
	 	 	
Mieszek Morfeusz[Adam Chajewski 1 ], Czy Polska sama może być  niepodległa?, 

„Niepodległość”, 1982, nr 8–9, s. 10–11. 

Hasła przedmiotowe: myś l polityczna opozycji, zadania polskiej polityki zagranicznej, 

Polska a państwa sąsiednie 

  

 

 

Rozpatrzmy problem kierunków polityki zagranicznej, jakie należałoby obrać , 

aby zapewnić  naszemu krajowi trwałą niepodległość .  

Okres międzywojenny wykazał, że o ile w szczególnie sprzyjających 

okolicznościach (osłabienie Rosji) możemy odzyskać  i utrzymać  niepodległość  (rok 

1920 — bitwa warszawska), o tyle zagraża jej stale porozumienie Rosji z Zachodem (z 

Niemcami — Pakt Mołotow-Ribbentrop2, układy Breżniew – Brandt3, lub z USA i 

Europą Zachodnią — układy jałtańskie i poczdamskie). Aby do tego nie dopuścić , należy 

spełnić  dwa warunki:  

— doprowadzić  do powstania nowych sił na wschód od Odry, które staną się w 

miejsce Rosji partnerem i przeciwwagą dla Europy oraz lepszym niż  EWG 4 

sojusznikiem dla USA;  

— doprowadzić  do trwałego osłabienia państwowości rosyjskiej, aktualnie 

występującej w formie sowieckiej, poprzez utworzenie niepodległych państw 

narodowych na ziemiach zagarniętych przez Rosję lub ZSRS (a więc do zjednoczenia 

Niemiec).  

Utworzenie niepodległego i trwale suwerennego państwa polskiego, związane 

jest zatem z przebudową stosunków geopolitycznych w Europie środkowo-wschodniej. 

 

Rosja stanowiła zawsze i będzie stanowić  nadal zagrożenie dla naszej 

państwowości, podczas gdy Niemcy w przyszłości mogą nam zagrażać  tylko 

gospodarczo. Dlatego nasza współpraca z nimi powinna być  oparta na własnej sile 

politycznej (jeszcze długo po wyzwoleniu będziemy ekonomicznymi bankrutami i w tej 

płaszczyźnie nie będziemy się liczyć) i poważnych sojuszach, przede wszystkim z USA. 

Aby jednak być  w takim sojuszu partnerem wartym zachodu, musimy reprezentować  

sobą ową znaczną siłę polityczną, co stawia nas w punkcie wyjścia i zmusza do 

																																																													
1 Adam Chajewski – współpracownik prasy drugoobiegowej w latach 80.; członek redakcji pisma 
„Niepodległoś ć” w latach 1983–1990. 
2 Pakt Ribbentrop–Mołotow – umowa zawarta między III Rzeszą i ZSRR 23 sierpnia 1939. Tajny 
protokół załączony do niej zakładał m.in. podział terytorium Polski pomiędzy Niemcy a Rosję Sowiecką, 
współpracę między NKWD i gestapo oraz zwalczanie polskich organizacji niepodległościowych. 
3 Nawiązanie do układu ZSRR-RFN, podpisanego 12 sierpnia 1970 r. w Moskwie ze strony RFN przez 
kanclerza Willy’ego Brandta oraz szefa MSZ Waltera Scheela, ze strony ZSRR premiera Aleksieja 
Kosygina i szefa MSZ Andrieja Gromykę.  
4 Europejska Wspólnota Gospodarcza – organizacja utworzona w 1958, jedna z poprzedniczek Unii 
Europejskiej. 



	 	 	
stworzenia przeciwwagi dla zjednoczonych Niemiec w oparciu o nową politykę 

wschodnią i południową. 

Silnej politycznie Polski nie można sobie wyobrażać  pod koniec XX wieku jako 

państwa-hegemona, który prowadzi podporządkowane swej władzy mniejsze kraje, ale 

jako demokratyczne państwo, które samo rezygnuje z pewnych krótkofalowych czy 

wręcz złudnych korzyści na rzecz dalekowzrocznej polityki porozumienia i sojuszu z 

państwami i narodami ościennymi, ciążącymi na równi z nami bardziej ku zachodniej 

kulturze niż  wschodniemu knutowi. Siła polityczna Polski powinna wynikać  z 

atrakcyjności współpracy z nią, gwarancji wzajemnego bezpieczeństwa i korzyści 

gospodarczych oraz kulturalnych.  

