nazwy zbrodniarzy komunistycznych. Tutaj rozpoczęto wielką akcję przywracania, czy też zmieniania nazw ulic. Prace te trwają do dnia dzisiejszego, choć z różnym skutkiem.
Po tragicznej śmierci prezesa Janusza Kurtyki, a także i jego wiceprezesa, Janusza Krupskiego,
mamy nowe elementy w polityce Instytutu Pamięci Narodowej. Przede wszystkim już tak mniej
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dynamicznie patrzono na podwórko krajowe, ale więcej było wizyt zagranicznych, zwrócenie
uwagi na Stany Zjednoczone, ale niestety, wiele z nich było tylko i wyłącznie ograniczone do
wizyt urzędniczych, czy też edukacyjnych, natomiast to, co rozpoczął świętej pamięci Janusz
Kurtyka, czyli kwestie udostępniania archiwaliów i prac naukowych na większą skalę, przyhamowało. Można powiedzieć, że IPN w chwili obecnej czeka na osobę, która poprowadziłaby
równie dynamicznie tą instytucję, jak być może za świętej pamięci Janusza Kurtyki, ale przede
wszystkim wyznaczyła pewne kierunki. Dlatego, że ten instytut, jak powiedziałem, zależny jest
od budżetu publicznego i od ustawodawcy, w związku z tym jest tutaj istotna osoba, która stoi
na czele tej instytucji, wybierana przez Sejm, Senat i jest to też element gry politycznej. Trzeba
się zgodzić co do tego, że Instytut Pamięci Narodowej jest, pomimo tych wszystkich plusów
i minusów, jeżeli mówimy też tutaj o krytycznych słowach pod adresem IPN, to jednak jest,
jak już powiedziano tutaj w słowach pana prezesa fundacji, jedną z najważniejszych instytucji,
jeżeli chodzi o dorobek trzeciej Rzeczpospolitej, jest jej trwałym elementem.
Myślę, że to zainteresowanie zagranicy Instytutem Pamięci Narodowej, zwłaszcza środowisk
bardzo opiniotwórczych, czyli ze Stanów Zjednoczonych, czy z Izraela, ale także z Niemiec,
wynika z siły instytutu, może nie z siły finansowej, ale potencjału intelektualnego. To jest
chyba jedyna instytucja w Polsce, która jest w stanie przedstawiać najnowszy stan badań,
dotyczących historii Polski, niezakłamanej, nie wybiórczo traktowanej pod kątem grantów
międzynarodowych. Przypomnę, że historia Żołnierzy Wyklętych, która była uwypuklona
w badaniach za prezesury świętej pamięci Janusza Kurtyki, później kontynuowana w swoich
pracach przez profesora Krzysztofa Szwagrzyka. Natomiast to jest ten element, który daje
siłę tej instytucji i ważny oręż, jaki posiada państwo polskie. Żadna instytucja inna, taka jak
Polska Akademia Nauk, czy uniwersytety nie są w stanie w ogóle konkurować z tym potencjałem i możliwościami wydawniczymi. Owszem, nie wszystkie książki są w stanie dotrzeć
na rynek księgarski, ale to jest kwestia techniczna. Jeżeli chodzi o dyskusję, to nadal, jeżeli
chodzi o historię najszerszą, Instytut Pamięci Narodowej pełni funkcję pierwszoplanową i to
zwłaszcza, jeżeli chodzi o książki dotyczące zakresu kłamstwa katyńskiego, czy kłamstwa
oświęcimskiego, czy prace Tomasza Grossa, Jana Grabowskiego, którzy cały czas publikują
kłamliwe publikacje, gdzie można szybko zweryfikować te informacje poprzez różnych historyków IPN-u. Okazuje się, że te dokumenty, które są publikowane w Stanach Zjednoczonych, na konferencjach międzynarodowych, są wypatroszone, zmanipulowane, więc myślę,
że to jest bardzo istotne i chyba najważniejsze jest to, że Żołnierze Niezłomni, Wyklęci, są
cały czas badani i pamięć o nich, przynajmniej w pracach Instytutu Pamięci Narodowej, jest
żywa, czego nie można, niestety, powiedzieć o innych instytucjach polskich, finansowanych
przez Rzeczpospolitą Polską, jak na przykład instytutach Polskiej Akademii Nauk czy Uniwersytecie Warszawskim, gdzie Żołnierze Wyklęci są z kalki przenoszeni z czasów propagandy komunistycznej.
Piotr Dmitrowicz: Powiedzieliśmy o tym co było, skupmy się jeszcze przez chwilę na
tym, co jest. Ja odniosłem takie wrażenie, że pan sędzia Wygoda jednak zmieniłby tą
ustawę, która ma wejść w życie za niecały miesiąc, natomiast pan profesor Kamiński
twierdzi, że ona jest odpowiednio skonstruowana. Czy ja dobrze zrozumiałem panów
wypowiedzi? Panie sędzio, gdybym mógł jeszcze pana zapytać, czy ta ustawa jest
odpowiednio przygotowana, czy trzeba jeszcze coś tam zmienić, bo znowu okaże się, że
jest coś na rzeczy i będzie niedobrze się działo, jeżeli chodzi o spojrzenie nie tylko polskie,
ale i zagraniczne na tą ustawę?
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Jacek Wygoda: Jeżeli chodzi o spojrzenie zagraniczne ewentualnie, jeżeli jakieś będzie [zakłócenia w transmisji]. Wypowiedź pana Kamińskiego o cytacie z wyroku Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka, który zapadł w sprawie Kessler, Streletz, Krenz, czyli inaczej w sprawie muru
berlińskiego. Tam chodziło o skazanie notabli komunistycznych za wydanie przepisu umożliwiającego strzelanie do uciekających z NRD na murze berlińskim, szerzej na granicy niemiecko-niemieckiej. Oni, to jest ci skazani, zaskarżali ukaranie ich przez sądy niemieckie za przestępstwo na karę bezwzględną pozbawienia wolności za coś, co byśmy nazwali – odwołując się do
polskiej ustawy – zbrodnią komunistyczną. Krenz i inni, kierując skargę na RFN do Trybunału
w Strasburgu, zarzucali państwu niemieckiemu, że nie mieli zagwarantowanego prawa do rzetelnego sądu, zarzucali, że doszło do naruszenia zasady nulle crimen sine lege, to jest zasady, że
nie można skazać za czyn niebędący przestępstwem. W punkcie osiemdziesiątym pierwszym
tego wyroku, jest to krótki cytat i pozwolę go sobie in extenso przytoczyć: „Zdaniem Trybunału
zasadne jest, by państwo, które rządzi się regułami prawa, pociągało do odpowiedzialności karnej osoby, które popełniły przestępstwo w okresie minionego reżimu, podobnie sądy w takim
państwie, zajmując miejsce tych, które istniały poprzednio, nie mogą być krytykowane za stosowanie przepisów prawnych obowiązujących w danym okresie w świetle zasad rządzących państwem prawa”. Miał więc rację profesor Kamiński, mówiąc, że kwestia przedawnienia zbrodni
czy „odżycia” terminów przedawnienia, które już upłynęły, czy wydłużenia zniesień zbrodni komunistycznych nie powinna wywoływać żadnych skutków międzynarodowo-prawnych przed
Trybunałem w Strasburgu, czy nie wiem, jakąś instytucją ONZ-owską [zakłócenia w transmisji].
Piotr Dmitrowicz: Chyba znowu mamy kłopot z dźwiękiem. Spróbujmy raz jeszcze.
Jacek Wygoda: Chodziło mi o to, że nie sądzę, żeby ta ustawa jakiekolwiek reperkusje międzynarodowe [zakłócenia w transmisji].
Piotr Dmitrowicz: No, niestety, mamy kłopoty z dźwiękiem od pana sędziego Wygody.
Może w takim razie pana profesora Kamińskiego zapytamy jeszcze raz w kontekście tego,
o czym przed chwilą rozmawialiśmy. Może dla naszych widzów, dla naszych słuchaczy też
spróbowalibyśmy określić to, czym jest ta zbrodnia komunistyczna, jak ona jest umocowana
prawnie, bo to, mam wrażenie, też nie jest do końca zrozumiałe dla przeciętnego obywatela
Rzeczpospolitej Polskiej.
Prof. Ireneusz Cezary Kamiński: Nie chciałbym wchodzić w szczegółowe rozważania prawnicze, które dla prawników są fascynujące, ale dla nieprawnika mogą się okazać nazbyt skomplikowane. Zatem tylko rzeczy zupełnie generalnei podstawowe, a więc przede wszystkim to,
o co pan mnie pyta, czym jest zbrodnia komunistyczna. Tutaj definicja została ustawowo wprowadzona. Pozwolę sobie przytoczyć „zbrodnia, czyn popełniony przez funkcjonariusza państwa komunistycznego między siedemnastym września 1939 roku a trzydziestym pierwszym
lipca 1990 roku, polegająca na stosowaniu represji lub innych form naruszenia praw człowieka wobec jednostek, grup”.
Dr hab. Bogusław Kopka: Przepraszam bardzo, tylko taka uwaga, to jest ustawa jeszcze sprzed
2016 roku, te czyny rozszerzono od 1917 roku.
Prof. Ireneusz Cezary Kamiński: Słusznie, przepraszam, tutaj – po nowelizacji – pojawił się
inny horyzont czasowy.
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Dr hab. Bogusław Kopka: To jest istotne ze względu na to, że mówimy o Rzeczypospolitej
Polskiej, mowa jest o narodzie polskim, obywatelach polskich i tych z utraconych po 17 września 1939 roku Kresów Wschodnich. Myślę, że w kontekście tych relacji międzysąsiedzkich,
międzynarodowych, że ten zapis, dotyczący nieprzedawnialności zbrodni komunistycznych
będzie bardziej istotny, jeżeli chodzi o zawieszone w gruncie rzeczy sprawy, dotyczące Zbrodni Katyńskiej. Mamy trzy tomy, monumentalne, wydane przez Instytut Pamięci Narodowej,
w opracowaniu doktora Witolda Wasilewskiego, raportujące prace Komisji Maddena. Jest to
monumentalne dzieło. Istotne jest to, że ci ludzie, którzy uczestniczyli, czy też podejmowali
decyzje i ja nie mówię o najwyższej wierchuszce, tych z marca 1940 roku, oni są jeszcze żyjący. Jest to element przede wszystkim tak zwanej pomocy prawnej, to znaczy historycy bardzo
często w sytuacjach zbrodni niemieckich, nazistowskich, komunistycznych korzystają z dokumentów zebranych przez prokuratorów śledczych w ramach tej pomocy prawnej, międzynarodowej. W latach dziewięćdziesiątych jeszcze ta pomoc prawna w ramach ścigania zbrodni
komunistycznych była między Polską a Federacją Rosyjską za prezydentury Borysa Jelcyna.
Dzisiaj jest ten element zawieszony. Tutaj też zwrócił pan prezes Fundacji Kościuszkowskiej
uwagę na to, że przy ustawie z 2018 roku był też ten problem wycofania się Kijowa ze współpracy. To też było bardzo niebezpieczne, ponieważ, proszę zauważyć, że największą ilość dokumentów, jaką dysponujemy tutaj w Polsce i prokuratorzy IPN ścigający zbrodnie komunistyczne na Kresach Wschodnich, pochodzi właśnie z tych dokumentów z ukraińskich archiwów. Jest to więc sojusznik strategiczny, jeżeli chodzi o pamięć narodową. Ja już nie mówię
o zbrodni wołyńskiej, bo to jest jeszcze kwestia odrębna, chociaż jest trzecim członem zbrodni, jaką ścigają prokuratorzy. Prokuratorzy komisji ścigania IPN to są prokuratorzy ścigający
również sprawców i mocodawców zbrodni ukraińskich nacjonalistów, ale o tym nie mówimy.
Natomiast jeżeli chodzi o te zbrodnie komunistyczne, chciałbym zwrócić uwagę na element
współpracy, czy braku współpracy, pomiędzy Polską a Federacją Rosyjską i krajami postsowieckimi, po odejściu Jelcyna z urzędu prezydenta Rosji.
Piotr Dmitrowicz: Dziękuję, panie doktorze i wracamy do pana profesora Kamińskiego.
Prof. Ireneusz Cezary Kamiński: Tutaj oczywiście, mamy dzisiaj już inny horyzont czasowy. Posłużyłem się wcześniejszą, pierwotną definicją, została ona później rozszerzona, by objąć czyny popełnione od roku 1917. Natomiast istotne jest to, że zbrodnie komunistyczne to
„zbrodnie popełnione przez funkcjonariusza komunistycznego państwa, polegające na stosowaniu represji bądź innego naruszenia praw człowieka, czyn jednocześnie stanowiący przestępstwo na podstawie ustawy karnej obowiązującej w chwili dokonania czynu.” Zatem nie
mamy do czynienia z tworzeniem nowego przestępstwa, lecz mamy do czynienia z czynem
określonym jako przestępstwo w czasie jego dokonania, a więc, jeżeli to był okres PRL-u, to
ustawodawstwo karne obowiązujące w PRL-u opisywało ten czyn jako przestępstwo; nie było
natomiast karania, nie było ścigania sprawców. Dam przykład. Funkcjonariusze SB wywozili
opozycjonistę do lasu i dopuszczali się wobec niego rożnego rodzaju aktów złego traktowania, delikatnie powiedziawszy. Za to nie byli karani, mimo iż ustawodawstwo tego rodzaju
działanie kwalifikowało jako przestępstwo. Do tego typu czynów ma zastosowanie kategoria
zbrodni komunistycznej. Obok tego typu przestępstw mamy pewne kategorie dużo bardziej
kojarzone i dużo bardziej oswojone, zgodnie z prawem międzynarodowym, a więc zbrodnia
wojenna, zbrodnia przeciwko ludzkości, zbrodnia ludobójstwa, które w ogóle nie podlegają
przedawnieniu już od dawna. Zatem szereg czynów, do których przed chwilą odwoływał się
mój poprzednik, to są po prostu czyny kwalifikowane przez polską prokuraturę jako właśnie
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zbrodnie prawa międzynarodowego, niepodlegające ściganiu, a nie jedynie zbrodnie komunistyczne. W przypadku zbrodni komunistycznej mówimy o innej kategorii czynów, które są
właśnie dużo bardziej już polskie, jeżeli można tak powiedzieć, ponieważ kategoria ludobójstwa, kategoria zbrodni przeciwko ludzkości i kategoria zbrodni wojennej, to są kategorie prawa międzynarodowego, choć znane również w innych ustawodawstwach karnych krajowych,
ścigane na poziomie krajowym.
Zbrodnia komunistyczna jest właśnie tworem i kategorią polskiego prawa i mogą powstać
pewne problemy na styku polskiego i obcego, zagranicznego porządku prawnego. Związane z czym? Przykładowo, jeżeli sprawca znajdowałby się poza Polską i domagalibyśmy się
jego ekstradycji bądź przekazania nam w drodze europejskiego nakazu aresztowania, może
się zdarzyć tak, że usłyszymy od instytucji innego państwa, do którego wnioskujemy o ekstradycję bądź o wykonanie europejskiego nakazu aresztowania, że zgodnie z prawem takiego
państwa ten czyn, który jest konsumowany przez naszą konstrukcję zbrodni komunistycznej,
u nich już się przedawnił. W związku z tym, odwołując się do tego wywiezienia opozycjonisty do lasu, okaże się, że oni też mają analogiczny czyn opisywany i kwalifikowany jako
przestępstwo, ale obce prawo łączy z tym czynem konkretny czas przedawnienia i nawet jeżeli ten czas przedawnienia, tak jak u nas, zaczęto by liczyć od pierwszego sierpnia 1990 roku,
to powiedzą, że według ich ustawodawstwa czas przedawnienia już upłynął; zatem nie wydadzą nam osoby, którą chcemy ścigać. Tutaj kazus Stefana Michnika jest jakąś ilustracją,
aczkolwiek dotyczy zupełnie innego kontekstu, dużo mocniejszego, bo ścigania za zbrodnie
przeciwko ludzkości. Niemniej i tutaj może pojawić się właśnie ten delikatny styk polskiego
prawa, mówiącego o zbrodni komunistycznej niepodlegającej przedawnienia i z drugiej strony odpowiedź – owszem u nas ten czyn także stanowi przestępstwo, oczywiście nie nazywane
tak jak w Polsce zbrodnią komunistyczną, ale właśnie… Złe traktowanie albo jakiś inny akt
opisywany również w danym ustawodawstwie obcym jako przestępstwo, ale według ustawodawstwa takiego państwa, do którego się zwracamy, ten czyn już uległ przedawnieniu. Zatem
nie będzie ekstradycji, czy też wykonania europejskiego nakazu aresztowania nie będzie. Nie
musi się tak stać, ale może się tak stać.
Dr hab. Bogusław Kopka: Jeszcze jedna uwaga, jeżeli można? Zbrodnią komunistyczną
jest również według ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej [art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu], niszczenie i zacieranie śladów zbrodni komunistycznych. Jednym słowem,
jeżeli ktoś niszczy dokumenty, które dokumentują zbrodnie komunistyczne, to jest też winny
tych zbrodni komunistycznych i ten element wyszedł bardzo wyraźnie, kiedy przyszła wdowa
po generale Czesławie Kiszczaku z teczką tajnego współpracownika „Bolka”, okazało się, że
przez tyle lat emeryt Kiszczak trzymał tą teczkę, która dawno powinna być już w archiwum
IPN. W związku z tym poszerza się to całe spektrum, poszerza o wiele osób, które mogą być
ścigane za zbrodnie komunistyczne i niekoniecznie muszą być w wieku emerytalnym.
Piotr Dmitrowicz: Dziękuję, panie doktorze. Pytanie do pana Marka Skulimowskiego,
prezesa Fundacji Kościuszkowskiej. Pan profesor Kamiński powiedział, że ta ustawa może
powodować, że to ściganie nie będzie skuteczne, ale czy ta ustawa, o której rozmawiamy,
która za miesiąc wejdzie w życie, może też przynieść jakieś skutki negatywne, jeżeli chodzi
o postrzeganie państwa polskiego, w takim kontekście jak to się stało dwa lata temu, jak pan
na to patrzy, panie Marku?
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Marek Skulimowski: W tej chwili nie mam żadnych sygnałów. Gdyby nie dzisiejsze spotkanie,
nie zdawałbym sobie sprawy, że taka ustawa wchodzi w życie, to wydaje mi się, że nie będzie
miało żadnych negatywnych skutków. Tak jak wspomniałem, jest to prawo każdego z państw,
aby tworzyć prawo w celu pociągnięcia do odpowiedzialności byłych aktywnych uczestników
systemu opresyjnego – w tym przypadku komunizmu w Polsce. Jedyne moje zastrzeżenie jest
takie, że w przypadku Stanów Zjednoczonych i państwa Izrael, nie będzie mowy o ekstradycji, jeżeli ktokolwiek jest obywatelem tych krajów. Zwłaszcza państwo Izrael nie dopuszcza
do ekstradycji swoich obywateli, nawet w sprawach prawnie niebudzących wątpliwości. Dla
przykładu należy przywołać sprawę spółki ART-B, gdzie jeden ze współudziałowców schronił
się w Izraelu i nie ma możliwości postawienia go przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
W Stanach Zjednoczonych mieliśmy problem z ekstradycja obywatela polskiego i amerykańskiego, który był podejrzany o związek z zabójstwem ówczesnego szefa polskiej policji. Obawiam się, że ekstradycje podejrzanych z USA, w rozumieniu niniejszej ustawy, nie zadziałają.
Jednak stanowczo popieram ochronę archiwów i wszelkich dokumentów archiwalnych wytworzonych w Polsce. Muszą być zabezpieczone prawnie, aby osoby nielegalnie przetrzymujące lub wywożące miały świadomość, że mogą być pociągnięte do odpowiedzialności karnej,
Piotr Dmitrowicz: Jeszcze jedno pytanie w takim razie do pana Marka Skulimowskiego.
Mówi pan, że właściwie pan nie słyszał o tej ustawie, gdyby nie ta dyskusja. Czy to nie
jest tak, że my powinniśmy, my jako państwo polskie, zanim ta ustawa wejdzie w życie,
przygotować, że tak powiem, grunt międzynarodowy i informować o tym, że taka ustawa
wchodzi w życie, że państwo polskie będzie ścigało zbrodnie komunistyczne, że one według
naszego prawa się nie przedawniają?
Marek Skulimowski: Ja myślę, że osoby mające wiedzę prawną, tak jak pan profesor Kamiński,
mógłby więcej powiedzieć na ten temat. Moim zdaniem, ta ustawa nie wnosi nic w zachwianie
relacji dwustronnych z jakimkolwiek państwem. Jeżeli mówimy tylko o ściganiu zbrodniarzy,
to absolutnie ja nie dostrzegam problemu. Nie widzę także możliwości przygotowania gruntu
międzynarodowego, dopóki nie będzie konkretnej sprawy. Pojedyncze sprawy mogą powodować spięcia w bilateralnych relacjach na przykład we wspomnianych ekstradycjach, ale nie
dostrzegam kontrowersji w ściganiu komunistycznych zbrodniarzy.
Piotr Dmitrowicz: Dziękuję bardzo, wracamy do pana sędziego Wygody, burza mam
nadzieję już minęła. Jakie są pana refleksje, przysłuchując się tej dyskusji?
Jacek Wygoda: [zakłócenia w transmisji] Ta ustawa o IPN związana ze zwalczaniem, ściganiem sprawców zbrodni komunistycznych, pewnie nawet w tym kształcie, który być może wejdzie w życie, żadnych skutków rodzić nie będzie. [zakłócenia w transmisji] Był już kazus, kiedy próbowaliśmy wydobyć z Izraela ewidentnego ludobójcę, Salomona Morela i okazało się,
że dla Izraela czyny, jakich dopuścił się Salomon Morel, to nie jest ludobójstwo. To nie ma nic
wspólnego z prawem. Co prawda, nie znam prawa karnego Izraela, ale przypuszczam, iż zna ono
pojęcie ludobójstwa albo pojęcie zbrodni przeciwko ludzkości i respektuje zasadę, iż są one, to
jest ludobójstwo i zbrodnia przeciwko ludzkości, nieprzedawnialne. Przypominam, że ta zasada
zapisana jest też w naszej konstytucji, w artykule czterdziestym trzecim, który to przepis sanowi,
że zbrodnia wojenna i ludobójstwo się nie przedawnia. Jednak to, czy jakiś czyn jest czy nie jest
ludobójstwem, to już to kwestia interpretacji. Izrael w przeszłości uznał, że zbrodnie Salomona
Morela, czy tak jak później Szwecja – zbrodnie Stefana Michnika, nie są zbrodniami przeciwko
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ludzkości lub zbrodniami ludobójstwa, a zatem potraktowane zostały jako zwykłe, może wielokrotne, zabójstwa i one jako takie się według Izraela lub Szwecji przedawniły. To już nie ma
nic wspólnego z prawem, to jest po prostu polityka. Jeżeli nasze państwo nie będzie w stanie
wyegzekwować takiego, a nie innego rozumienia przepisów obcych krajów, do których wystąpi, no to myślę, że będzie tak, jak było, więc nie bardzo wyobrażam sobie sytuację, w której na
przykład jednostce GROM-u udaje się porwać, udaje się wyrwać, na przykład z Anglii, jakiegoś ewentualnego ukrywającego się sprawcę zbrodni komunistycznej [zakłócenia w transmisji].
Nawiązując cały czas do tej ustawy, o której mówimy, chociaż przedmiotem tutaj jest raczej
międzynarodowy kontekst, chciałem przypomnieć, że tak naprawdę nie jest pewne, że nawet
jeżeli ta ustawa wejdzie w życie pierwszego sierpnia, to chciałem przypomnieć, o czym zapewne nie wiedzieliście, bo nie jesteście panowie prawnikami, za wyjątkiem pana Kamińskiego, że
od 2010 roku jest w obrocie uchwała Sądu Najwyższego, która stwierdza, że artykuł czwarty
ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej nie stanowi samodzielnej podstawy do określania czasu przedawnienia zbrodni komunistycznych, czyli, inaczej mówiąc, Sąd Najwyższy stanął na