Narody i państwa Europy środkowo-wschodniej i południowej żyły dotychczas 

w nieustannych sporach; uwikłane we wzajemną nienawiść , stały się polem manewrów, 

a następnie koloniami ZSRS. Kres tej sytuacji powinno położyć  powstanie Konfederacji, 

tj. Związku Państw Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej. Przypomnijmy, że to 

właśnie Rosja uniemoż liwiła utworzenie federacji polsko-czechosłowackiej (układ 

Benesz-Sikorski5) i przeszkodziła próbie powołania federacji bałkańskiej (Jugosławia, 

Bułgaria, Albania). Tylko Konfederacja, w skład której weszłyby zachodnie kolonie 

ZSRS i kraje demokracji ludowej, mogłaby zapewnić  trwałą niepodległość  Polsce, zaś  

walka o powstanie tego Związku byłaby jednoznaczna z walką o wyzwolenie Europy 

spod sowieckiego jarzma. Nasza polityka zagraniczna powinna być  zatem 

podporządkowana sprawie utworzenia w przyszłości owej Konfederacji. Zakłada to: 

— konieczność  natychmiastowego i jednoznacznego uznania przez opozycję 

demokratyczną, w imieniu narodu polskiego, prawa do samostanowienia, tj. utworzenia 

własnego niepodległego państwa, wszystkich narodów ujarzmionych przez ZSRS, a 

wcześniej przez Rosję, bez oglądania się na ewentualny gniew Breżniewa;  

— konieczność  natychmiastowego i jednoznacznego uznania obecnej granicy 

wschodniej i południowej Polski za ostateczną; pozostawienie Wilna Litwinom, a nie 

Litewskiej Socjalistycznej Republice Sowieckiej, Lwowa — Ukraińcom, nie zaś  USRS, i 

terenów białoruskich — Białorusinom, lecz nie BSRS, i wreszcie Zaolzia — niepodległej i 

demokratycznej federacji czeskosłowackiej. 

„Niepodległość" ze swej strony udziela bezwarunkowego poparcia dla 

demokratycznych i niepodległych państw bałtyckich, Białorusi i Ukrainy, uznając 

obecną granicę polską za ich (tj. Litwy, Białorusi, Ukrainy) granicę zachodnią oraz 

uznając obecną granicę z Czechosłowacją, i wyraża swe poparcie dla wszystkich sił 

demokratycznych walczących o niepodległość  tzw. krajów demokracji ludowej.  

Uznanie obecnych granic w żadnym jednak wypadku nie oznacza porzucenia 

choćby jednego Polaka mieszkającego poza krajem. Uważamy bowiem, że znacznie 

																																																													
5 Nawiązanie do deklaracji polsko-czechosłowacką z 1940, w której władze emigracyjne Polski i 
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niepodległości. 



	 	 	
ważniejsza od walki o rozszerzenie granic jest walka o prawo Polaków do polskości. 

Dlatego też  będziemy z pełną determinacją walczyli o przyznanie wszystkim 

mniejszościom polskim praw obywatelskich (narodowych, politycznych i religijnych), 

uznając jednocześnie na zasadzie wzajemności takie same prawa wszystkich 

mniejszości narodowych zamieszkujących lub mogących jeszcze zamieszkać  w naszym 

kraju. Przykładowo, oznacza to przyznanie Ukraińcom żyjącym w Polsce prawa 

powrotu w Bieszczady i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, politycznej i 

narodowej, lub emigracji na Zachód bądź  do niepodległej Ukrainy. 

Należy też  podkreś lić , że w wypadku powstania Konfederacji będą miały 

miejsce znacznie ruchy migracyjne, którym nie będziemy przeciwdziałać . Będą one 

wynikały z uznania prawa do swobodnego wyboru miejsca zamieszkania oraz z 

przenoszenia do centrów przemysłowych robotników z terenów 

nieuprzemysłowionych, np. napływ Rumunów do Polski, Polaków do Czech itp. W tej 

sytuacji istnienie silnej kolonii polskiej we Lwowie, a ukraińskiej w Bieszczadach, 

Krakowie czy Warszawie i cieszących łać . Będą one wynikały z uznania prawa do 

swobodnego wyboru miejsca zamieszkania oraz z przenoszenia się do centrów 

przemysłowych robotników z terenów nieuprzemysłowionych, np. napływ Rumunów 

do Polski, Polaków do Czech itp. W tej sytuacji istnienie silnej kolonii polskiej we 

Lwowie, a ukraińskiej w Bieszczadach, Krakowie czy Warszawie, cieszących się 

wszystkimi prawami, będzie zupełnie normalnym zjawiskiem, bardziej zbliżającym niż  

dzielącym nasze narody. 

Początkiem przedstawionej tu perspektywy powinno być : 1. Nawiązanie 

współpracy przez polską opozycję niepodległościową z mniejszościami narodowymi 

mieszkającymi w Polsce, ugrupowaniami demokratycznymi w krajach ościennych oraz 

demokratycznymi organizacjami emigracyjnymi tych narodów. 2. Udzielanie pomocy 

słabszym organizacyjnie społeczeństwom i przeprowadzenie wspólnych akcji 

wewnątrz i poza obozem. 3. Tworzenie porozumień i zawieranie układów o charakterze 

perspektywicznym. Jednocześnie musimy być  przygotowani na to, że polska opozycja, 

jako najbardziej rozwinięta, może „uciekając do przodu" pozostawić  daleko w tyle inne 

ugrupowania demokratyczne i dlatego wyizolować  się. Należy także zdawać  sobie 

sprawę, że w wypadku załamanie się imperium sowieckiego trzeba będzie udzielić  

politycznej pomocy słabszym partnerom. 