gruncie takim, że zbrodnie komunistyczne, tak naprawdę zbrodnie komunistyczne przedawniły
się znacznie wcześniej. Odwołał się do przepisów, które epizodycznie w międzyczasie obowiązywały i tak naprawdę konsekwencją tej uchwały jest to, że na dzień dzisiejszy tylko zbrodnie
komunistyczne, które są zbrodniami przeciwko ludzkości lub zbrodniami ludobójstwa, mogą
być skutecznie ścigane. Ta uchwała została pośrednio zaskarżona przez rzecznika praw obywatelskich, aktualnie funkcjonującego, to jest pana Bodnara, do Trybunału Konstytucyjnego, ale
do dziś trybunał tej skargi nie rozpoznał i właściwie w tym momencie nie ma szans jej rozpoznać, albowiem w międzyczasie zmieniło się prawo regulujące postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym i nie jest możliwe w tym momencie zaskarżanie przepisów, które utraciły moc obowiązującą, przez Rzecznika Praw Obywatelskich. W związku powyższym, mam tu
przed sobą pismo od prokuratora generalnego, w którym ten wnosi o umorzenie postępowania
w sprawie, dotyczącej zgodności z konstytucją wspomnianej wcześniej uchwały Sadu Najwyższego, a właściwie przepisów, na których się ona opierała. Podobnej treści pismo skierował
do Trybunału Konstytucyjnego marszałek Sejmu. W mojej ocenie mówimy zatem na wyrost
o problemie, jaki ta ustawa może wywołać w stosunkach międzynarodowych, bo tak naprawdę, jeżeli ona nie zostanie przemodelowana, to nie wywoła żadnych skutków na gruncie krajowym. Nie będzie po prostu możliwości skutecznego ścigania zbrodni komunistycznych. To
są właśnie te problemy, o których mówiłem na początku, wynikające także z funkcjonowania
uchwały Sądu Najwyższego, o której przed chwilą wspomniałem, a która, aczkolwiek nie jest
formalnie źródłem prawa, będzie stosowana i jestem przekonany, że gdy do Sądu Najwyższego
trafi jakaś sprawa, kasacja czy na przykład pytanie prawne, to każda zbrodnia komunistyczna,
niestanowiąca zbrodni przeciwko ludzkości lub zbrodni ludobójstwa, będzie uznana za czyn
zabroniony, którego ściganie się przedawniło. To jest taka niewesoła informacja dla ewentualnych słuchaczy tego spotkania.
Piotr Dmitrowicz: Dziękuję bardzo, panie sędzio. Zwracam się do pana profesora
Kamińskiego, czy faktycznie tak jest? A jeśli tak, jak mówi pan sędzia Wygoda, to co my
możemy zrobić, co może zrobić państwo polskie? Nie wiem, czy inną ustawą udoskonalić
ten system ścigania zbrodniarzy hitlerowskich i zbrodni popełnionym na narodzie polskim?
Prof. Ireneusz Cezary Kamiński: To, na co zwrócił uwagę pan sędzia Wygoda, jest bardzo
istotne. Natomiast jest jednak mocno osadzone w pewnym rygorze prawnym i obawiam się, że
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w krótkiej dyskusji byłoby nam niezwykle trudno wyjaśnić, o co chodzi. Najprościej, chodzi
o to, jak mają się do siebie przepisy kodeksu karnego, dotyczące przedawnienia i reguły dotyczące przedawnienia z ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Czy reguły z ustawy o IPN
mają charakter samoistny, a więc samodzielnie określają czasowy horyzont przedawnienia, czy
też muszą być stosowane łącznie z kodeksem karnym. Tego właśnie dotyczyła uchwała Sądu
Najwyższego z 2010 roku, która wskazała, że terminy z ustawy o IPN nie mają samodzielnego
charakteru i pojawiają się konsekwencje, o których wspomniał pan sędzia Wygoda. Nie sądzę
jednak, by ten brak precyzji w Polsce musiał się przekładać na problemy o charakterze międzynarodowo-prawnym, a więc przede wszystkim na skuteczne skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Natomiast byłoby rzeczą niezwykle pożądaną, by ten rozmyty stan
prawny, istniejący w Polsce, został naprawiony i byśmy mieli jednoznaczne reguły. Czy jest
to możliwe? To byłaby dłuższa, prawnicza i skomplikowana rozmowa.
Piotr Dmitrowicz: Rozumiem jednak, że jest możliwe. Należałoby podjąć jakieś
długofalowe działanie, powołać jakieś ciało szacownych profesorów prawa, praktyków,
którzy by te kwestie uregulowali.
Prof. Ireneusz Cezary Kamiński: Obawiam się, że wiedza ekspercka nie za bardzo może być
tutaj przydatna. Ona może służyć pomocą, natomiast potrzebni są tutaj legislatorzy i wiedza
z zakresu dobrej szybkiej legislacji. Proszę też pamiętać, że mamy ten bardzo krótki horyzont
czasu, zatem przy wszystkich zastrzeżeniach, o których wspomniał pan sędzia Wygoda, postanowiono, że coś trzeba zrobić przed pierwszym sierpnia bieżącego roku, a więc spowodować, że ta nowelizacja przy wszystkich, powiem raz jeszcze, zastrzeżeniach i problemach, powinna wejść z życie najpóźniej trzydziestego pierwszego lipca bieżącego roku, zanim termin
przedawnienia, o którym literalnie ustawa o IPN mówi, ulegnie ukończeniu.
Piotr Dmitrowicz: Dziękuję bardzo, profesorze. Doktor Bogusław Kopka, jak historyk
patrzy na tą ustawę, która za chwilę wejdzie i czego mu tam w niej brakuje albo co jest
niebezpieczne z punktu widzenia badań historycznych, czy działalności historycznej, nie
prokuratorskiej w tym wypadku?
Dr hab. Bogusław Kopka: Myślę, że trzeba by przypomnieć, że ustawodawca został poinformowany przez historyka, dziennikarza, publicystę, Tadeusza Płużańskiego, a w związku z tym
to nie jakby prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej wyszli z inicjatywą i zasygnalizowali problem możliwości przedawnienia się zbrodni komunistycznych, tylko obywatel, później
w mediach społecznościowych temat stał się ważny i ten problem został przedstawiony wysokiej izbie. Wynika z tego, że jest jednak świadomość obywatelska i, że między innymi, ta
praca IPN w latach poprzednich nie poszła na marne. To znaczy, że ten odzew, ta ilość głosów
za przyjęciem tej ustawy w Sejmie, trzeba potraktować pozytywnie.
Natomiast jeżeli chodzi o liczby, no to powiedzmy tak, finansowo najlepiej zarabiają prokuratorzy i dział komisji ścigania, to są po prostu sumy ogromne. Natomiast jeżeli chodzi o efektywność pracy, to wyrobnicy w postaci archiwistów, historyków, którzy w dzisiejszych już
warunkach symboliczne kwoty zarabiają, ponoszą największy trud pracy i w kształtowaniu
świadomości i w tym wysiłku też intelektualnym. W związku z tym myślę, że te rozważania
prawnicze są oczywiście słuszne, natomiast uważam, że polityka, czyli suweren, tutaj będzie
podejmował decyzje i w tych granicach Instytut Pamięci Narodowej działa. Pozostaje nam
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jako historykom przede wszystkim ta spuścizna ogromna, którą jest w IPN, jego archiwum,
gdzie mamy dokumenty, protokoły przesłuchań po głównej komisji, która jeszcze badała, jak
to się określało, zbrodnie niemieckie, czy hitlerowskie; bo te sprawy, zbrodnie nazistowskie,
niemieckie, hitlerowskie, nadal są w obiegu. Natomiast na kilkaset spraw prowadzonych rocznie, jest jedna albo dwie sprawy zakończone sukcesem, na cały IPN, jeżeli o komisji ścigania
mówimy, niestety większość jest umarzana.
Chciałbym, abyśmy podkreślili ważny tu element, że nie wszystko się da przeliczyć na liczby i zważyć na tą ekonomię pracy sędziowskiej i prokuratorskiej, ważne są też symbole. Ja
uważam, że ta ustawa ma charakter symboliczny, to znaczy, że ona zrównuje te zbrodnie pod
względem traktowania zbrodni komunistycznych ze zbrodniami nazistowskimi, bo o ile, jak
pan prezes powiedział, że o kłamstwie katyńskim można mówić bez żadnych konsekwencji
prawnych, no ale już kłamstwo oświęcimskie jest ścigane w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że
ta kwestia pracy IPN i ten cel przyświecał świętej pamięci Januszowi Kurtyce, aby te zbrodnie
komunistyczne były traktowane na równi ze zbrodniami hitlerowskimi, nazistowskimi i jeżeli
dojdziemy do takiego punktu, w którym świat się z tym zgodzi, to możemy to uznać za wielki sukces nas wszystkich.
Piotr Dmitrowicz: Dziękuję bardzo, panie doktorze. Chciałbym panowie, abyśmy
w jakiś sposób podsumowali teraz naszą dyskusję. Przypomnę, że mówimy o przeszłości,
teraźniejszości i przyszłości. Witam Pawła Kurtykę, który jest z nami i chce się włączyć do
naszej dyskusji.
Paweł Kurtyka: Ja bym chciał jeszcze zadać jedno pytanie, tak dla całości obrazu, który
kształtował się z różnych punktów. Wydaje mi się, że dla nas jest jeszcze ważne pytanie, jaka
w ogóle jest pozycja międzynarodowa instytutu? Tu kierowałbym to pytanie przede wszystkim
do pana prezesa Skulimowskiego. Czy Instytut Pamięci Narodowej jest rozpoznawalną instytucją, czy ma jakąś siłę oddziaływania międzynarodowego, czy raczej nie? Trzeba podkreślić,
że IPN koncentrował się przede wszystkim na załatwianiu spraw polskich, bo przecież tutaj
przez okres komunistyczny, przez brak debaty o historii, przez wyłączenie szerokiego okresu
czasowego musieliśmy odrobić pewną lekcję. Dlatego IPN kierował swój przekaz na arenę
wewnątrzkrajową. Podejmował jednak przy tym różne działania międzynarodowe. Tutaj chociażby za prezesury mojego ojca zainaugurował współpracę z Instytutem Jad Waszem, szerszą
i mocniejszą. Pewne takie przykłady były. Natomiast jak byśmy to teraz zdefiniowali? Myślę,
że mogłoby to nam domknąć taką zgrabną klamrą ten obraz.
Marek Skulimowski: Niniejszy temat planowałem poruszyć w konkluzji, jakby nawiązanie
do wypowiedzi doktora Bogusława Kopki odnośnie współpracy międzynarodowej, którą przez
lata inicjował IPN. Fundacja Kościuszkowska jest beneficjentem tej współpracy za co jesteśmy
ogromnie wdzięczni, ponieważ prace archiwizacyjne są prowadzone w fundacji przez pracowników IPN i liczymy, że za kilka lat archiwum będzie dostępne on-line.
Jednak to, co wydarzyło się wokół nowelizacji ustawy w 2018 jest bardzo niepokojące. Media
często preferują upraszczanie przekazu i tak w przypadku wspomnianej kontrowersyjnej nowelizacji dziennikarze ukuli nazwę „ustawa IPN”. Jest to skrót myślowy, ale jednocześnie powoduje,
że instytut jest rozumiany, jako współwinny kryzysu dyplomatycznego. Pominięto uczestników
całego procesu legislacyjnego, w trakcie którego można było dokonać wielu zmian, uwzględnić
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interesy, dotyczące polityki międzynarodowej. Obawiam się, że takie postrzeganie roli IPN rzuca cień na przyszłą współpracę instytutu z tak szacownymi organizacjami jak Jad Waszem czy
Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. Kolejnym aspektem jest problem, że większość organizacji, zwłaszcza rządowych, adresuje swoje działania do odbiorców polskich w Polsce i za
granicą. Rozumiem obowiązek i potrzebę działań lokalnych w Polsce, ale Instytut Pamięci Narodowej powinien szerzej włączać się w skuteczne inicjatywy za granicą, między innymi poprzez wydawanie publikacji językach przede wszystkim w angielskim, niemieckim i rosyjskim.
Piotr Dmitirowcz: Czy pan prezes Paweł Kurtyka chciałby jeszcze się odnieść do tego, bo
przecież książki angielskojęzyczne są wydawane przez Fundację imienia Janusza Kurtyki?
Paweł Kurtyka: To prawda, robimy to, chociaż z tej racji, że jesteśmy organizacją trzeciego sektora, nie mamy dostępu do tej skali, którą można uruchomić dzięki odpowiedniemu
ukształtowaniu chociażby budżetu Instytutu Pamięci Narodowej. Jeśli państwo polskie na ten
front zdecydowałoby się przeznaczyć duże sumy, bo nikt w Polsce takiej skali nie jest w stanie wygenerować przy zachowaniu pewnej jakości, to tu jest jakiś pomysł rozwojowy dla IPN,
czy jakiegoś kierunku podążania. Myślę, że warto, podobnie jak to, że nie ma sensu wydawać
książek po angielsku w wydawnictwie IPN. Wydawnictwo IPN nie dosyć, że ma kłopoty dystrybucyjne na rynku polskim, to jest kompletnie nieznane na rynku międzynarodowym, więc
absolutnie do nikogo to nie dotrze. Nie wystarczy wydać książkę po angielsku, trzeba jeszcze
z nią dotrzeć do odpowiednich ludzi, tych którzy ją przeczytają.
Marek Skulimowski: Ja mówię nie tylko o tłumaczeniu, ale także o wydaniu na lokalnym rynku, czyli o całym procesie dystrybucji i promocji książki. Skoro udaje się to indywidualnym
polskim naukowcom, to przy wsparciu IPN liczba publikacji w prestiżowych wydawnictwach
powinna być znacznie wyższa. Fundacja Kościuszkowska od wielu lat przeznacza środki na
tłumaczenia i publikacje, na przykład ostatnio wspomnień profesora Zbigniewa Antoniego
Kruszewskiego, ale niestety mamy ograniczone środki na ten cel.
Paweł Kurtyka: Dokładnie tak. Jest to bardzo ważna działalność. Tak już gwoli mojej puenty. Mnie dość mocno zaniepokoiły te spostrzeżenia czy ostrzeżenia sędziego Wygody, bo tutaj, co prawda, jest symbol, to jednak państwo polskie powinno nie być państwem z tektury, to
znaczy powinno móc egzekwować te elementy porządku prawnego, które uznaje za słuszne.
Tak samo można mieć również armię, która na papierze wygląda serio i poważnie, ale jeżeli
ona nie będzie nas umiała obronić, czyli spełnić swojej powinności, to każda na nią wydana
złotówka będzie złotówką straconą. Narzędzia muszą działać, a nie tylko istnieć w szerokiej
świadomości, że są. Myślę, że tutaj jest to niezwykle cenna uwaga i zapewne jako fundacja
będziemy się przyglądać tej sprawie. Ja już nie będę dłużej komentował. Chciałbym jeszcze,
żeby nasi goście mogli jeszcze wypowiedzieć autorski komentarz na zakończenie.
Piotr Dmitrowicz: Dziękuję bardzo, panie prezesie. Poproszę w takim razie pana sędziego
Wygodę o podsumowanie tej naszej dzisiejszej dyskusji, czyli tego spotkania.
Jacek Wygoda: Bardzo bym chciał, aby IPN stał się takim skutecznym instrumentem, „szeryfem”, ścigającym sprawców zbrodni komunistycznej, ale aby tak się stało, trzeba uzbroić Instytut w zdecydowanie lepszą niż obecnie funkcjonująca ustawę o IPN, bo – tak jak już wspominałem – sam fakt, że w tym projekcie znajdzie się pewien zapis, który znosi przedawnienie
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zbrodni komunistycznych, to jeszcze nie wystarcza, w kontekście szeregu innych prawnych
zawiłości. Może to się uda zrobić przed pierwszym sierpnia.
Jeszcze jedna łyżka dziegciu. Zaskakuje mnie jedno, że w tej ustawie o IPN, tej znowelizowanej, czyli z 19 czerwca, zawarto zapis, mówiący o nieprzedawnianiu zbrodni komunistycznych,
a jednocześnie nie ma identycznego zapisu w odniesieniu do zbrodni ukraińskich formacji, takich jak UPA, popełnionych na Polakach na Wołyniu czy gdziekolwiek indziej. Ktoś tu mówił
o symbolach, to też jest symboliczne. Może się okazać, że po pierwszym sierpnia przestępstwo
ukrywania dokumentów byłych służb PRL-owskich, stanowiące zbrodnię komunistyczną, nie
będzie podlegało przedawnieniu, natomiast ewentualnie żyjący sprawca zbrodni zabójstwa
Polaka, Żyda lub Czecha (te narodowości żyły na Wołyniu), motywowanego nacjonalistyczną
ideologią ukraińską, będzie korzystał z dobrodziejstwa przedawnienia. Myślę, że zbyt szybko pisana ustawa, a ta do takich należała, zawiera wiele takich „kiksów” legislacyjnych, które
czynią ją bardziej taką „tekturową” niż prawdziwie działającą.
Piotr Dmitrowicz: Dziękuję bardzo, panie sędzio. Pan profesor Kamiński, gdyby pokusił
się o autorski końcowy komentarz do naszej dzisiejszej dyskusji, bardzo proszę, panie
profesorze.
Prof. Ireneusz Cezary Kamiński: Pierwsza rzecz, ja z Instytutem Pamięci Narodowej nie
byłem związany, trudno mi jest więc komentować sprawy dotyczące instytutu. Jestem oczywiście obserwatorem prac IPN, czytam książki, materiały wydawane przez instytut. Pewnej
rzeczy żałuję, mianowicie nie widzę gotowości, woli, chęci i praktyki polegającej na kontakcie
z prawnikami, prawnikami zajmującymi się właśnie obszarem, który sąsiaduje z tym, co IPN
robi. Jest to prawo międzynarodowe, prawo karne. To nie jest tak, że środowisko prawnicze
jest uprzedzone do instytutu, czasami się tak mówi czy myśli. Jest zupełnie inaczej. Gdyby
ze strony instytutu gotowość była większa, większa aktywność, też byłby odzew środowiska
prawniczego. Nie chcę się tutaj wpraszać, ale gdyby było zaproszenie ze strony instytutu, to
ze strony środowiska prawniczego też byłaby reakcja.
Wracając na chwilę do tematu naszej rozmowy, a więc zbrodni komunistycznych, to co mnie
bardzo pozytywnie uderzyło w czasie pracy, mówiąc językiem prawniczym, procedowania tej
ustawy w parlamencie, to olbrzymie poparcie dla zmian, niezależnie od politycznego zróżnicowania naszego parlamentu. Nie wiem, czy państwo zwróciliście uwagę na wynik głosowania: czterysta czterdzieści trzy głosy za, cztery głosy przeciwko, cztery głosy wstrzymujące. To
jest też, wydaje mi się, bardzo istotna okoliczność. Kategoria zbrodni komunistycznej wcale
nieoczywista prawniczo, wcale nieoczywista również w kontekście pozaprawnym, została już
oswojona. Wiem, że jest okres wyborczy, to też zapewne miało wpływ na ewentualną krytykę
pomysłu ustawy nowelizującej, natomiast wydaje mi się, że pojęcie zbrodni komunistycznej
weszło do obiegu publicznego i trudno je kwestionować. Stąd ten wysoki wynik głosowania,
to jest moim zdaniem bardzo istotne.
Piotr Dmitrowicz: Dziękuję bardzo, panie profesorze i poproszę pana doktora Bogusława
Kopkę o komentarz.
Dr hab. Bogusław Kopka: Na pewno, jak wszyscy tutaj jesteśmy, życzymy jak najlepiej Instytutowi Pamięci Narodowej, jako instytucji publicznej, stojącej na straży pamięci narodowej.
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Nie jestem przekonany, czy nowe poprawki do ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, naprawdę jest ich wiele, czy coś zmienią. Na pewno instytut czeka jakiś nowy impuls, odrodzenie, które jest potrzebne, jeżeli chodzi o wewnętrzną strukturę, organizację, jakaś dynamika.
To jednak zależy od ludzi, a nie od nowych ustaw, ponieważ ta ustawa, która jest obecnie, ona
jest dosyć szczegółowa i myślę, że jest wystarczająca, aby dobrze funkcjonować przy tym budżecie, dosyć sporym, jakim dysponuje instytut.
Chciałbym zwrócić uwagę, tak na zakończenie, że polski Instytut Pamięci Narodowej jest wzorcem do naśladowania i aby też nadal pozostał dla ościennych IPN-ów, takich, które powstały
w krajach, które były pod okupacją sowiecką: Słowacji, Czechach, Rumunii, Bułgarii, gdzie ta
wymiana i współpraca też się zaczęła za czasów świętej pamięci Janusza Kurtyki. Chciałbym
tu też powiedzieć o wspomnianej Ukrainie, Białorusi może gorzej, ale też krajami bałtyckimi,
Litwą Łotwą i Estonią. To też są kierunki, które powinny nas interesować i IPN nie tylko powinien patrzeć na Waszyngton i na Tel Awiw, ale też na Pragę, Bratysławę, Rygę, czy też Wilno. To też są bardzo ważni partnerzy w polityce historycznej.
Piotr Dmitrowicz: Bardzo dziękuję, panie doktorze i na koniec pan Marek Skulimowski,
raz jeszcze poprosimy o komentarz.
Marek Skulimowski: Chciałbym otrzymywać więcej książek w języku angielskim wspieranych przez Instytut Pamięci Narodowej. Nie chciałbym recenzować pracy IPN w jakikolwiek
zakresie, ponieważ nie śledzę działań instytutu na co dzień. Ale bez wątpienia IPN powinien
trzymać się z dala od polityki. Mam nadzieję, że IPN jak najszybciej odbuduje swoje międzynarodowe zaufanie, które częściowo zostało zachwiane w 2018 roku. Jednocześnie zwiększy
wsparcie działalności badawczej i wydawniczej naukowców, zajmujących się historią Polski
na prestiżowych uczelniach na świecie.
Piotr Dmitrowicz: Bardzo dziękuję, panie Marku. Wszystkim panom serdecznie dziękuję
za to spotkanie, za tą dyskusję. Myślę, że przede wszystkim warto rozmawiać, warto
dyskutować i oczywiście ta rozmowa to nie jest tylko Instytut Pamięci Narodowej, ale to
jest kondycja państwa polskiego, patrzenie na polską historię, na polską opowieść o naszej
historii za granicą i wiele innych elementów. Oddam na koniec głos panu prezesowi
Pawłowi Kurtyce. Bardzo proszę, panie prezesie.
Paweł Kurtyka: Dziękuję bardzo, ja też chciałbym się do tych podziękowań dla naszych drogich gości i dla państwa, którzy śledziliście tę debatę, przyłączyć. Gwoli drobnego komentarza do słów profesora Kopki, że może ustawa nie jest taka ważna, że ważni są ludzie. Ale też
ci ludzie muszą funkcjonować w odpowiednich ramach prawnych. Tu można przypomnieć,
że w 2010 roku została zmieniona ustawa, która odebrała dużą suwerenność prezesowi IPN.
Chodzi mi o tryb odwołania prezesa. Trzeba przyznać, że przed tą nowelizacją IPN był instytucją dużo bardziej niezależną od wpływów czynnika politycznego, a po tej nowelizacji, której
nikt nie przywrócił do stanu pierwotnego, już taką instytucją nie był. Być może to, że Instytut
Pamięci Narodowej dzisiaj jest, można powiedzieć, momentami nieco rozmyty, to też wynika z tego, że stał się być może mniej niezależnym tworem badaczy uzbrojonych w prokuraturę, bo tak można to zdefiniować. Ta instytucja musi być również bardziej wyczulona na różne
kierunki polityki bieżącej i brać to pod uwagę. Takie rzeczy wydają się może drobne z punktu
widzenia odbioru społecznego, ale one wpływają później na całościowy efekt, tak się potrafią

222

STRONA

HISTORIA, PRAWDA, TERAŹNIEJSZOŚĆ

JAK PROWADZIĆ STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
W KONTEKŚCIE PRZESZŁOŚCI? 2.0

delikatnie kumulować w czasie. Pewnie tu jest oczekiwanie takiego niejakiego nowego spojrzenia czy nowego otwarcia, o którym mówił tu pan doktor Kopka. Myślę, że to jest dobra
okazja, żeby właśnie przy nowelizacji powiedzieć o tym wprost, ponieważ tych problemów nie
brakuje. Rzeczywiście tych frontów działań jest bardzo dużo. Tak jak przed dziesięciu-piętnastu laty, głównie były to działania krajowe, tak teraz coraz istotniejszym problemem stają się
sprawy międzynarodowe, bo też wtedy, te piętnaście lat temu taka, powiedzmy, tendencja na
arenie międzynarodowej do rewizji polskiej historii, do pewnych oskarżeń nas nie występowała. Teraz być może dokonała się jakaś zmiana pokoleniowa, może też wystąpiły inne czynniki,
ale tego typu sygnały występują, nasilają się i są coraz bardziej liczne. Tutaj można chociażby
wskazać ostatni artykuł Władimira Putina, opublikowany w prasie amerykańskiej, dotyczący
genezy drugiej wojny światowej, w którym wprost wskazuje, że to wina zachowań polskich
polityków skłoniła Hitlera i Stalina do zawarcia swojego paktu, a Armię Czerwoną do wkroczenia na wschodnie tereny Polski 17 września 1939 roku. Więc niejako przerzuca odpowiedzialność za to, co się stało w trakcie wybuchu drugiej wojny światowej, wprost na Polskę.
Jeżeli dla nas coś jest czarne i białe, to na arenie międzynarodowej w ogóle to tak nie wygląda,
lecz funkcjonuje w różnych kontekstach. Pisze się tam nieprawdę. U nas obowiązkiem państwa jest stać na straży tego, żeby jednak nasza narracja, zwłaszcza że jest prawdziwa, mogła
liczyć na odpowiednie przebicie. Dziękuję.
Piotr Dmitrowicz: Ja również dziękuję, panie prezesie. Te słowa kończą nasze dzisiejsze
spotkanie. Jeszcze raz wszystkim panom serdecznie dziękuję za rozmowę, za spotkanie.
Wszystkim widzom kłaniam się nisko w imieniu Fundacji im. Janusza Kurtyki.

STRONA

223

Glosa 16

Ireneusz Cezary Kamiński
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

NIE(PRZEDAWNIALNOŚĆ)
ZBRODNI
KOMUNISTYCZNYCH
A PRAWO MIĘDZYNARODOWE

224

STRONA

HISTORIA, PRAWDA, TERAŹNIEJSZOŚĆ

JAK PROWADZIĆ STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
W KONTEKŚCIE PRZESZŁOŚCI? 2.0

U

stawa z 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu (dalej jako ustawa o IPN, Dz.U. z 1998 r. nr 155, poz.
1016, ze zm.) wprowadziła do polskiego systemu prawnego pojęcie zbrodni komunistycznej. To
pojęcie nie było i nie jest znane również prawu międzynarodowemu. Uznano jednak, że skoro
w systemie komunistycznym nie było możliwe ściganie pewnych kategorii przestępstw popełnionych z motywacji politycznej przez funkcjonariuszy komunistycznego państwa, należy – po
pierwsze – stworzyć możliwość pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności prawnej (karnej),
a po drugie – wprowadzić takie terminy przedawnienia, by ściganie stało się realnie możliwe.
W niniejszym tekście zajmę się ustaleniem, czy postanowienia polskiego prawa, dotyczące terminów przedawnienia zbrodni komunistycznych, mogą być kwestionowane w perspektywie
prawa międzynarodowego. Istotne w tym kontekście jest to, że odnoszące się do przedawnienia
reguły, nie były stałe, lecz zmieniono je na niekorzyść sprawców. Czy takie działanie polskiego
ustawodawcy narusza zatem reguły prawa międzynarodowego, zwłaszcza traktatów międzynarodowych z obszaru praw człowieka? Umowy międzynarodowe, dotyczące praw człowieka,
nie tylko ustanawiają pewne zobowiązania dla państw-stron, ale i wprowadzają zróżnicowane
mechanizmy prawnej kontroli. Najmocniejsze rozwiązanie przewiduje Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz.U. z 1993 r. nr 61, poz. 284,
ze zm.), dająca jednostce – po wykorzystaniu wcześniej wszystkich wymaganych środków
krajowych – uprawnienie do wniesienia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Poza zakresem moich rozważań znajdzie się natomiast systematyczna analiza tego, czy definicja zbrodni komunistycznych i jej zmiany, a także zastosowanie tej definicji w poszczególnych
sprawach, są zgodne z zobowiązaniami Polski, wynikającymi z prawa międzynarodowego. Do
pewnych kwestii nawiążę jednak w zakresie wymaganym dla omówienia głównego tematu.
Od przedawnienia do nieprzedawnienia
Ustawa o IPN za zbrodnię komunistyczną uznaje czyny dokonane przez funkcjonariuszy komunistycznego państwa „polegające na stosowaniu represji lub innych form naruszania praw człowieka wobec jednostek lub grup ludności bądź w związku z ich stosowaniem, stanowiące przestępstwa według polskiej ustawy karnej obowiązującej w czasie ich popełnienia” (art. 2 ust. 1).
W zakres pojęcia zbrodni komunistycznych mogą wchodzić zróżnicowane czyny. Po pierwsze,
zbrodnia komunistyczna może stanowić jednocześnie zbrodnie przeciwko ludzkości, przeciwko
pokojowi lub zbrodnię wojenną. W takim przypadku nie dochodzi do przedawnienia czynu. Podstawą dla takiej reguły jest Konstytucja RP oraz Konwencja Narodów Zjednoczonych z 26 listopada 1968 r. o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości
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(Dz.U. z 1970 r. nr 26, poz. 208). Po drugie, zbrodnia komunistyczna może być zabójstwem.
W takiej sytuacji polski ustawodawca przewidział 30-letni okres przedawnienia. Po trzecie,
w przypadku pozostałych zbrodni komunistycznych karalność czynu miała ustawać po 20 latach.
Zgodnie z ustawą i IPN bieg terminu przedawnienia rozpoczął się 1 stycznia 1990 r. Oznaczało
to, że dla zbrodni komunistycznej będącej zabójstwem możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej zamknie się 31 grudnia 2020 r., a dla innych zbrodni komunistycznych –
31 grudnia 2010 r. Ale ustawa z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.
z 2006 r. nr 218 poz. 1592) znowelizowała wskazane przepisy ustawy o IPN w dwojaki sposób.
Po pierwsze, wydłużono odpowiednio do lat 40 (zabójstwo) i 30 (pozostałe czyny) przedawnienie zbrodni komunistycznych. Po drugie, początkiem biegu terminu przedawnienia stał się
1 sierpnia 1990 r. Po zmianie dwie kategorie zbrodni komunistycznej przestałyby podlegać
karaniu 1 sierpnia 2030 r. i 1 sierpnia 2020 r. Aby nie dopuścić do takiego skutku, raz jeszcze
zmieniono 15 lipca 2020 r. ustawę o IPN (Dz.U. z 2020 r. poz. 1273), tym razem przez wpisanie do niej braku przedawnienia wszystkich zbrodni komunistycznych. W konsekwencji możliwe stało się dożywotnie ściganie każdego sprawcy.
Prawo międzynarodowe i uprawnienie jednostki do przedawnienia
karalności
Czas przejść do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy państwo może modyfikować wprowadzone przez siebie pierwotnie reguły, dotyczące przedawnienia karania. W przypadku zbrodni
komunistycznych były dwie zmiany. Pierwsza polegała na wydłużeniu okresu przedawnienia,
druga – dużo bardziej radykalna – na uczynieniu wszystkich zbrodni komunistycznych nieprzedawnialnymi. Sprawca czynu może argumentować, iż państwo miało wystarczająco dużo
czasu, by zebrać wymagany materiał dowodowy i postawić zarzuty. Ale dużo poważniejsza
i bardziej zasadnicza jest inna kwestia – czy państwo, „manipulując” treścią regulacji karnej,
nie narusza zasady pewności prawa, z której może korzystać i sprawca przestępstwa.
Prawo karne, jako dopuszczające najbardziej bolesne dla jednostki sankcje prawne, musi spełniać pewne wymogi, dotyczące swojej treści i stosowania. Po pierwsze, reguła karna musi być
dostatecznie precyzyjna, by jej zastosowanie nie zaskakiwało jednostki. Innymi słowy, człowiek
musi z góry wiedzieć, co w chwili działania stanowi czyn zagrożony karą. Po drugie, prawo
karne nie może działać wstecz. Po trzecie, przy zmianie treści regulacji prawnej sprawca jest
beneficjentem łagodniejszej reguły. Nawet gdy w chwili popełnienia danego czynu przepisy
prawa karnego były surowsze, sprawca skorzysta z łagodniejszej, późniejszej regulacji, jeśli
tylko obowiązywała już ona w czasie wyrokowania przez sąd.
Wskazane powyżej rygory prawa karnego dotyczą określenia (definicji) czynu zabronionego
i zakwalifikowania go w pewien sposób (ustalenie konsekwencji w postaci kary). Przedawnienie jest natomiast instytucją procesową i ta okoliczność ma kluczowe znaczenie. Jednostka
nie ma więc ani „uprawnienia do przedawnienia przestępstwa”, ani tym bardziej do konkretnego okresu przedawnienia.
Kwestia przedawnienia może się jednak ujawnić jako „element” konstytuujący przestępstwo,
gdy doszło już do przedawnienia (upłynął okres przedawnienia), a następnie przedłużono czas
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karania, „reaktywując” możliwość ścigania sprawcy czynu i pociągnięcia go do odpowiedzialności. Dochodzi wtedy do stosowania prawa z mocą wsteczną. Sytuacja przedstawia się inaczej,
jeśli ustawodawca modyfikuje niezakończony w odniesieniu do danego czynu okres przedawnienia, nawet jeśli dokonana zmiana „przekształca” czyn przedawnialny w nieprzedawnialny.
Taki był zresztą też cel przywołanej już wcześniej Konwencji NZ o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości. Ten traktat międzynarodowy miał
przeszkodzić przedawnieniu na mocy przepisów krajowych dwóch kategorii zbrodni określonych w Statucie Norymberskiego Międzynarodowego Trybunału Wojskowego z 8 sierpnia
1945 roku i potwierdzonych przez rezolucje Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów
Zjednoczonych 3(I) z 13 lutego 1946 r. i 95(I) z 11 grudnia 1946 r.
Zmiany prawa przeprowadzone w Polsce w latach 2006 i 2020 nastąpiły przed zajściem przedawnienia. Nie naruszają więc one gwarancji z zakresu praw człowieka, wynikających dla Polski
z wiążącego ją prawa międzynarodowego.
Ale są i problemy
O ile zmiana przez państwo terminu przedawnienia (wprowadzenie reguły nieprzedawnienia) przed zakończeniem się „pierwotnego” okresu przedawnienia nie rodzi zastrzeżeń w perspektywie prawa międzynarodowego, nie oznacza to, że krajowe reguły będą akceptowane
i uwzględniane przez inne państwa. W praktyce różnice istniejące między państwami mogą
się ujawnić w kontekście wniosków o wydanie (ekstradycję) osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa. W przypadku państw Unii Europejskiej będą to wnioski kierowane w trybie
europejskiego nakazu aresztowania.
Pojęcie zbrodni komunistycznej istnieje w polskim porządku prawnym oraz w ustawodawstwie
kilku innych państw pokomunistycznych. Zdecydowana większość krajów go nie ma. Przypomnę, że konstrukt zbrodni komunistycznej odnosi się do praktyki komunistycznego państwa,
polegającej na dopuszczaniu się z motywacji politycznej czynów, stanowiących przestępstwo
na mocy ustawodawstwa, obowiązującego w czasie działania sprawcy. Taki sprawca, działający
w interesie komunistycznego państwa, nie był ścigany. Nazwanie takich przestępstw zbrodnią
komunistyczną miało umożliwić pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności karnej. Służyło
temu wprowadzenie nowego liczenia okresu przedawnienia.
Gdy sprawca zbrodni komunistycznej ściganej w Polsce znajduje się poza terytorium naszego
państwa, konieczne będzie sprowadzenie go do Polski. I tu mogą powstać trudności. Państwo
wykonujące wniosek o ekstradycję może powołać się na własne ustawodawstwo. W niektórych systemach prawnych istnieje zakaz wydawania własnych obywateli, mający nierzadko rangę konstytucyjną. Jest to jednak szczególny przypadek – podejrzany (oskarżony)
musi mieć obywatelstwo państwa wykonującego wniosek. Tak było w przypadku Samuela
Morela, któremu katowicki odział Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu postawił dziewięć zarzutów związanych z kierowaniem obozem pracy w Świętochłowicach-Zgodzie. Morel wyjechał jednak do Izraela i uzyskał obywatelstwo tego państwa. Zdarza się jednak, że państwo wykonujące wniosek wskazuje, że zgodnie z jego ustawodawstwem czyn już się przedawnił lub nie stanowi przestępstwa (ta druga okoliczność
jest rzadsza). Może też wskazać na polityczną motywację jednostki, a tym samym ściganie
jej za „przestępstwo polityczne”.
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Praktyka wykonania (odmowy wykonania) wniosków ekstradycyjnych stanowi konsekwencję
polityki prawnej państwa, a czasami po prostu polityki państwa. Niewydanie jednostki z tej
przyczyny, że zarzucany jej czyn nie stanowi przestępstwa w państwie wykonującym wniosek,
jest jednak szczególne i wyjątkowe. Powodem (pretekstem) odmowy staje się więc inna okoliczność. Państwo wykonujące może wskazać, że zarzucany czyn już się przedawnił na mocy
jego ustawodawstwa karnego. Posłużę się tutaj dwiema bardzo różnymi ilustracjami. Szwecja
odmówiła w 2010 r. i 2019 r. wykonania polskich wniosków (były to europejskie nakazy aresztowania) o wydanie Stefana Michnika, ściganego w Polsce pod zarzutem popełnienia zbrodni
komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości (a więc zbrodni „od
samego początku” niepodlegającej przedawnieniu). Uzasadniono to przedawnieniem się czynów na podstawie szwedzkiego prawa karnego. Polska nie wydała natomiast do Stanów Zjednoczonych Romana Polańskiego, ściganego przez amerykańską prokuraturę za niepodlegający
przedawnieniu czyn kwalifikowany jako tzw. „ustawowy gwałt” (statutory rape). Odmawiając ekstradycji, m.in. wskazano, że zgodnie z polskim prawem karnym, tak gwałt, jak i podjęcie obcowania płciowego z osobą małoletnią stanowią przestępstwa ulegające przedawnieniu
i okres karania już upłynął (ekstradycji odmówił w 2015 r. Sąd Okręgowy w Krakowie, a rok
później Sąd Najwyższy odrzucił kasację Prokuratora Generalnego).
Podsumowanie
Przedawnienie jest instytucją prawa procesowego i państwo może, co do zasady, samodzielnie
kształtować swoje przepisy dotyczące długości okresu przedawnienia oraz uznać pewne przestępstwa za nieulegające przedawnieniu. Ewentualne przedłużenie okresu karalności czynu
musi jednak nastąpić przed upływem pierwotnie określonego okresu przedawnienia. Taka
praktyka nie rodzi zastrzeżeń z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Nie oznacza to
jednak, że nie mogą wystąpić trudności z wykonaniem polskich wniosków o wydanie (ekstradycję, europejski nakaz aresztowania) osób podejrzanych (oskarżonych) o dokonanie zbrodni
komunistycznej, znajdujących się poza granicami Polski. Praktyka stanowiąca odpowiedź na
tego rodzaju wnioski będzie jednak zasadniczo pochodną polityki prawnej państwa (polityki
państwa) wykonującego wniosek o wydanie.
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Debata pt. „Wołyńskie historie. W 77. rocznicę
„krwawej niedzieli” na Wołyniu”
odbyła się 21 lipca 2020 roku.

WOŁYŃSKIE HISTORIE

W dyskusji udział wzięli:
prof. Tomasz Panfil
(Instytut Pamięci Narodowej),
dr Mirosław Czado
(Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie),
oraz Miłosz Socha
(autor książki „Wołyń. Świadkowie mówią”).
Rozmowę poprowadził
dr hab. Bogusław Kopka
(Fundacja im. Janusza Kurtyki w Warszawie).

STRONA

229

HISTORIA, PRAWDA, TERAŹNIEJSZOŚĆ
JAK PROWADZIĆ STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
W KONTEKŚCIE PRZESZŁOŚCI? 2.0

Dr hab. Bogusław Kopka: Dzień dobry. Witam serdecznie panów oraz wszystkich, którzy
nas słuchają online. Zanim zaczniemy debatę o pamięci, o historii, a także implikacjach
międzynarodowych, dotyczących zbrodni wołyńskiej, przypomnijmy faktografię wydarzeń
sprzed siedemdziesięciu siedmiu lat. Poprosiłbym pana profesora Tomasza Panfila, o krótkie
przypomnienie, co wydarzyło się siedemdziesiąt siedem lat temu na Wołyniu? Skąd nazwa
„krwawa niedziela”? Panie profesorze, proszę.
Prof. Tomasz Panfil: Ponieważ pan profesor suwerenną decyzją administratora taką rolę mi
powierzył, to przyjmuję ją z wdzięcznością. Z jedną uwagą panie profesorze. Chciałbym powiedzieć o tym, co poprzedziło „krwawą niedzielę”. Myślę, że o samej „krwawej niedzieli”
i następnych miesiącach, aż do wiosny 1945 roku, będziemy mówić w trakcie naszej rozmowy.
Natomiast istotne jest przybliżenie wydarzeń, które do tej kulminacji zbrodni ludobójczej doprowadziły. Zatem musimy cofnąć się co najmniej do 1919 roku, roku zawarcia Traktatu Wersalskiego. Ponoć gdy marszałek Ferdynand Foch dostał do ręki traktat, miał powiedzieć: „To
nie jest pokój, to jest rozejm na dwadzieścia lat.” Do ognisk zapalnych, które stwarzał Traktat
Wersalski, szybko doszły następne na wschodzie. Tam właśnie świeżo zakończona wojna polsko-bolszewicka zostawiła sporo nierozwiązanych kwestii narodowościowych, spraw dotyczących przynależności państwowej i administracyjnej. Jedną z tych kwestii było istnienie, czy
raczej nieistnienie państwa ukraińskiego. Wiele wskazywało na to, że to państwo powstanie.
Ukraińcy od lat do tego dążyli. Ich apetyty na samodzielny byt państwowy zostały rozbudzone jeszcze w czasach austriackich, kiedy Austriacy mocno promowali ukraiński ruch narodowościowy. Oczywiście wykorzystując go instrumentalnie przeciwko Polakom, zgodnie z zasadą divide et impera. Na początku dwudziestego wieku powstały pierwsze dokumenty ideologiczne, w których znajdujemy twierdzenia, że Ukraina powinna być tylko dla Ukraińców,
w których znajdujemy stwierdzenia, że Ukraina nie będzie wolna, dopóki Ukraińcy nie zrobią
porządku z okupantami. Tymi okupantami byli właśnie Moskale, Lachy i Madziarzy. W takiej
kolejności wymieniani. Potem, to trochę ironiczne w kontekście późniejszych wydarzeń, ale
to Polska włożyła najwięcej wysiłku w to, żeby państwo niepodległe ukraińskie powstało. Jak
wiemy, z tych wysiłków nie wyszło nic. Traktat ryski był daleko idącym kompromisem między
koncepcją federacyjną Piłsudskiego, a realiami. Nie wnikając już w to, kto te realia wówczas
tworzył, lecz efekt był taki, że państwo ukraińskie nie powstało.
Natomiast ruch narodowy, nacjonalistyczny, ukraiński istniał i rozwijał się bardzo dynamicznie.
Rok 1929 to kolejny ważny dokument ideologiczny. Dmytro Doncow napisał coś, co przyjęło
się określać mianem dekalogu ukraińskiego nacjonalisty. Ujęte w dziesięć punktów cele, które
ruch narodowy ukraiński sobie stawia. Niektóre z tych punktów już wtedy pewnie budziły niepokój, a dzisiaj, gdy patrzymy na te punkty z perspektywy, budzą wręcz przerażenie. To punkty
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mówiące o tym, że Ukrainiec nie powinien się cofnąć przed największą zbrodnią na drodze
do budowy państwa. Mówiły też, że wrogów należy traktować z nienawiścią oraz że Ukraina
musi być czysta etnicznie. To jest bardzo ważny punkt. On otwiera drogę do tego, co się będzie działo za lat kilka. Kolejna istotna data to 1939 rok. Jakkolwiek głęboko byśmy wchodzili w motywacje ludzkie albo uwarunkowania społeczne, szukając przyczyn rzezi na Wołyniu,
to nie możemy pominąć faktu, że drogę do tego ludobójstwa otworzył 1939 rok. Konkretnie
zniszczenie państwa polskiego, przez dwa sprzymierzone bandyckie reżimy, Trzecią Rzeszę
i Związek Sowiecki. Nie ulega żadnej wątpliwości, że gdyby nie wrzesień 1939 roku i zniszczenie państwa polskiego, to do ludobójstwa na Wołyniu nigdy by nie doszło. Gdy mówimy
o tym, że to Ukraińcy mordowali Polaków, to pamiętajmy, kto stworzył te warunki, kto dał
im broń do ręki i wyszkolił. To byli Niemcy i w pewien sposób również Związek Sowiecki.
Następne dwie istotne rzeczy, które chciałbym państwu przybliżyć. W definicji, w tytule naszych rozmów, również w nazwie święta, pojawia się słowo „ludobójstwo”. Warto przypomnieć
skąd ono się wzięło. Jest to jedno z takich ponurych proroctw, które w latach trzydziestych
dwudziestego wieku powstały. Ludzie, nie tylko marszałek Foch, przewidywali, że wybuchnie wojna. Przewidywali, że następna wojna będzie okrutniejsza niż ta, którą my nazywamy
pierwszą, a którą oni nazywali wielką. Jednak nikomu kto mówił, że ta wojna będzie bardziej
brutalna, niż wszystkie inne, okrutniejsza, nie przyszło do głowy, że będzie aż tak to wyglądało. Może przyszło to do głowy Rafałowi Lemkinowi, który na początku lat trzydziestych
dwudziestego wieku, będąc pod wrażeniem tego, co działo się w czasie Wielkiej Wojny, zaproponował wprowadzenie do katalogu zbrodni, katalogu międzynarodowego, pojęcia zbrodni
ludobójstwa. Rafał Lemkin, prawnik polsko-amerykański, żydowskiego pochodzenia, wyliczył
tam pięć czynników, które powinny zaistnieć albo mogą zaistnieć, aby zbrodnie można zakwalifikować jako zbrodnie ludobójstwa. Myślę, że za chwilę dowiecie się państwo, które z tych
czynników przewidzianych przez Rafała Lemkina, w czasie wydarzeń 1943-1944 roku, rzeczywiście zaszły. Ten najważniejszy punkt, z katalogu lemkinowskiego mówi o tym, że zbrodnia ludobójstwa polega na pozbawianiu życia, zadawaniu ciężkich obrażeń ciała, pozbawianiu
zdrowia ludzi niewinnych, którzy stoją na drodze ideologii, pomysłom nacjonalistycznym. Za
chwilę się okaże, jak bardzo mało znaczy życie ludzie wobec ideologii.
Jeszcze jedną rzecz należy doprecyzować. Właściwie chyba wszyscy wiemy, że ludobójstwo
na Wołyniu zostało dokonane przez Ukraińską Powstańczą Armię, ale chciałbym, żebyśmy byli
precyzyjni. Pod tym pojęciem kryją się tak naprawdę dwa byty. Pierwsza Ukraińska Powstańcza Armia została stworzona przez Tarasa Borowecia, pseudonim Taras Bulba, i rzeczywiście
to żołnierze tej pierwszej UPA, zwanej również Siczą Poleską, zaczęli dokonywać zbrodni,
ale były to zbrodnie mające na celu skłonić Polaków do wyjazdu. To nie były masowe zbrodnie o charakterze czystek etnicznych. Były to zbrodnie mające przestraszyć, sprawić, że Polacy zamieszkujący na Wołyniu i innych ziemiach ukraińskich spakują w walizki swój dobytek
i wyjadą. Natomiast w roku 1943 UPA Tarasa Bulby została przejęta przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów B, czyli OUN Stepana Bandery i to OUN-B, noszący już wówczas nazwę UPA ponosi główną odpowiedzialność za to, co działo się w roku 1943.
Jeszcze ostatnia uwaga precyzująca. Mówimy cały czas o ludobójstwie wołyńskim. To jest pojęcie mające trochę charakter symbolu. Tak jak pojęciem symbolicznym jest słowo „Katyń”.
W Katyniu Sowieci zamordowali cztery tysiące czterystu czterech polskich oficerów. Natomiast,
gdy my Polacy, mówimy o Zbrodni Katyńskiej, mamy na myśli całość zbrodni ludobójczych,
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których dopuścili się Sowieci na polskich jeńcach wojennych w 1940 roku, czyli prawie dwadzieścia dwa tysiące ofiar. Kiedy mówimy ludobójstwo wołyńskie, to musimy mieć świadomość, że te straszne mordy, czystki etniczne dokonywane przez Ukraińców miały miejsce nie
tylko na Wołyniu, ale również w Małopolsce wschodniej oraz na Lubelszczyźnie. Gdy wyliczymy te trzy jednostki terytorialne, możemy mówić również o czterech województwach, na
terenie których UPA mordowała Polaków, ale znowu musimy pamiętać, o czym bardzo często zapominamy, że przedwojenne województwo lwowskie – gdy mówimy, że zbrodnie miały
miejsce na terenie województwa lwowskiego – sięgało do Wisły. Sandomierz, dzisiejsze serce
Polski, należał do województwa lwowskiego. Tak daleko, bo do Sanu, a momentami nawet za
San, sięgały akcje prowadzone przez OUN-B lub UPA, czyli Ukraińską Powstańczą Armię.
Ludobójstwo wołyńskie to nie tylko Wołyń. Ludobójstwo wołyńskie to właśnie ten symbol
ogniskujący w sobie znacznie szersze zjawisko. Również szersze pod względem liczby ofiar,
ponieważ na Wołyniu szacuje się, że zginęło około sześćdziesięciu tysięcy Polaków, natomiast
pełna liczba ofiar ukraińskich nacjonalistów wynosi z dużym przybliżeniem sto dwadzieścia-sto trzydzieści tysięcy, a niektórzy badacze mówią nawet o stu pięćdziesięciu tysiącach. Ludzie giną w następnych miesiącach nie tylko na Wołyniu, ta fala przesuwa się z Wołynia coraz
bardziej na zachód.
Miała być ostatnia uwaga, ale chcę powiedzieć jeszcze jedną. Zwrócę państwu uwagę na coś,
co jest niezwykle interesujące. W historiografii bardzo często się mówi, że Polacy na ziemiach
ukrainnych stanowili mniejszość. Znowu padają różne liczby, od czternastu do dziewiętnastu
procent. Mówi się, że Polacy zamieszkiwali głównie duże i powiatowe miasta. Natomiast zobaczmy, że Ukraińcy, oddziały ukraińskie, bojówki UPA, starły z powierzchni ziemi wsie polskie. Około czterech tysięcy polskich wsi przestało istnieć. Widzimy więc, że to nie było tak,
że na wsiach mieszkali Ukraińcy, a Polacy tylko w miastach. Osadnictwo polskie nie miało
charakteru wyspowego. Ono praktycznie przez sześćset lat osadnictwa polskiego na tych ziemiach rozprzestrzeniało się równomiernie. Polskie były nie tylko miasteczka i duże miasta,
ale również wsie, osady i przysiółki. Te, których w tej chwili nie ma, to około czterech tysięcy. Dla porównania, w dzisiejszych granicach Polski jest osiemset czternaście wsi spalonych
przez Niemców, w czasie pięcioletniej okupacji. Na ziemiach ukraińskich tych wsi w znacznie
krótszym czasie spalono około czterech tysięcy. Dziękuję.
Dr hab. Bogusław Kopka: Dziękuję bardzo za ten wstęp, mówiący o kontekście
historycznym i słusznie pan profesor Panfil przyznał, że ten konflikt zaczął się wcześniej.
W gruncie rzeczy pierwsza wojna światowa była tym impulsem, zarzewiem takiego
kształtowania się tego konfliktu, który narastał i wybuchł w pełni po wrześniu 1939 roku.
Jeszcze tytułem uzupełnienia na pewno można dodać, że to ludobójstwo, o którym
pan profesor wspomniał, za Lemkinem, miało charakter zorganizowany. Jeżeli chodzi
o narodowościowe eliminacje, depolonizację tych terenów, to miało to charakter
zorganizowany, niejako ad hoc. To ustaliła swoimi ustaleniami dokumentacyjnymi, jedna
z najwybitniejszych badaczy tego tematu, Ewa Siemaszko. To też jest istotne.
Prof. Tomasz Panfil: Bardzo dobrze, że pan o tym wspomina, ponieważ myślę, że to nam się
pojawi, gdy będziemy się zastanawiać nad tym, dlaczego te zbrodnie były takie okrutne. Specjalnie dokonywali tych zbrodni ze szczególnym okrucieństwem, żeby zamaskować ich planowy charakter. Udać, że był to spontaniczny odruch urażonych Ukraińców, którzy poniesieni
emocjami zamordowali swoich polskich sąsiadów.
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Dr hab. Bogusław Kopka: Mamy wcześniej planowane to ludobójstwo. Te dokumenty
zostały przytoczone i są opublikowane. Bardzo dziękuję za te uwagi wstępne. Już może
przejdziemy bezpośrednio do debaty. Większość z nas widziało film pod tytułem „Wołyń”
w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego, który jest jednym z najważniejszych filmów,
jakie powstały w wolnej Polsce. Tam na samym wstępie tego filmu pojawia się motto,
które chciałbym zacytować „Kresowian zabito dwa razy, raz siekierami, drugi raz przez
przemilczenie”. Te słowa są wypowiedziane przez polskiego Ormianina, Jana Zaleskiego,
ojca znanego księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, który również dużo czasu i sił oraz
środków poświęcił, aby ta prawda o Wołyniu miała miejsce. W kontekście tego cytatu
chciałbym zapytać panów, jak oceniają miejsce Wołynia i Rzezi Wołyńskiej w pamięci
zbiorowej Polaków i Ukraińców? Przy czym chciałbym zwrócić uwagę, że Fundacja imienia
Janusza Kurtyki wystosowała też zaproszenie do strony ukraińskiej. Z zadowoleniem
musimy stwierdzić, jako władze fundacji, że wyraził zgodę na uczestniczenie profesor
Andrij Rukkas z Uniwersytetu Narodowego Szewczenki w Kijowie, który ostatnio
wydał w polskim Instytucie Pamięci Narodowej znamienitą książkę pod tytułem „Razem
z Wojskiem Polskim. Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w 1920 r.”. Jednak jest
na urlopie i jest w takiej miejscowości na Ukrainie, która nie ma dostępu do Internetu.
W każdym razie następna debata o Wołyniu lub o stosunkach polsko-ukraińskich odbędzie
się z profesorem.
Teraz chciałbym przejść do tego pytania. Bardzo otwartego. Miejsce Wołynia w pamięci
zbiorowej Polaków i Ukraińców. Można prosić pana doktora Mirosława Czado
z Muzeum Powstania Warszawskiego o swoje refleksje i uwagi jako badacza, który się
zajmuje mniejszościami narodowymi drugiej Rzeczypospolitej i na terenach dawnej
Rzeczypospolitej lub Kresów Wschodnich w czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej
w czasie drugiej wojny światowej. Bardzo proszę, panie doktorze.
Dr Mirosław Czado: Szanowni państwo, ja też mogę to powiedzieć z punktu widzenia człowieka, który wychowywał się w mieście, w którym znaczna część – w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku mówiło się, że około dziesięciu procent – mieszkańców to byli rdzenni
Ukraińcy, mianowicie w Przemyślu. W związku z tym ta pamięć była zupełnie inna niż w Polsce dlatego, że tutaj żyli ludzie, którzy doskonale pamiętali zbrodnie. Byli ofiarami, widzieli to,
co się działo, więc tutaj jeszcze ta pamięć w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych zeszłego wieku była jak najbardziej wyraźna i silna. Przypomnę, że to właśnie grupa zapaleńców,
historyków z Przemyśla zorganizowała rekonstrukcję historyczną w Radyminie, pokazującą
właśnie Wołyń. Natomiast ta świadomość pamięci Wołynia i Małopolski wschodniej, narasta
nie tylko wśród kresowian, ale również wśród ludzi, którzy nie byli w żaden sposób związani
rodzinnie z tymi wydarzeniami. Także tutaj można śmiało powiedzieć, że możemy, też przez
działanie środowisk kresowych, zwrócić uwagę, że jest coraz lepiej. Ludzie mają świadomość,
tego co się działo. Temat przez wiele, wiele lat był przemilczany. O tym się nie mówiło. Tak
naprawdę zabito pamięć tych wszystkich ludzi. Ta pamięć była przyćmiewana przez inne wydarzenia historyczne związane z drugą wojną światową, przez Holocaust albo mordy niemieckie.
Przez to ten temat często był pomijany. Poza tym, z punktu widzenia struktur społecznych, jest
taka teoria, która mówi, że gdyby tam wymordowano profesorów lub oficerów, to mówiłoby
się o tym od początku. Ponieważ, jak pan profesor zwrócił uwagę, zamordowano, zniszczono,
cztery tysiące wsi, więc pamięć tych ludzi, którzy często byli prostymi rolnikami, chłopami
tam mieszkającymi, też mogła być mniejsza na uwadze pamięci historycznej. W związku z tym
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przez wiele, wiele lat była pomijana. Natomiast już widzimy mniej więcej od początku dwudziestego pierwszego wieku, że ruszyła ta lawina, proces zainteresowania historią i Wołyniem.
Jeżeli pojedziemy na Dolny Śląsk, gdzie kresowian jest bardzo dużo, to rzeczywiście widzimy
więcej tych pomników. Widzimy więcej tych wspomnień. Tak samo w Przemyślu, też jest to
widoczne. W miastach, które niekoniecznie doświadczyły albo mieszka tam niezbyt dużo ludzi, którzy mają takie doświadczenia z drugiej wojny światowej, również daje się to zauważyć.
Dr hab. Bogusław Kopka: Dziękuję. Pytanie do pana profesora Tomasza Panfila. Panie
profesorze, czy po stronie ukraińskiej możemy scharakteryzować tę pamięć, która jednak
rzutuje na dzisiejszą politykę państwa ukraińskiego i wpływa na nasze relacje, które są
bardzo trudne, jeżeli chodzi na przykład o ekshumacje polskich ofiar Rzezi na Wołyniu
i w Galicji Wschodniej.
Prof. Tomasz Panfil: To strasznie jest skomplikowane, bo nasza współczesna pamięć o Wołyniu jest niestety uwikłana politycznie. W przypadku zbrodni niemieckich mieliśmy sytuację
czystą. Można było mówić od samego początku prawdę. Rzeczywiście, tak mówiono. W przypadku zbrodni sowieckich sytuacja też właściwie była czysta, bo wszyscy wiedzieli, że Sowieci
kłamią, a w ślad za Sowietami kłamią polskie władze komunistyczne. To też było oczywiste.
Było wiadomo, że kłamstwo katyńskie jest fundamentem komunistycznej władzy w PRL. To
są w miarę klarowne sytuacje. Oczywiście, one mają potężne skutki społeczne. Jestem zdziwiony, że nasze społeczeństwo zachowało w miarę normalność, ponieważ przez tyle lat nie
pozwalano odbyć żałoby, chociażby po ofiarach reżimu sowieckiego lub po Rzezi Wołyńskiej.
Wręcz przeciwnie, kazano nam świętować rocznice naszych klęsk, zbrodni popełnianych na
naszym narodzie. Kazano nam świętować ósmy maja, dwudziesty drugi lipca. Dla kondycji
psychicznej społeczeństwa jest to wyjątkowo zabójcze. Myślę, że pan Miłosz Socha będzie
mógł na ten temat coś więcej powiedzieć.
Natomiast jeśli chodzi o zbrodnie Ukraińców, to tu mamy trzecią postać. Prawda w sprawie
zbrodni niemieckiej i kłamstwo w sprawie zbrodni sowieckich oraz właśnie to, nie wiem, czy
nie najgorsze zjawisko, czyli zamilczanie. Nawet jeszcze gorzej niż zamilczanie, bo relatywizowanie w zależności od bieżących wydarzeń politycznych. Ile razy słyszeliśmy, że nie należy
podkreślać zbrodni wołyńskich, bo Ukraina zdobywa niepodległość, więc nie zadrażniajmy.
Potem słyszeliśmy, że mamy Pomarańczową Rewolucję, więc nie przypominajmy, bo jest Pomarańczowa Rewolucja. Po Pomarańczowej Rewolucji słyszeliśmy, żeby nie przypominać,
ponieważ Ukraina się demokratyzuje. Potem znowu był Majdan, więc nie mówmy o zbrodniach wołyńskich, bo jest Majdan i Ukraina wyraża aspiracje do NATO. Okropne jest relatywizowanie i uzależnianie czegoś, co powinno być od zmiennej koniunktury bieżącej absolutnie niezależne. Pamięć o zmarłych. Tak się czasami mówi, o grze trumnami. Tu jest jeszcze
gorzej, ponieważ nawet nie ma tych trumien.
Wcześniej mówiłem o liczbach, więc skoro przyjmiemy cztery tysiące wsi, to znacznej części
ich nie ma w tej chwili śladu na mapie. Jeżeli weźmiemy liczbę stu pięćdziesięciu tysięcy ofiar,
to znamy w tej chwili około piętnastu tysięcy nazwisk, czyli około dziesięciu procent. To pokazuje jak strasznie jesteśmy zapóźnieni z tym fragmentem naszej pamięci społecznej, historycznej. Co gorsza, jakoś nie widać promyczka w tunelu. Owszem, na tym poziomie najwyższym spotykają się prezydenci i mówią, że tak być powinno, powinny być polskie ekshumacje,
powinna być polska pamięć. Mamy piękny gest sprzed czternastu lat. W 2006 roku odbyło się

234

STRONA

HISTORIA, PRAWDA, TERAŹNIEJSZOŚĆ

JAK PROWADZIĆ STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
W KONTEKŚCIE PRZESZŁOŚCI? 2.0

wspólne odsłonięcie pomnika w Pawłokomie, gdzie byli obaj prezydenci. Tylko proszę zwrócić uwagę, że jest to pomnik na terytorium Rzeczpospolitej, upamiętniający niewinnie pomordowanych Ukraińców. Nasza wyciągnięta do pojednania, rozliczenia krzywd, ręka, mamy
wrażenie, że od tych kilkunastu lat wciąż wisi w powietrzu, coraz bardziej samotnie. Tej ręki
ukraińskiej wciąż nie widać. W okolicach rocznicy jedenastego lipca w studio była pani Ewa
Siemaszko, ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski i pan Piotr Tyma, który jest przewodniczącym
Ukraińców w Polsce. Ksiądz Isakowicz-Zaleski zadał proste pytanie panu Piotrowi Tymie, prosząc o odpowiedź, „tak” lub „nie” – pytanie brzmiało: „Czy pańskim zdaniem była Zbrodnia
Wołyńska?” – odpowiedź pana Tymy brzmiała: „nie”. Było to wstrząsające.
Dr hab. Bogusław Kopka: Mamy ten problem. Cały czas on jest bardzo wyraźny,
ze względu na stosunki polsko-ukraińskie i kwestie rozliczeń, w związku z tym także
funkcjonowanie organów ścigania. To samo pytanie do pana Miłosza Sochy, który
jeszcze nie zabierał głosu. Pan Miłosz Socha jest autorem książki, która została wydana
w 2019 roku, pod tytułem „Wołyń. Świadkowie mówią”. Jest to bardzo ciekawa praca pod
tym względem, że są zebrane w niej świadectwa ofiar, którym cudem udało się przeżyć.
Jednym ze świadków jest babcia pana Miłosza Sochy. Czy mógłby pan powiedzieć
trochę o książce i jak pan widzi ten temat pamięci z perspektywy autora tej książki? Dla
uzupełnienia, pan Miłosz Socha z wykształcenia jest socjologiem.
Miłosz Socha: Odwołując się do moich szanownych przedmówców, nie do końca jestem
w stanie się zgodzić, że rzeczywiście dlatego z jednej strony mógł być „zapomniany” ten temat, dlatego, że tutaj głównie ginęła warstwa chłopska, bo przecież wiemy, że to też byli ludzie, którzy dostawali tą ziemię z nadania, za zasługi w poprzedniej wojnie bądź ze szlacheckiego pochodzenia zubożałej szlachty, ale jednak pochodzenia szlacheckiego. Odwołując się
do tego, co zawarłem w mojej książce i do tego motta z filmu, o którym pan mówił, bardzo mi
to korespondowało z tym, co mówili moi rozmówcy. O tym rozmawiałem z moją panią profesor, ponieważ ta książka to jest tak naprawdę pokłosie mojej pracy magisterskiej, która była
obroniona w 2012 roku. Wtedy, jeszcze jako młody człowiek, miałem duże obawy, że ja idę
do tych ludzi i ich wypytuję o historię życia, bądź co bądź proszę ich o powrót do traumatycznych wydarzeń, jakie niosła druga wojna światowa. Ten pozorny spokój na twarzach moich
rozmówców został zachwiany. Często to były opowieści przerywane łzami. Opowieści, w których, co w książce opisałem, ginęła część rodzin. Tak naprawdę niewielu osobom udało się
uciec, uniknąć śmierci. Najczęściej na koniec wywiadów było czuć takie oczyszczenie. Ludzie,
z którymi rozmawiałem, byli mi niejako wdzięczni, że w końcu mogą komuś opowiedzieć tą
historię, z którą musieli się borykać przez całe życie. Bardzo traumatyczną historię, kiedy nierzadko wracali sami. Zostali przewiezieni w bydlęcych wagonach do centralnej Polski sami.
Rozmawiałem z ludźmi z województwa łódzkiego. Gdy później pytałem się moich rówieśników o Wołyń, zbrodnie wołyńskie, w dużej mierze ludzie nie byli tego świadomi. Z jednej
strony mam korzenie wołyńskie, więc we mnie była ta świadomość, bo ona była kultywowana
w domu rodzinnym. Babcia i rodzina opowiadała. Jak mówił pan profesor, świadomość Katynia i zbrodni drugiej wojny światowej, zbrodni Holocaustu, jest niewspółmiernie wielka do
tego, co przeżyli tamci ludzie i jak później musieli milczeć. Przez wiele lat musieli milczeć, bo
to nierzadko ktoś z rodziny, później zawiązywała się przecież partyzantka, wstępował w szeregi Armii Krajowej. Tamci ludzie byli zmuszeni do tego, żeby milczeć. Ta trauma pokutowała
przez resztę ich życia. Zastanawiałem, się nad tym, że moje pokolenie, gdy z każdym problemem idziemy na terapię, tamto pokolenie, wychowane w czasie wojny, tego nie miało. Tamci
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ludzie musieli sobie sami radzić z powrotem do normalności. Tutaj trzeba też podkreślić, że
też nie zawsze byli rozumiani. Kiedy już uciekli spod wideł, przed ogniem, pożogą, to gdy do
centralnej Polski zostali przywiezieni, to nie do końca czuli się w nowym miejscu jak u siebie, bo też często im zarzucano, dlaczego oni tu przyjechali, że nie są Polakami i skąd oni są,
dostaliście z nadania dobre ziemie, które się wam nie należą. To jest dopiero dysonans. Tam
ich zabijali dlatego, że byli Polakami, a tu nie do końca chcieli się zgodzić z tą ich polskością.
Prof. Tomasz Panfil: Jeśli mogę, panie prowadzący. W psychologii jest pojęcie nieprzepracowanej traumy. To jest ta trauma, która jest najbardziej destrukcyjna dla ludzkiego, jednostkowego umysłu albo dla pamięci społecznej. Trauma nieprzepracowana, gdy nie pozwala się
odbyć żałoby, gdy nie można pójść na grób zapłakać i zapalić świeczkę. Jakoś się oczyścić. To,
co pan mówił, że oni z panem rozmawiali i jakby w pewien sposób dokonywało się katharsis.
Tego katharsis, oczyszczenia z traumy, ale społecznego, odnośnie zbrodni wołyńskich, zbrodni
ukraińskich nacjonalistów do tej pory myśmy nie odbyli. To wciąż tkwi jako rachunek krzywd
niezapłacony, czy raczej nierozliczony, może w ten sposób, bo przecież nie o zemstę chodzi,
a o sprawiedliwość i o pamięć.
Dr hab. Bogusław Kopka: To jest po części dziedzictwo PRL-u, czyli taka dodatkowa
zbrodnia komunistów.
Prof. Tomasz Panfil: Niestety, nie tylko dziedzictwo trzeciej Rzeczpospolitej, o czym już
również mówiłem.
Dr hab. Bogusław Kopka: Tak. Przez długi okres nie był to omawiany temat, a czas płynął.
Mam jeszcze pytanie do pana Miłosza Sochy. Jakby pan sportretował ten obraz zbiorowy
świadków, czyli też ofiar, jeżeli można, patrząc jako socjolog i badacz tematu wołyńskiego,
zbrodni wołyńskiej?
Miłosz Socha: To jak pan właśnie rozpoczął naszą debatę, od pojęcia pamięci zbiorowej, to ta
pamięć ma parę elementów. To, co my żeśmy sami przeżyli i o co ja pytam z pierwszej ręki,
o to, co się widziało i przeżyło, ale to jest również to, co ci ważni inni, najczęściej rodzice, rodzina, nam przekazują oraz to, co społecznie zostało jakby przedyskutowane i uznane za elementy pamięci naszego społeczeństwa, naszej grupy. Ten obraz pamięci zbiorowej rozmówców,
wiąże się z tą stratą idyllicznej, wysławianej ziemi, gdzie ich ojcowie, rodziny mieszkały, uprawiały ziemię. Tam, gdzie Polak z Ukraińcem, Żydem, razem chodzili do jednej szkoły, uczyli
się razem, a nagle, z dnia na dzień, ci ludzie stali się wrogami. Druga sprawa to jest właśnie
to, o czym mówił pan profesor, o tej nieprzepracowanej traumie, o tej wielkiej świadomości
tego, że jak gdyby nie zostali rozliczeni. Moi rozmówcy nie zostali wysłuchani, bo nie mogli
o tym mówić przez tyle lat.
Dr hab. Bogusław Kopka: Jeszcze był ten okres milczenia w latach dziewięćdziesiątych
zeszłego wieku. Faktycznie pojawia się taka próżnia, która dopiero teraz, powoli jest
wypełniana, również dzięki pracom badawczym i pracy, które pan między innymi też
wykonał. Pytanie jest o ten portret zbiorowy ofiar, ale również powinniśmy mówić
o sprawcach. Również trzeba wspomnieć o okupacji pierwszego Sowieta, czyli o latach
1939-1941, o której już wspomniał pan profesor Tomasz Panfil. Mamy deportacje dużej
grupy obywateli polskich, przede wszystkim inteligencji polskiej, ziemian. Już mówiliśmy
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o oficerach, którzy zostali zgładzeni w Katyniu, jeżeli mówimy tak szeroko. Mówimy też
o policjantach, w których miejsce przychodzą policjanci ukraińscy, już jak przychodzi
okupacja niemiecka. Ta depolonizacja zaczęła się, o czym już wspomnieliśmy, z tym
wrześniem, październikiem 1939 roku. Tam też są pierwsze przykłady zbrodni nacjonalistów
ukraińskich, którzy wykorzystują niby ten chaos do mordów. Wydaje się, że zabrakło
w 1943 roku dobrego gospodarza, przywódcy, który mógłby zorganizować opór. Chciałbym
też nawiązać do drugiej strony, to znaczy mówimy tutaj o portrecie ofiar, ale też powinniśmy
wspomnieć o sprawcach, zbrodniarzach. Kim oni byli? Tu już pan profesor Tomasz Panfil
trochę mówił, ale chciałbym poruszyć tutaj kwestię trudną i o której nie wszyscy badacze
chcą mówić oraz o tym pisać. Mówię o kwestii religijnej. Mamy obszar kulturowy, należący
do dawnej Rzeczypospolitej, która chlubiła się tolerancją religijną. Nie bez przyczyny
tak duża grupa Żydów, Rusinów, była i żyła na tym terenie razem z Polakami. Pytanie
jest takie: jak ci sprawcy charakteryzowali się, pod względem religijnym i czy to miało
w ogóle coś wspólnego z wiarą, na przykład wiarą chrześcijańską? Jak popatrzymy na
wyznanie, no to w 1943 roku na tym terenie jeden kolor byłby zaznaczony, kolor wyznania
chrześcijańskiego. Czy to coś nam więcej mówi? Prosiłbym o odpowiedź pana profesora
Tomasza Panfila.
Prof. Tomasz Panfil: Stosunki religijne zawsze były bardzo skomplikowane. Możemy tutaj
tworzyć daleko idące analogie. Powstanie Chmielnickiego, które było w gruncie rzeczy ruchem ekonomicznym, dopiero później nabrało oblicza religijnego. Gdy wybuchało powstanie
Chmielnickiego na Siczy Zaporowskiej nie było ani jednej cerkwi, więc ci ludzie byli indyferentni religijnie. Natomiast tutaj, rzeczywiście, w roku 1943 mamy do czynienia z chrześcijanami. Niewątpliwie ma pan rację. Niestety, są świadectwa potwierdzone, nie ma wątpliwości.
Wcześniej były wątpliwości, niektórzy twierdzili, że to nawet trochę legendy z tamtego rejonu, że to nieprzychylne jakieś konfabulacje. Teraz już wiemy, znamy kilka przypadków, kiedy
przed mordowaniem Polaków, przed tym ludobójstwem dokonywanym ze szczególnym okrucieństwem... – tu mamy do czynienia nie tylko z genocidum, tu mamy do czynienia z genocidum atrox, czyli zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem – przed tymi rzeziami były święcone narzędzia, które później służyły do odbierania życia, mordowania niewinnych ludzi. Była
aprobata kleru prawosławnego dla tych zbrodni, czystek etnicznych. Pojawiali się prawosławni
duchowni, którzy te narzędzia święcili. Momentami można mieć wątpliwość, czy to jest jeszcze chrześcijaństwo. Jest taki przedziwny opis, z jakimś pogańskim kultem bardziej jakoś się
kojarzący, z jakimś kultem satanistycznym. Gdy Ukraińcy wbijają noże w usypany kopiec, mówiący, że będą tak samo wbijać te noże w Polaków, krążą wokół tego kopca. Gdy spojrzymy
na coś takiego, to stwierdzimy, że w żadnym obrządku chrześcijańskim nie ma choćby zbliżonej ceremonii. Najbliższe jest to jakimś neopogańskim kultom albo kultom satanistycznym.
Tu jest następny problem. O metropolicie Andrzeju Szeptyckim ostatnio się mówi więcej, bo są
próby przeprowadzenia procesu beatyfikacyjnego. Pojawia się kwestia jego odpowiedzialności
za rzezie dokonywane przez Ukraińców. Może nie tyle odpowiedzialności, co raczej grzechu
zaniechania. Nie mamy śladów, żeby metropolita Szeptycki udzielał jakiejś reprymendy duchownym. Brak śladu, żeby zalecał im temperowanie nastrojów, aby przypominał, żeby swoim owieczkom mówili, że przekazanie nie zabijaj, jest jednym z najważniejszych przykazań.
W ogóle najważniejszym jest kochaj bliźniego swego.
Dr hab. Bogusław Kopka: Z miłości do Boga.
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Prof. Tomasz Panfil: Tak, oczywiście, z miłości do Boga. Z miłości do Bożego dzieła, człowiek jest dzieckiem Bożym, jak uczy nas etyka chrześcijańska, która mówi, że afirmujemy
człowieka ze względu na jego przyrodzoną godność. Zbrodnia wołyńska jest absolutnym, stuprocentowym zaprzeczeniem afirmacji człowieka i jest odrzuceniem koncepcji człowieka jako
dziecka Bożego oraz odrzuceniem godności ludzkiej. To jest rzeczywiście problem, ale tak jak
mówił pan Miłosz Socha, choć minęło tyle lat, świadków i zeznań w tej chwili mamy teoretycznie całkiem sporo. Jak weźmiemy i przeliczymy to na liczbę tomów akt śledztwa w lubelskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej, to jest to liczba imponująca. To jest dwieście
osiemdziesiąt tomów, blisko cztery tysiące zeznań. Jednak w obliczu tych stu kilkudziesięciu
tysięcy śmierci cztery tysiące to jest niewiele. To jest ułamek tego, co wiedzieć powinniśmy.
Wciąż w naszej wiedzy są potężne luki. Do tego stopnia, że nawet nie potrafimy powiedzieć,
gdzie były różne przysiółki lub wioski, których już nie ma. Nie ma ich do tego stopnia, że nikt
nie jest w stanie powiedzieć, gdzie one były, ponieważ wszyscy świadkowie zostali wymordowani albo biologia wyrwała ich z naszego grona. Nie ma żywego człowieka, który by stanął
w miejscu uprawnego pola i powiedział, pokazał palcem, w którym miejscu była jego wioska,
by pokazał, gdzie był jego dom, kościół. Nie ma. Jest potworna, taka boląca pustka, której już
nie wypełnimy. Ta pustka dotyczy również sfery religijnej. Zupełnie nie wiemy, jak to się odbywało, poza tymi kilkoma przypadkami.
Dr hab. Bogusław Kopka: Panie Miłoszu. Właśnie, jaki jest stosunek świadka do
Ukraińców, do narodu ukraińskiego? Jakimi przymiotnikami świadkowie określają
Ukraińców? To też jest istotne, jeżeli mówimy o świadkach.
Miłosz Socha: Do pana pytania się odniosę na końcu wypowiedzi. Chciałbym nawiązać do
tego, co mówił pan profesor, że na gruncie antropologii kulturowej można powiedzieć, że ta
wiara ukraińska to była taka magiczna wiara. Wręcz na myśl przywoływała pewne rytuały
magiczne… nie wiem…
Prof. Tomasz Panfil: voodoo…
Miłosz Socha: … że siłą mojej broni będę walczył z wrogami… ale moim zdaniem to jest
wtórne do właśnie tego ukonstytuowanego w latach dwudziestych dwudziestego wieku ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego, tej całej deklaracji, o której pan profesor na początku mówił. Zwróćmy uwagę, że tam było wprost powiedziane, że liczy się siła fizyczna, wymagany
jest fanatyzm i bezwzględność wobec wrogów.
Prof. Tomasz Panfil: Nie ma tam słowa o świętej wierze prawosławnej.
Miłosz Socha: Nie ma tam w ogóle rozumienia wiary. Z wiarą nie ma nic wspólnego, a jeśli chodzi o to pytanie, które ja zadawałem swoim rozmówcom, jaki mają stosunek i jakimi
przymiotnikami określają Ukraińców, to jest to bardzo ważne pytanie. Właśnie ze względu na
to, o czym dzisiaj rozmawiamy, o tych naszych stosunkach, stosunkach dwa zero. Jakie jest
podejście do narodu ukraińskiego? Widać było, że przez te lata moi rozmówcy przepracowali w sobie wewnętrznie ten temat i poddali go refleksji. Widać było wyraźnie, że oni dzielili
to na dwa etapy. Pierwszy etap to, gdy oni żyli po prostu po sąsiedzku. Rzeczywiście, to była
taka namiastka wspólnoty. To były czasy kiedy obok siebie żył Polak z Ukraińcem, z Żydami,
z Litwinami, a później mówili, że jak przyszła wojna, to wszystko się zmieniło.
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Dr hab. Bogusław Kopka: Trochę przerywa nam.
Miłosz Socha: Moi rozmówcy zadawali pytanie, dlaczego Ukraińcy się tak znęcali? Tutaj właśnie był ten dysonans. Z jednej strony uważali, że byli też dobrzy Ukraińcy. Część
z tych ludzi przeżyła tylko dlatego, że jakiś ukraiński sąsiad przechował ich, na przykład
przez parę dni w stodole, gdzie spali. Z drugiej strony wszyscy podkreślają, że już nie ufają Ukraińcom, boją się ich. Chętnie by wrócili zobaczyć swoje idylliczne tereny, ale boją
się tam jechać.
Dr hab. Bogusław Kopka: Cały czas jest ta trauma. Dziękuję bardzo. Panie doktorze
Czado, rozmawialiśmy wcześniej o tym, co pan profesor Panfil i pan Socha mówili, a co
Ewa Siemaszko określiła w swoim artykule. Zaprzeczenie etyki chrześcijańskiej, pogański
kult, jaki miał miejsce w czasie drugiej wojny światowej na Wołyniu, ze strony ukraińskiej.
Opisała ona dwoma słowami: „sakralizacja zła”; można by powiedzieć „sakralizacja
zbrodni”, oraz „profanacja świętości”. Panie doktorze Czado, czy może pan to rozwinąć?
Mówił pan o tym wcześniej w rozmowie ze mną, ale może są też jakieś świadectwa
w Muzeum Powstania Warszawskiego na ten temat.
Dr Mirosław Czado: Szanowni państwo, tutaj przede wszystkim należy pamiętać, że jednym
z wielu przykładów zbrodni w tym szczycie możliwości zbrodni wołyńskiej, to są ataki na kościół podczas mszy.
Dr hab. Bogusław Kopka: Obrządku łacińskiego…
Dr Mirosław Czado: Tak, oczywiście, obrządku łacińskiego. Ukraińcy wykorzystywali ten
fakt, że zbierają się tam ludzie na modlitwę. Jest taki świetny program „Niedokończone msze
wołyńskie”. Tam właśnie jest przykład Podkamienia, gdzie dochodzi do okrutnej zbrodni.
Wykorzystano fakt, że ludzie modlili się w kościele. Można powiedzieć, że część tych zbrodni była zbrodniami przeciwko Bogu, Chrystusowi. Założenie jest zawsze takie, że człowiek
w kościele, przynajmniej z punktu widzenia wiary katolickiej, jest człowiekiem chronionym
przez Boga, Ducha Świętego. Natomiast w tym wypadku działo się coś zupełnie innego. Wykorzystywano modlących się ludzi. Niszczono ten etos chrześcijański. Także tutaj jesteśmy
w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to byli chrześcijanie? Czy chrześcijanin mógłby
coś takiego zrobić? Kolejna rzecz to oczywiście mordy na księżach katolickich, o czym trzeba mówić cały czas. Różnego rodzaju zbrodnie opisywane, cały czas w sposób okrutny. Podkreślam to cały czas, w kontekście całej zbrodni wołyńskiej. To nie było po prostu zabijanie
ludzi strzałem w tył głowy. Tylko to były różnego rodzaju zbrodnie, na przykład wyjmowanie serca i sprawdzanie zegarkiem, jak długo będzie biło. Tutaj są świadkowie tych zbrodni.
Uderzenie w Kościół katolicki, niszczenie wiary katolickiej mimo tego, że w tym wypadku
byli ludzie podobni kulturowo. Mówiąc jeszcze o kwestii pewnego satanizmu. Można też powiedzieć, że był to nie tylko satanizm, ale zbiorowe opętanie społeczne ludzi w kierunku zła.
Czasami się nasuwa refleksja, mówiąc kolokwialnie, że czasami te zbrodnie dokonywane na
niewinnej ludności podpowiadał im sam diabeł. Niewątpliwie nikt z nas nie powinien mieć
wątpliwości, że było to uderzenie nie tylko w ludzi, w Polaków, bo byli Polakami. Było to
również uderzenie w Chrystusa i Kościół katolicki.
Prof. Tomasz Panfil: Całą cywilizację łacińską. To jest wręcz antycywilizacyjne uderzenie.
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Dr hab. Bogusław Kopka: Można powiedzieć, że to był wspólny mianownik trzech
zbrodni: niemieckiej, sowieckiej i ukraińskiej. To chyba jest w ustawie o Instytucie Pamięci
Narodowej, że te ścigane zbrodnie przeciwko ludzkości są wymienione jako zbrodnie
nazistowskie, komunistyczne i nacjonalistów ukraińskich.
Prof. Tomasz Panfil: Tak, bo rzeczywiście te zbrodnie ukraińskie były nie tylko trzecie w kolejności. Ukraińcy jakby wyzbywali się przyrodzonej człowiekowi wrażliwości na cierpienie niewinnych. Brali lekcje najpierw od Sowietów, a potem od Niemców. Zacznijmy od 1941 roku. Czerwiec. Gdy Sowieci się wycofują z ziem polskich, zajętych przez siebie we wrześniu 1939 roku,
co się dzieje? To są nieprawdopodobne mordy na więźniach więzień lwowskich, w Łucku, Kownie... W mnóstwie miejscowości. Sowieci zanim uciekną przed Niemcami, to mordują. Bardzo
często mordują w sposób, który przekracza nasze zdolności nie tylko pojmowania, ale również
relacjonowania. Apokaliptyczny obraz księdza katolickiego, zamordowanego przez NKWD,
któremu przez oczodoły przeciągnięto różaniec i przybito go gwoździami na kształt krzyża do
ściany. Musiało być tam zło osobowe, wcielone, bo trudno sobie wyobrazić, że to człowiek
z własnej woli to zrobił. Potem przychodzą Niemcy i uczą Ukraińców mordowania. Wykorzystują Ukraińców, tworząc różne formacje policyjne, pomocnicze. Właśnie do dokonywania pogromów na Żydach, a potem do planowych mordów, Holocaustu na terenach wschodnich. To
nie tylko Einsatzgruppen niemieckie, to również różnego typu ugrupowania ukraińskie. Ludzie,
którzy oswoili się ze zbrodniami sowieckimi i dokonywali zbrodni w imieniu Niemów, przystępują do ludobójstwa wołyńskiego. Taka jest sekwencja wydarzeń. Inaczej być nie chce. Ukraińcy doskonalili do granic ludzkiego koszmaru to, czego uczono ich w latach wcześniejszych.
Dr hab. Bogusław Kopka: Mówiliśmy o stosunkach polsko-ukraińskich. Element
międzynarodowy jest bardzo ważny. Trzeba podjąć temat problemu ekshumacji,
upamiętnienia ofiar, tych dołów śmierci. Tutaj trudno mówić o mogiłach. To są doły
śmierci, czyli ofiary, które nie zostały pożegnane w sposób należyty. Też jest taki problem.
Pytanie do Polaków, do naszych elit Trzeciej Rzeczpospolitej, które mają legitymację do
rządzenia krajem. Używając słów Pawła Apostoła z pierwszego listu do Rzymian, czy nie
zamieniliśmy prawdy na kłamstwo, w imię dobrych stosunków z Ukrainą, w ostatnich
trzydziestu latach? Przeglądając dokumentację i wycinki prasowe z ostatnich trzydziestu lat,
jeżeli ksiądz Isakowicz-Zaleski coś chciał zdziałać na rzecz rodzin ofiar, zawsze był jakiś
opór po stronie polskiej, a już nie mówię o ukraińskiej. Jeżeli my sami, tutaj w Polsce, nie
będziemy mieli przekonania, to trudno mówić o stronie ukraińskiej. Panie Miłoszu, pan, jako
socjolog, jak patrzy na osobę, która jest widzem, jak my wszyscy w tym całym sporze?
Miłosz Socha: To jest bardzo ciężkie pytanie. Może najpierw byśmy musieli się zastanowić,
w czym rzeczywiście jest prawda, filozoficznie. Rzucałoby mi się na język, że nie tyle zamieniliśmy prawdę na kłamstwo, co rozmydliliśmy tę prawdę. Czym tak naprawdę rozmydlona
prawda jest? Jeśli coś nie jest prawdą, jest automatycznie kłamstwem. Nie ma czegoś takiego
jak półprawda. Ciężko jest mi tutaj mówić, ponieważ nie jestem politykiem. Nie znam się na
polityce, ale mi też, gdzie mi są bliskie sercu te nierozliczone historie rodzin, to ta polityczna
nowomowa nie rozwiązuje żadnego problemu. Nietykanie spraw drażniących nie prowadzi
nas do żadnego konsensusu. To jest właśnie kłamstwo.
Dr hab. Bogusław Kopka: Panie profesorze, jakby pan zinterpretował słowa Pawła Apostoła
w kontekście polityki elit Trzeciej Rzeczpospolitej, w kontekście zbrodni wołyńskiej?
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Prof. Tomasz Panfil: Ja bym to ujął troszeczkę inaczej. Poświęcamy prawdę na ołtarzu świętego spokoju, a może raczej na ołtarzu poprawnych stosunków. Zapominając, że te stosunki
nigdy nie będą poprawne, jeżeli będą oparte na fundamencie zakłamania. Przekonaliśmy się
o tym już raz. PRL upadł między innymi dlatego, że był ufundowany na kłamstwie katyńskim
i kłamstwie wyzwolenia Polski przez Związek Sowiecki. Przez lata te dwa kłamstwa, fundamentalne dla PRL-u, nie pozwalały Polakom żyć spokojnie, cieszyć się małą stabilizacją, siermiężnym socjalizmem. Gdzieś cały czas w tle była ta świadomość, że to wszystko jest oparte
na kłamstwie. Jednak, mimo że wielu tego nie przewidywało, dom zbudowany na piasku, bez
fundamentów, się rozsypał. Tutaj mamy bardzo podobną sytuację. To jest złudna nadzieja polityków, myślących nazbyt pragmatycznie, że da się na samej pragmatyce ułożyć relacje polsko-ukraińskie. Raz się udało. Przypomnijmy, był ten dramatyczny epizod walk o Lwów. Obie
strony się nie oszczędzały. To była nie długa, ale bardzo brutalna i bardzo zacięta wojna o Lwów
i część Rusi, Małopolski wschodniej. Natomiast później dało się relacje polsko-ukraińskie ułożyć, ale w duchu prawdy. Wtedy Ukraińcy i Polacy razem pomaszerowali na bolszewików, na
Kijów w 1920 roku. Obok siebie szli niedawni przeciwnicy. Teraz, po Wołyniu, ludobójstwie
dokonanym przez nacjonalistów ukraińskich, strasznie trudno jest sobie wyobrazić, że ot tak,
puścimy to sobie lekko w niepamięć i przykryjemy gładkimi słówkami. Nie powiemy o tym,
bo przecież musimy współpracować, bo mamy wspólnego wroga. Tak się nie da. To będzie
działać na kilka, może kilkanaście lat, ale w gruncie rzeczy zawsze wyjdzie. Jedyny sposób to
powiedzieć uczciwie prawdę.
Dr hab. Bogusław Kopka: Pytanie do pana doktora Mirosława Czado. Panie
doktorze, mówi się wyraźnie o impasie w stosunkach polsko-ukraińskich, jeżeli chodzi
o upamiętnienie. W polskim Instytucie Pamięci Narodowej jest osobne biuro, zajmujące się
upamiętnianiem, Biuro Kresowe. Jeśli chodzi o wyniki, to utrudnienia są tak ogromne, że
można powiedzieć, że są to pojedyncze przykłady jakiejś dokumentacji. Natomiast na skalę
zjawiska mordu jest to wynik prawie zerowy. Dlaczego tak się dzieje?
Dr Mirosław Czado: Ja myślę, że przede wszystkim to jest, jak to określił jeden z publicystów ukraińskich, strach przed wyciągnięciem trupa z szafy. Mimo tego, że on coraz bardziej
śmierdzi, mówiąc tak kolokwialnie. Drugą rzeczą jest to, że Ukraińcy nie chcą dopuścić do
świadomości zbiorowej, że ludzie, których czczą na pochodach, to są ludobójcy i bandyci. To
się wiąże również z blokowaniem ekshumacji. Jak to powiedział kiedyś na spotkaniu doktor
Adam Kaczyński, wicekonsul w Mińsku, który wielokrotnie brał udział w ekshumacjach: „Nawet metodyka liczenia ofiar przez stronę ukraińską jest inna niż na świecie, bowiem Ukraińcy liczą czaszki, a nie kości udowe”. Jak tłumaczył, czaszka może być zniszczona, może być
zgubiona. W ten sposób łatwo zaniżyć liczbę ofiar, dlatego że czaszka może być roztrzaskana.
Natomiast wiadomo, że ile kości udowych, tyle ofiar. Ukraińcy także nie chcą dopuścić myśli,
że to Polacy będą im dyktowali, kto jest ich bohaterem. W związku z tym oni odbierają każdą
tego typu uwagę, dotyczącą mówienia o zbrodni, jako atak na ich bohaterów. Niejednokrotnie
w dyskusji z byłym prezydentem Ukrainy słyszałem taką rozmowę: „No tak, słuchajcie, u was
to wy macie szczęście, bo u was cały świat Armię Krajową uznał jako bohaterów, a naszych
nie chcą”. Rzeczywiście, jest tak cały czas, że jest jakby zablokowanie tej świadomości, niedopuszczenie do tej myśli, że to byli zbrodniarze, bandyci, że poszli złą drogą. Tak naprawdę nie są to ludzie godni żadnej pamięci, a wręcz zasługują na potępienie. Tak jak powiedział
profesor, to jest droga donikąd. To jest wiara w to, że uda się w jakiś sposób załagodzić, zapomnieć. Tego się nie da zrobić, dopóki tamta strona nie wyjmie tego trupa z szafy, mówiąc
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kolokwialnie, nie powie, że zrobili to i przyzna się do tego, że to było złe, to się będzie nasilało i w związku z tym ta sytuacja zamiast się rozwijać w kierunku pozytywnym, będzie szła
w kierunku negatywnym. Będzie powodować pewien impas w relacjach polsko-ukraińskich,
jeżeli chodzi o Wołyń i Małopolskę wschodnią.
Miłosz Socha: Jeszcze podsumowując, chciałbym powiedzieć i odwołać się do panów, do tego
co mówili. Jak gdyby abstrahując od tego, co mówi tamta strona, zwróćmy uwagę na to, jaki
jest dyskurs medialny obowiązującego przekazu. Tak jak mówił pan profesor, nigdy nie ma
dobrej chwili, żeby mówić o mordach na Kresach Wschodnich. Zawsze jest gdzieś tam to, że
mamy spojrzeć na sytuację, że Ukraina niedawno podniosła się z kolan. Nigdy nie ma tej dobrej
chwili, ale tak naprawdę, to jakby przypisywanie złych intencji komuś, ktoś chce rozliczenia
prawdy, ale to nie wynika ze złych intencji, tylko z chęci zrozumienia siebie nawzajem. Tylko
tak można zbudować jakiekolwiek podwaliny wspólnoty, nawet europejskiej.
Dr hab. Bogusław Kopka: Oczywiście, pełna zgoda. Dziękujemy wszystkim za
uczestnictwo, panelistom. Dziękujemy bardzo. Do widzenia.
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ielu badaczy zbrodni ukraińskich na Kresach Wschodnich słusznie zauważa, że w związanym z tym tematem dyskursie historycznym w ostatnich latach wyraźnie dominuje
wątek wołyński, podczas gdy eksterminacja Polaków przez nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce Wschodniej, na Chełmszczyźnie czy Lubelszczyźnie zdaje się zajmować marginalne
miejsce. Tymczasem warto podkreślić, że niejednokrotnie pisząc, czy dyskutując o Zbrodni
Wołyńskiej, mamy na myśli nie tylko samą krainę historyczną, jaką jest Wołyń, lecz także całokształt ziem II Rzeczypospolitej, na których owa zbrodnia została dokonana. Ergo, hasło Wołyń
stało się w obecnym czasie synonimem zbrodni ukraińskiej w ogóle, podobnie jak Katyń pełni
w zbiorowej świadomości rolę symbolu, obejmującego całościowo zbrodnie sowieckie na oficerach polskich, zgodnie z zasadą pars pro toto.
Jeśli chodzi o ramy czasowe omawianego zagadnienia, nie należy ograniczać ich tylko do
1943 roku, lecz powinny one obejmować lata 1939-1946. Jeśli zaś interpretować pojęcie
zbrodni dokonywanych przez Ukraińców na Polakach w sposób całościowy, uprawnione byłoby
nawet uwzględnienie okresu międzywojennego, gdyż już wtedy wielokrotnie odnotowywano
na wsiach antypolskie bunty ludności ukraińskiej. Przedstawiciele tej mniejszości, jako obywatele państwa polskiego, wielokrotnie przyjmowali wobec niego nielojalną postawę. Świadczą o tym zorganizowane przez nacjonalistów ukraińskich zamachy – nieudany na Marszałka
Piłsudskiego, podczas jego wizyty we Lwowie w listopadzie 1920 r. oraz udany – na ministra spraw wewnętrznych, Bronisława Pierackiego, w Warszawie 15 czerwca 1934 r. Warto
przy tym podkreślić, że nacjonaliści ukraińscy byli na tyle nieustępliwi w swoich żądaniach,
iż atakowali nawet polityków, będących zwolennikami ugody polsko-ukraińskiej. Najbardziej
jaskrawym przykładem jest w tym kontekście historia Tadeusza Hołówki – polityka i publicysty, zamordowanego przez przedstawicieli Organizacji Nacjonalistów Ukraińskich 29 sierpnia
1931 roku podczas pobytu wypoczynkowego w Truskawcu. Co ciekawe, Ukraińcy nie podejmowali analogicznych działań terrorystycznych na terenie Związku Sowieckiego. Ich roszczenia ograniczały się jedynie do ziem polskich, a o tym jak daleko były one posunięte, niech
świadczy fakt, iż wnieśli oni jako mniejszość narodowa skargę do Ligi Narodów, oskarżając
II Rzeczpospolitą o rzekome prześladowania. Skarga ta została oddalona przez Ligę 30 stycznia 1931 roku, zaś w uzasadnieniu tej decyzji napisano, iż Polska nie prowadzi przeciwko
Ukraińcom polityki prześladowań i gwałtów. Warto podkreślić, że do momentu rozpatrzenia
sprawy przez Ligę Narodów, nacjonaliści ukraińscy dokonali w województwach: lwowskim,
stanisławowskim i tarnopolskim blisko dwustu akcji terrorystycznych, za którymi kryły się
jawnie separatystyczne żądania. Fakt, iż tego rodzaju postawa mniejszości ukraińskiej dała się
zaobserwować wyłącznie na terenach II Rzeczypospolitej, skłania do refleksji, że być może
tak znienawidzone przez niektórych Ukraińców państwo polskie przyjęło wobec nich mimo
wszystko zbyt tolerancyjną postawę.
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Kolejnym pojęciem ściśle powiązanym ze Zbrodnią Wołyńską jest termin ludobójstwo, wprowadzony do prawa międzynarodowego przez polskiego prawnika żydowskiego pochodzenia,
Rafała Lemkina. Zgodnie z pierwotną, lemkinowską definicją, usankcjonowaną potem przez
Organizację Narodów Zjednoczonych, oznacza ono zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającą na
celowym wyniszczaniu całych lub części narodów, grup etnicznych, religijnych lub rasowych.
Zbrodnie ukraińskie dokonane na Polakach całkowicie wpisują się w tę definicję. Zachowane
rozkazy i instrukcje OUN-UPA zawierają bowiem fragmenty, nakazujące zabijać ludzi tylko
dlatego, że są oni wyznania rzymskokatolickiego i to bez względu na to, czy to są kobiety, czy
dzieci, czy starcy. Celem masowych mordów było całkowite usunięcie ludności polskiej z terenów, do których nacjonaliści ukraińscy rościli sobie prawo. Co więcej, nie poprzestawano na
fizycznej eksterminacji Polaków. Instrukcja kierownictwa wołyńskiej OUN z jesieni 1943 r.
nakazywała zniszczyć wszystkie ściany kościołów i innych domów modlitewnych, zniszczyć
wszelkie polskie domy, w których wcześniej żyli Polacy, a nawet zniszczyć drzewa rosnące
przy domach, tak żeby nie pozostały znaki, że kiedyś mógł tam ktoś żyć. Z kolei rozkaz nr
4 referenta organizacyjno-mobilizacyjnego rówieńskiego nadrejonu OUN-B z 9 października
1943 nakazuje w terenie, gdzie znajdują się polskie pomniki, kościoły itp., polskie figury,
wszystko rozbijać, roznosić w proch, nie pozostawić nawet miejsca. Przytoczone dokumenty
wyraźnie dowodzą, że dążono do zatarcia wszelkich śladów po ludności polskiej, a fakt, iż
zostały one sporządzone przez OUN, czyni je trudnymi do podważenia przez stronę ukraińską.
Omawiana zbrodnia wykracza jednak poza ramy przytoczonej powyżej, klasycznej definicji
zbrodni ludobójstwa. Badacze tacy jak Ewa Siemaszko, czy Lucyna Kulińska, już od dawna
używają bowiem w odniesieniu do niej terminu genocidum atrox – to jest ludobójstwo okrutne,
straszliwe. U źródeł tego z kolei pojęcia stoi niebywałe okrucieństwo, z jakim przedstawiciele
OUN-UPA mordowali Polaków bez różnicy wieku i płci. Dowodzą tego setki relacji świadków,
spisywane począwszy od co najmniej lat dziewięćdziesiątych XX w. przez badaczy takich jak
Władysław i Ewa Siemaszko, a obecnie gromadzone również przez Okręgowe Komisje Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej. Z wielu względów trudno przytoczyć w tym miejscu opisy tortur, zadawanych przez Ukraińców Polakom.
Dość wspomnieć, że na podstawie relacji naocznych świadków, historyk Aleksander Korman
opracował listę stu trzydziestu pięciu tortur, stosowanych wobec ludności polskiej przez nacjonalistów ukraińskich na Wołyniu oraz w Małopolsce Wschodniej. Opisy tych okrucieństw
przywodzą na myśl okrutne rzezie ludności polskiej i żydowskiej z czasów I Rzeczypospolitej, dokonywane przez Kozaków i Hajdamaków, a zwłaszcza Rzeź Humania z 1768 r., gdzie
w ciągu kilku dni wymordowano co najmniej piętnaście tysięcy osób, zaś szacunki niektórych
historyków oscylują nawet wokół dwudziestu tysięcy ofiar. Nota bene, to właśnie sprawcy tych
rzezi, czyli Hajdamacy, stali się bohaterami poematu Tarasa Szewczenki, uważanego przez
Ukraińców za narodowego wieszcza.
Pojęcie ludobójstwa w odniesieniu do omawianych zbrodni znajduje również swoje potwierdzenie w fakcie, iż w 1943 roku dochodzi do apogeum mordów. Fakt ten był podyktowany polityką OUN-B, zgodnie z którą pozbycie się Polaków z terenów Wołynia, Małopolski Wschodniej, Chełmszczyzny czy Lubelszczyzny przy pomocy czystek etnicznych miało uzbroić stronę
ukraińską w argument, na podstawie którego tereny te miałyby po zakończeniu wojny przypaść
niepodległemu państwu ukraińskiemu. Uderza jednak fakt, że strona ukraińska wydawała się
nie brać pod uwagę sytuacji politycznej, gdyż pod koniec stycznia 1943 roku wojska niemieckie poniosły sromotną klęskę pod Stalingradem, w wyniku której ruszyła ofensywa sowiecka.
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Ta zaś w wyniku dalszych konsekwencji doprowadziła do pokonania Trzeciej Rzeszy w wojnie
światowej. Wydawać by się mogło, że przywódcy UPA i OUN powinni zdawać sobie sprawę
z tego, iż wygrana Związku Radzieckiego niweluje jakiekolwiek szanse na powstanie państwa ukraińskiego. Jednak cała ta sytuacja nie przeszkadzała im w dalszym przeprowadzaniu
tej okropnej zbrodni przeciw Polakom, których mordowano jeszcze nawet po zakończeniu II
wojny światowej, gdy sytuacja polityczna była już jasna.
Wymiar Zbrodni Wołyńskiej należy oceniać wielowątkowo. Lektura opisów tortur, stosowanych
przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach, w tym małych dzieciach, starcach i kobietach,
nieuchronnie przywodzi myśl, iż ludobójstwo to było swojego rodzaju opętaniem zbiorowym,
wymierzonym w Boga i w wiarę katolicką. Za podporę tego rodzaju argumentacji niech posłuży
fakt, że niejednokrotnie Ukraińcy dokonywali zbrodni w kościołach, wykorzystując fakt gromadzenia się ludności polskiej na Mszach świętych. Świątynie przy tym palono, a księży katolickich w okrutny sposób mordowano. W działaniach tych można wręcz dostrzec wątek satanistyczny, czego przykładem może być choćby sposób, w jaki w grudniu 1943 r. zadano śmierć
ojcu Ludwikowi Wrodarczykowi – administratorowi parafii św. Jana Chrzciciela w Okopach,
w powiecie łuckim, którego proces beatyfikacyjny jest obecnie w toku. Według relacji świadków nacjonaliści ukraińscy żywcem wycięli kapłanowi bijące serce. Inny przykład sposobu,
w jaki nacjonaliści ukraińscy traktowali osoby konsekrowane, to mord dokonany w okolicach
Sahrynia 15 maja 1944 r. na siostrze Longinie Trudzińskiej ze Zgromadzenia Służebniczek
Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej. Zginęła ona wraz ze swoimi podopiecznymi
– sierotami w wieku od dziesięciu do dwunastu lat. Przed zabójstwem oprawcy kazali siostrze
wykopać grób dla siebie oraz dzieci. Przytoczone historie, a także setki innych, równie dramatycznych, prowokują pytania o to, jak to możliwe, że ludzie, wydawać by się mogło, wierzący
w Boga, niszczą jego Kościół i mordują jego wiernych.
Kolejnym przykładem, przywodzącym na myśl zbiorowe opętanie sprawców zbrodni, były akty
mordów uderzające nawet we własne rodziny, to jest nakaz mordowania polskich żon czy matek,
skierowany do członków UPA. Był to pewien rodzaj manipulacji ze strony przywódców ukraińskich na różnych szczeblach, począwszy od lokalnych komórek OUN, które wmówiły tamtejszej ludności ukraińskiej złe traktowanie ze strony polskich sąsiadów. Taka retoryka wywoływała w nich żal i podsycała frustrację, wynikającą z przekonania, że są obywatelami gorszej
kategorii i że Lachy traktują ich jak niewolników, nie pozwalając im się kształcić. Oczywiście,
twierdzenia te nie były prawdą. Polityka oświatowa II Rzeczypospolitej kładła bowiem szczególny nacisk na równe kształcenie obywatelskie bez różnicy narodowości, jednak z położeniem
nacisku na konieczność zachowania lojalności w stosunku do państwa polskiego, czego bardzo
często Ukraińcy nie przestrzegali. Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Sławomir Czerwiński, pisał: „Osiągnięcie trwałego mocarstwowego stanowiska Polski wymaga,
aby każdy urodzony i żyjący w Polsce Żyd, Niemiec, Ukrainiec, zanim zostanie świadomym
pracownikiem na polu kultury swojego ściślejszego społeczeństwa, czuł i rozumiał, że ma być
przede wszystkim dobrym obywatelem Najjaśniejszej Rzeczypospolitej”.
Przytoczone powyżej obrazy sprawiły, że miejsce Wołynia w świadomości Polaków i Ukraińców jest skrajnie różne. Dodać jeszcze należy, że Zbrodnia Wołyńska, będąca zbrodnią przeciwko narodowi polskiemu przez wiele lat była przemilczana przez władze PRL, a także owiana
dodatkową tajemnicą ze względu na niewyobrażalną traumę ofiar. O zbrodni tej, ze względu
na jej okrucieństwo, obawiano się mówić, a dodatkowo w związku z tym, że dokonano jej na
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terenach wchodzących wówczas w skład ZSRR, zachodziła obawa, że w wyniku traktowania
USRR jako jego integralnej części, zbrodnią tą zostaną obciążeni sami Rosjanie. Argumentem
przemawiającym za tą tezą niech będzie fakt, że dopiero w latach dziewięćdziesiątych XX w.,
to jest po rozpadzie ZSSR, wielu mieszkańców Polski zaczęło zauważać różnice narodowościowe wśród jego obywateli.
Wracając do traumy wołyńskiej, należy też pamiętać że w okresie PRL nikomu z wyższych
władz szczególnie nie zależało, aby to milczenie przerwać. Dochodzi do tego także fakt, iż
ofiary, które przeżyły Rzeź Wołyńską po wojnie stały się ekspatriantami, a ich nowym domem
stały się Dolny Śląsk, Ziemia Zachodniopomorska czy Lubuska. A przecież jednocześnie w tych
samych kierunkach byli wywożeni Ukraińcy, w ramach Operacji Wisła, co dodatkowo wywoływano wśród ocalałych niechęć do mówienia o swoich doświadczeniach. Jedynie ci, którzy
trafili na ziemie leżące tuż przy granicy ZSSR, mogli otwarcie o tym mówić. Jako osoba, która
spędziła dzieciństwo i wczesną młodość w Przemyślu, niejednokrotnie miałem okazję słuchać
o doświadczeniach nauczycielek historii, czy języka polskiego, które jako małe dziewczynki
zostały cudem uratowane z rzezi dokonanej przez Ukraińców. I wreszcie fakt, że wśród pomordowanych zdecydowaną większość stanowili biedni mieszkańcy wsi (osadnicy wojskowi, oficerowie, ziemianie, arystokraci zostali wywiezieni w masowych sowieckich deportacjach) stanowi dodatkowy argument wyjaśniający, dlaczego Zbrodnia Wołyńska w skali ogólnopolskiej
na tak długo została zapomniana.
Natomiast w ostatnich latach widzimy na Ukrainie powrót do tradycji nazizmu z czasów drugiej
wojny światowej. Co najmniej od początku dwudziestego pierwszego wieku Ukraińcy oficjalnie świętują rocznicę powołania 14 Dywizji SS, czy inne wydarzenia związane z historią UPA.
Powstają grupy rekonstrukcyjne, nawiązujące do umundurowania UPA, zespoły muzyczne
tworzą i śpiewają pieśni chwalące UPA. Wśród samych Ukraińców można zaobserwować co
najmniej dwie typowe postawy wobec ich odpowiedzialności za te zbrodnie. Pierwsza, to zjawisko negowania i wypierania faktu, że coś takiego się stało oraz przedstawiania tej prawdy
jako wrogiej propagandy Moskwy, przynajmniej oficjalnie. Druga postawa to uznanie, że
doszło do zbrodni, jednak relatywizowanie jej poprzez rozłożenie winy po równo, pomiędzy
Polaków i Ukraińców, zgodnie z retoryką: myśmy was mordowali, bo wy mordowaliście nas.
Przykładem jest oficjalne stanowisko Przewodniczącego Związku Ukraińców w Polsce, Piotra
Tymy, zgodnie z którym po II wojnie światowej Polacy mordowali Ukraińców. Natomiast nieoficjalnie można spotkać się wśród Ukraińców z hasłami afirmującymi zbrodnie na Polakach,
a w skrajnych przypadkach nawet zapowiadającymi, że wydarzenia te mogą się powtórzyć.
Na przykład, pojawiają się wśród nich hasła, że Polakom zrobimy drugi Wołyń. Zaś kilka lat
temu, podczas obchodów święta panachydy w Przemyślu, młodzi Ukraińcy publicznie krzyczeli: „Jeszcze Polska nie zginęła, ale zginąć musi.” Z tych działań wynika, iż pamięć o Zbrodni
Wołyńskiej wśród Ukraińców funkcjonuje bardzo wybiórczo. Prawda ta jest na Ukrainie albo
zmanipulowana, albo też wypierana do tego stopnia, że, przykładowo, nieraz zdarzało się, iż
Ukraińcy, odwiedzający Muzeum Powstania Warszawskiego w momencie, kiedy przewodnik
wspomniał o zbrodniach UPA, od razu od niego odchodzili, przerywając zwiedzanie. Oznacza to też, że dialog na płaszczyźnie porozumienia w sprawie zbrodni ukraińskich na razie
nie jest możliwy. Jeden z dziennikarzy, pracujących na Ukrainie, nazwał postawę wobec tego
zagadnienia etosem trzymania trupa w szafie. I mimo smrodu rozkładającego się ciała właściciel szafy cały czas udaje, że nic tam nie ma. Dopóki stanowisko Ukrainy w sprawie Wołynia
będzie próbą wypierania problemu, dopóty trwa gloryfikacja morderców z OUN i UPA. Dopóki
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historia zbrodni będzie zakłamywana, dopóty nie można mówić o jakimkolwiek porozumieniu.
Zaś sami Ukraińcy też nigdy nie pozwolą, żeby to Polacy wybierali im bohaterów. Rozumują
bowiem na zasadzie, że skoro etos Armii Krajowej czy Narodowych Sił Zbrojnych w Polsce
zyskał społeczną akceptację jako etos bohaterów, to dlaczego i jakim prawem próbujecie nam
narzucić bohaterów na Ukrainie? Do tego należy dodać, że w kraju, w którym piętnaście milionów mieszkańców stanowią Rosjanie, nigdy nie będzie spójności historycznej co do kwestii,
kto był bohaterem w czasie drugiej wojny światowej.
W ostatnich latach możemy natomiast zaobserwować coraz większe zainteresowanie Zbrodnią Wołyńską w Polsce. Dzieje się tak nie tylko za sprawą filmu „Wołyń” Wojciecha Smarzowskiego, bo tak naprawdę możemy śmiało stwierdzić, że był on de facto zwieńczeniem
głosów Kresowian w sprawie zbrodni, które wybrzmiewały od wielu lat. Obecnie obserwujemy w tej materii rosnącą świadomość historyczną, która wypływa od dzieci czy wnuków
ofiar zbrodni. Spowodowała ona żywe zainteresowanie społeczne tematem, który przez wiele
lat tkwił wyłącznie w świadomości rodzin, które tej zbrodni doświadczyły. Rola świadomości wołyńskiej wyszła więc poza ramy pewnych środowisk w całej Polsce i znajduje to swoje
odzwierciedlenie również w przestrzeni publicznej. Na przykład w Legnicy istnieje ulica Ofiar
OUN-UPA, w Przemyślu rondo Ofiar Wołynia, na warszawskiej Woli ogromny mural, wspominający ofiary Rzezi Wołyńskiej. Również w Internecie temat jest ciągle gorący. Na portalu społecznościowym facebook powstają liczne grupy dyskusyjne, wymieniające się wiadomościami
na ten temat. W ostatnim czasie powstało kilka programów dokumentalnych, pielęgnujących
pamięć ofiar, jak chociażby „Niedokończone msze wołyńskie” w reżyserii Tadeusza Arciucha i Macieja Wojciechowskiego z 2018 r. Ukazują się także liczne książki na temat Wołynia,
a pamięć o zbrodni i jej ofiarach zdaje się coraz bardziej narastać w świadomości społecznej.
Jednak na pewno nie bez znaczenia jest duży opór strony ukraińskiej, która nie chce dopuścić
do uznania tej zbrodni za zbrodnię narodu ukraińskiego. Można powiedzieć, że wręcz mamy
do czynienia z jej negacją w środowiskach Ukraińców, mieszkających w Polsce, czego przykładem jest postawa wspomnianego Piotra Tymy. Zatem paradoksalnie, dopóki temat Wołynia
jest zamiatany pod dywan przez samych Ukraińców, dopóty będzie on jeszcze długo wywoływał żywe emocje w społeczeństwie polskim.
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P

or. Henryk Cybulski, ps. Harry, który przyczynił się do ocalenia z ludobójstwa wołyńskiego
wielu tysięcy Polaków, przez dziesięciolecia pozostawał nieobecny w polskiej pamięci
zbiorowej i nadal jest niemal nieznany. Z pewnością postać komendanta wojskowego największej polskiej samoobrony na Wołyniu warta jest przybliżenia. Duży potencjał kształtowania
wzorców postaw, obecny w życiorysie Cybulskiego, powinien zostać wykorzystany, stanowiąc uzupełnienie wiedzy o ogromie cierpień ludności Wołynia w okresie Rzezi. Dotychczas
podejmowano pojedyncze działania, służące upamiętnieniu tej postaci. Możliwości odniesień
edukacyjnych, tkwiące w postawie życiowej Cybulskiego, a zwłaszcza najważniejszym okresie obrony Przebraża, czekają nadal na spożytkowanie.
Henryk Cybulski urodził się 1 października 1910 roku w kolonii Dermanka koło Przebraża
na Wołyniu. Pochodził z rodziny chłopskiej, jego ojciec gospodarował na kilkunastu hektarach, zapewniając byt rodzinie, liczącej dziesięcioro dzieci. Dochody uzupełniało myślistwo,
młody Henryk pokochał las i broń. W późniejszych latach został członkiem Klubu Sportowego Przysposobienia Wojskowego Leśników w Łucku, trenował strzelectwo, biegi długodystansowe i przełajowe. Sukcesy sportowe przyczyniły się do zdobycia w młodym wieku
stanowiska leśniczego w nadleśnictwie w Kiwercach. Choć Cybulski posiadał stopień podoficera rezerwy, we wrześniu 1939 roku nie został zmobilizowany, najprawdopodobniej ze
względu na zbyt małą ilość broni, jaką na tym terenie dysponowało Wojsko Polskie. W lutym
następnego roku, w ramach tak zwanej pierwszej deportacji ludności polskiej został zesłany
w głąb Rosji Sowieckiej. Według relacji córki, Miry Jawornik, spisanej w 2014 roku, pracował przy wyrębie tajgi w miejscowości Lednia w powiecie Archangielskim. Zbiegł stamtąd w lipcu 1940 roku i po dwumiesięcznej pieszej wędrówce dotarł do domu. Ukrywał się,
pracując dorywczo, a po wkroczeniu Niemców został ponownie zatrudniony w leśnictwie.
Wraz z rodziną przez wiele miesięcy zapewniał schronienie żydowskiej uciekinierce z getta
w Łucku. Wstąpił do AK.
W maju 1943 roku objął obowiązki komendanta wojskowego Przebraża, największego
ośrodka polskiej samoobrony na pogrążającym się w chaosie Wołyniu. Wraz z Ludwikiem
Malinowskim, cywilnym komendantem obrony oraz szeregiem współpracowników (m. in.
Stanisławem Olszewskim, Franciszkiem Żytkiewiczem, Albertem Wasilewskim czy dowódcą
samoobrony w pobliskiej Rafałówce, która została włączona w system obronny Przebraża,
Apolinarym Oliwą). W okresie komendantury Cybulskiego miejscowość stała się schronieniem dla 10-20 tysięcy Polaków (niektóre szacunki mówią nawet o 25 tysiącach), dla których stała się stopniowo ostatnią rubieżą obrony i jedynym miejscem ratunku w promieniu
kilkudziesięciu kilometrów. Powołano sąd, przygotowano system aprowizacji i zapewnienia miejsc noclegowych, z trudem tworzono służbę zdrowia, stworzono regularne oddziały
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obrońców o charakterze wojskowym z zastosowaniem komend wojskowych, hierarchii
służbowych i odcinków odpowiedzialności. Cybulski organizował skuteczną ewakuację
zagrożonej ludności z okolicznych wsi i miasteczek, rozbudował fortyfikacje wokół miejscowości i zwiększył liczebność oddziałów zbrojnych (pod koniec sierpnia 1943 roku było
to ponad tysiąc żołnierzy). „Harry” nie ograniczał się do biernej obrony, rozumiejąc, że podkopanie pewności siebie panujących na tych terenach nacjonalistów ukraińskich ma duże
znaczenie. Dlatego Polacy podejmowali działania zaczepne i rajdy na miejsca koncentracji
oddziałów UPA. Cybulski prowadził także akcje aprowizacyjne, konieczne do wyżywienia
ogromnej ilości uciekinierów, chroniących się w obozie. Pod osłoną przebraskich karabinów odbywały się żniwa na okolicznych polach, których właściciele w obawie przed napadami członów OUN-UPA i siekierników nie mogli normalnie gospodarować. Cybulski wraz
ze współpracownikami z konspiracji, rozmaitymi – mniej lub bardziej legalnymi – sposobami pozyskiwał broń i amunicję (stworzono także własną rusznikarnię), której posiadanie
w decydującym stopniu decydowało o przetrwaniu na płonących Kresach. Przykłady słabo
uzbrojonych ośrodków samoobrony, które nie wytrzymywały naporu posiadających broń
palną napastników były wymowne.
Należy tu przypomnieć o innych ośrodkach samoobrony (temat ten ciągle czeka na wyczerpujące opracowania, niestety skromna baza źródłowa znacznie to utrudnia). Było ich ponad sto,
w większości niewielkich, które nie wytrzymywały zbyt długo zmasowanego naporu agresorów. W swoich wspomnieniach Cybulski wymienia m.in. Antonówkę, Pańską Dolinę, Ostróg,
Witoldówkę, Spaszczyznę. Ośrodki położone najbliżej siebie starały się utrzymywać kontakt
i wspierać nawzajem (co w praktyce było bardzo trudne, wieści nieraz docierały po wielu
dniach, tereny poza obozami były „spaloną ziemią”, kontrolowaną przez banderowców), ratując życie jak największej liczby okolicznych mieszkańców.
W ratowaniu ludności polskiej pomagali także Sprawiedliwi Ukraińcy. Budujące, że jak pisze
Henryk Cybulski: Wszędzie, nawet w nacjonalistycznie nastawionych wioskach ukraińskich,
znajdowali się ludzie, którzy z narażeniem życia pomagali zagrożonym polskim rodzinom.
(Krwawy Wołyń`43. Wspomnienia Komendanta Przebraża, s. 376).
Takie stwierdzenia pokazują nam Cybulskiego jako człowieka pozbawionego uprzedzeń, umiejącego docenić trud innych. Jego spostrzeżenia korelują z naszą obecną wiedzą, na temat roli
Sprawiedliwych Ukraińców. W ostatnim czasie pojawiły się publikacje, które liczą Sprawiedliwych w setkach, a nawet tysiącach. W zestawieniu z liczbą polskich ofiar nie wydaje się to
ogromną ilością, ale trzeba pamiętać o ryzyku, jakie niosła próba ocalenia polskiego sąsiada.
Było to ryzyko śmierci z rąk UPA, potwierdzone w setkach udokumentowanych relacji. Tym
bardziej postawa ocalenia życia bliźniego nabiera dla nas charakteru edukacyjnego, jako godny
naśladowania wzorzec człowieczeństwa. Postawa, którą reprezentował też Cybulski, wespół
ze współpracownikami, ratując tysiące polskich istnień, czy wcześniej wraz z rodziną jedno
żydowskie życie.
Obrońcy Przebraża, zmuszeni słabością własnych sił, wchodzili w taktyczne sojusze z partyzantką sowiecką, której duże oddziały operowały na tych terenach. Polski ośrodek oporu
przetrwał trzy duże ataki UPA – 5 lipca, 31 lipca, 30 sierpnia. W ostatnim bastion szturmowało około 12 tysięcy ludzi. Cybulski, wspierany zwłaszcza przez Ludwika Malinowskiego,
potrafił utrzymać morale społeczności zgromadzonej w zamienionej w twierdzę osadzie, co
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wobec okrucieństwa UPA nie było zadaniem łatwym. Część rodzin, w obawie przed niepowodzeniem obrony, planowała nawet zgłoszenie się do wyjazdu na roboty do Niemiec. Zdesperowani ludzie w ten sposób próbowali ratować życie. Paradoksalnie, Polacy poczuli się
bezpieczniej po wkroczeniu Armii Czerwonej, kiedy ustały ataki ukraińskie na większą skalę.
Jednak sam Henryk Cybulski i inni liderzy samoobrony byli poszukiwani przez NKWD. Z tego
też powodu wstąpili do brygady partyzanckiej „Grunwald”, co najprawdopodobniej ocaliło
im życie. Przejście z komunistycznej partyzantki do struktur Ludowego Wojska Polskiego
było typowe dla wielu życiorysów tamtego okresu, narzucały to warunki wojenne i powojenne. Jednak nie zapewniało to dawnym liderom polskich społeczności możliwości normalnego życia w nowej rzeczywistości.
Po wojnie Cybulski był kilkakrotnie więziony, między innymi na Zamku Lubelskim.
W 1947 roku ożenił się z Zofią Błach z podlubelskiego Piotrawina. Ze względu na złą sytuację materialną, związaną z represjami ze strony aparatu bezpieczeństwa, rodzina kilkakrotnie przeprowadzała się. Ostatecznie jednak pod koniec lat pięćdziesiątych osiadła w Lublinie,
gdzie Cybulski założył kwiaciarnię. W 1966 roku ukazały się wspomnienia Komendanta, dotyczące wydarzeń na Wołyniu, zatytułowane Czerwone noce (w wydaniu wydawnictwa Bellona
z 2014 roku tytuł ten został zmieniony na Krwawy Wołyń`43. Wspomnienia Komendanta Przebraża). Henryk Cybulski zmarł nagle 12 marca 1971 roku, został pochowany na cmentarzu przy
ulicy Białej w Lublinie. Co ciekawe, według relacji rodziny, pomimo traumatycznych przeżyć
wojennych i trudnej rzeczywistości powojennej, Henryk Cybulski pozostawał osobą spokojną
i nieskorą do krytykowania innych.
W kontekście edukacyjnym, patrząc na postawę „Harrego”, warto rozważyć słowa jego krewnego, Marcina Cybulskiego: (…) wykazał się on nie tylko doskonałymi zdolnościami organizacyjnymi, zmysłem strategicznym godnym doświadczonego oficera, charyzmą i umiejętnością kierowania ludźmi w sytuacji krytycznej, ale przede wszystkim całkowitym poświęceniem
wyższej idei, jaką było ocalenie ludności zagrożonej eksterminacją ze strony nacjonalistów
ukraińskich. Dla realizacji tego celu Cybulski nie zawahał się podjąć decyzji niewygodnych,
kontrowersyjnych, zapewne często podejmowanych wbrew własnym przekonaniom i poglądom
(jak kupowanie broni od Niemców czy współpraca z partyzantami radzieckimi). Potrafił jednak odsunąć na bok osobiste urazy i doświadczenia (…). Dzięki takiej postawie zasadniczy cel
udało mu się zrealizować. (Komendant. Porucznik Henryk Cybulski (1910-1971) na tle wydarzeń wołyńskich w latach 1940-1944 i w okresie powojennym, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2010/2011, t. VII, s. 293-312, s. 309).
Tekst z którego pochodzi powyższy cytat to chyba najbardziej szczegółowa publikacja poświęcona Henrykowi Cybulskiemu. Mimo, że jest to postać bardzo interesująca, to osoby chcące
pogłębić wiedzę na jej temat, muszą liczyć się z tym, że baza archiwalna jest tu niewielka bądź
trudno dostępna. Warto nadmienić, że w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej znajdują się
dwie teczki dotyczące Komendanta, których opracowanie z pewnością pozwoliłoby uzupełnić
pewne szczegóły biograficzne. Nadal nieliczne są także książki czy artykuły na temat obrony
Przebraża, ale coraz częstsze pojawienie się poświęconych temu wydarzeniu filmów i materiałów w mediach społecznościowych świadczy o tym, że temat staje się nieco bardziej popularny.
W listopadzie 2010 roku, dzięki staraniom środowiska żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, Rada Miasta Lublina nadała imię Henryka Cybulskiego rondu, znajdującemu się
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u zbiegu czterech dużych arterii komunikacyjnych. Przywróciło to symbolicznie Komendanta
przestrzeni miasta Lublina.
Kilka lat temu zacząłem szukać miejsc związanych z Henrykiem Cybulskim w Lublinie i tak
natrafiłem na jego grób. Stał on się miejscem spotkań osób, chcących pogłębić wiedzę o tej
postaci i jej dokonaniach. W 2018 roku lubelska fundacja Normalna Kultura zainicjowała uroczyste upamiętnianie tego wybitnego Polaka. Fundacja postawiła sobie za cel promowanie postaw
użytecznych dla wspólnoty, w tym przypadku skutecznej obrony życia Polaków. W wydarzenie
włączył się wojewoda lubelski oraz Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej
Oddział w Lublinie, wojsko zapewniło asystę honorową. Zwyczaj spotkań przy grobie Henryka Cybulskiego stał się stałym elementem programu obchodów Narodowego Dnia Pamięci
Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej, organizowanych przez Urząd Wojewódzki oraz Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie. Pojawił się również pomysł upamiętnienia dowódcy wojskowego Przebraża
tabliczką edukacyjną umieszczoną w pobliżu jego grobu.
Postać komendanta wojskowego obrony Przebraża została także przypomniana na wystawie
elementarnej IPN Sąsiedzka krew. Ludobójstwo Wołyńsko-Galicyjskie 1943-1945, przygotowywanej w Biuro Edukacji Narodowej IPN w Lublinie, której jestem współautorem. Jedną
z 14 plansz wystawy (mającą, zgodnie z formułą wystaw elementarnych IPN, przekazać podstawowe informacje na dany temat w krótkiej, zwartej formie) poświęciliśmy ośrodkom polskiej
samoobrony. W planach są inne działania edukacyjne wokół postaci i postawy Komendanta,
między innymi wystawa biograficzna poświęcona Cybulskiemu, choć na pewno nie będzie to
jedynie pomnik jego osoby, a raczej pokazanie wyborów i postaw zaangażowanych, aktywnych Polaków w kontekście sytuacji z lat 1943-44.
Podsumowując, warto stworzyć katalog cech, które składają się na postawę życiową Henryka Cybulskiego. Był on człowiekiem o silnym charakterze, wychowanym w środowisku
patriotycznym, identyfikującym się ze swoją ojczyzną – zarówno tą państwową, jak i lokalną
społecznością. Był zaangażowany w obronę życia innych, niezależnie od narodowości. Z silnym poczuciem odpowiedzialności za powierzone sobie istnienia ludzkie i zasoby materialne.
Sprawna organizacja to następna z istotnych cech. Tutaj trzeba podkreślić, że Cybulskiego
cechowała umiejętność współpracy, co jak wiemy, nie zawsze jest cechą osób decyzyjnych.
Nie osiągnąłby sukcesu, gdyby nie umiejętność działania w zespole. Pamiętajmy, że to od
jakości współpracy takich liderów jak dawny legionista Ludwik Malinowski i Henryk Cybulski zależało funkcjonowanie i przetrwanie małego miasta, jakim stało się otoczone ogniem
ludobójstwa Przebraże. Pragmatyczne podejście w realizacji celów i skuteczność w działaniu uwidaczniały się w całym epizodzie przebraskim. Również inicjatywa, pomysłowość
i energiczna realizacja planów były niezbędne w tym gorącym czasie. Cybulski objawił
talenty przywódcze, ogarniając całość zagadnień obronnych, umiejętnie koordynował działania w różnych dziedzinach życia zbiorowości, dobierając odpowiednich ludzi na odpowiednich odcinkach. Potrafił też przeciwdziałać panice, podtrzymywać ducha oporu i codzienną
dyscyplinę, co nieraz wymagało działań stanowczych. „Harrego”, tak jak wielu członków
oddziałów samoobrony na Wołyniu, cechował duży realizm, zarówno w działaniach zbiorowych, jak i w osobistych wyborach życiowych. Można przyjąć, że Henryk Cybulski, mimo
niesprzyjających okoliczności życia, także w okresie powojennym, zachował pogodę ducha,
skromność i wyważony ogląd sytuacji.

STRONA

253

HISTORIA, PRAWDA, TERAŹNIEJSZOŚĆ
JAK PROWADZIĆ STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
W KONTEKŚCIE PRZESZŁOŚCI? 2.0

Wyakcentowanie powyżej wymienionych cech w różnorakich działaniach edukacyjnych może
przyczynić się do poprawy jakości naszego życia wspólnotowego przez udział w kształtowaniu
dojrzałych osobowości liderów. Zwrócenie uwagi na siłę i trwałość wzorca postawy będzie, jak
się wydaje, bardziej skuteczne w budowaniu opartej na trudnej historii przyszłości, niż przesadne akcentowanie wzorca osobowego. Mam wrażenie, że będzie to także kierunek najbliższy działalności aktywnych uczestników życia społecznego w rodzaju Henryka Cybulskiego.
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Wydawnictwo prezentowane Czytelnikowi stanowi podsumowanie drugiej edycji dużego
projektu Fundacji im. Janusza Kurtyki w Warszawie pt. „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak
prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 2.0”. Polegał on na zorganizowaniu w 2020 roku cyklu debat, które podejmowały tematykę relacji Polski z Białorusią i Litwą oraz kwestię pozycji państwa polskiego w grupie państw V4 i regionu bałtyckiego. Dwie dodatkowe dyskusje złożyły się na studia przypadków. Dotyczyły one nowelizacji ustawy o IPN oraz zbrodni wołyńskiej. Każda rozmowa poruszała międzynarodowy kontekst prezentowanej tematyki, nakreślając jej szerokie tło historyczne, diagnozując węzłowe problemy stosunków Polski z partnerami, a także formułując odpowiednie recepty dla
instytucji publicznych.

Po raz kolejny fundacja mogła gościć znamienitych ekspertów z różnych dziedzin. Taki dobór panelistów zapewniał szerokie spojrzenie na przedmiotową materię oraz możliwie
obiektywną analizę omawianych problemów.
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