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Stany Zjednoczone wobec niepodległości Litwy1

Celem artykułu jest zaprezentowanie polityki Stanów Zjednoczonych wobec 
narodowych dążeń emancypacyjnych na Litwie w latach 1990–1991. Wcześniej 
Waszyngton postrzegał ten problem, jako część przemian zachodzących w ca-
łym państwie komunistycznym pod rządami Michaiła Gorbaczowa. Problemy 
narodowościowe w 1989 i na początku 1990 r. nie miały zatem wysokiego prio-
rytetu w rozważaniach Białego Domu, a analitycy rządowi raczej nie dopuszcza-
li możliwości wybicia się republik nadbałtyckich na pełną niepodległość2. 

Wzrost tendencji niepodległościowych republik obserwowany był zatem 
w Waszyngtonie z pewnym zaskoczeniem. Co prawda Stany Zjednoczone nie-

1  Artykuł ten jest skróconą i zmienioną wersją wystąpienia na konferencji z okazji 20-lecia wy-
darzeń na Litwie Stany Zjednoczone a narodowe ruchy emancypacyjne w ZSRR po 1989 r. (ze 
szczególnym uwzględnieniem Litwy, Łotwy i Estonii) w 2011 r.

2  Wydaje to potwierdzać jeden z nielicznych odtajnionych dokumentów z tego okresu, Natio-
nal Security Directive 23, poświęcony stosunkom między Stanami Zjednoczonymi a ZSRR  
z 22 września 1989 r., gdzie kwestia niepodległości dla państw bałtyckich, czy innych części 
składowych imperium komunistycznego, w ogóle nie jest jeszcze rozważana, podobnie zresztą 
jak i ewentualność rozpadu Związku Radzieckiego (National Security Directive 23 z 22 IX 1989 r., 
George Bush Presidential Library, National Security Directives (http://bushlibrary.tamu.edu/
research/pdfs/nsd/nsd23.pdf, pobrano dn. 10.05.2011). Warto także dodać, że przedstawione 
we wrześniu 1989 r., w czasie posiedzenia Biura ds. Sowieckich w Centralnej Agencji Wywia-
dowczej, opracowanie, przygotowane przez analityka ds. ZSRR, Greya Hodnetta, wskazujące 
na możliwy kryzys i niestabilność imperium radzieckiego, a nawet powstanie „równoległych 
ośrodków władzy” oraz fakt, że nawet najbardziej daleko idące koncesje Gorbaczowa wobec nie-
rosyjskich narodów nie będą zadowalające, zostało ocenione przez innych analityków jako „zbyt 
pesymistyczne” (R.M. Gates, From the Shadows, !e Ultimate Insider’s Story of Five Presidents 
and How !ey Won the Cold War, New York 1996, s. 514 i 527).
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przerwanie uznawały niepodległość trzech państw bałtyckich, od momentu ich 
utworzenia w 1922 r., tym samym wyrażając sprzeciw wobec ich włączenia do 
ZSRR, ale poza tradycyjnie obchodzonym w USA Baltic Freedom Day (Dzień 
Wolności Narodów Bałtyckich), nie miało to jednak żadnego praktycznego 
przełożenia na politykę amerykańską3. Pod koniec lat 80. na podejście Białego 
Domu do sytuacji w republikach nadbałtyckich, miały wpływ także oczekiwania 
administracji prezydenckiej związane ze zmianami wewnętrznymi w imperium 
sowieckim, dokonywanymi przez sekretarza generalnego KC KPZR (a od marca 
1990 r. prezydenta ZSRR), Michaiła Gorbaczowa4. Takie stanowisko można wy-
raźnie dostrzec w publicznych wypowiedziach Białego Domu w tym czasie. 

Już w styczniu 1990 r., w związku z wizytą przywódcy radzieckich komu-
nistów w trzech państwach bałtyckich, rzecznik prasowy Białego Domu, Mar-
lin Fitzwater oznajmił, że USA wspierają reformy podejmowane przez Moskwę. 
Dociskany przez dziennikarzy przyznał, że Stany Zjednoczone nie chcą zajmo-
wać pozycji, która byłaby niewygodna dla którejś ze stron – Kremla czy państw 
bałtyckich5. Administracja prezydenta Busha doszła do wniosku, że Litwa i po-
zostałe dwa państwa nadbałtyckie prawdopodobnie uzyskają jakąś niezależność 
od ZSRR, zatem najlepiej będzie nie ingerować w ten proces. Uważano, że dro-
ga do niepodległości potrwa pewien czas, z okresem przejściowym. Biały Dom 
nie zamierzał zatem publicznie komentować rozwoju wypadków. Takie podej-
ście wiązało się z oczekiwaniem, które Bush publicznie wyraził w czasie jednej 
z konferencji prasowych na początku roku, że sam M. Gorbaczow, jako adwo-
kat reform, doprowadzi do pokojowych zmian. Prezydent USA uznał kwestię 
państw nadbałtyckich, za wewnętrzną sprawę Kremla, co pozostawało właści-
wie w sprzeczności z dotychczasową formułą przyjętą przez rządy amerykań-
skie, nieuznającą ich włączenia Litwy, Łotwy i Estonii do ZSRR. Jeden z urzęd-
ników Białego Domu obrazowo określił tę politykę w wypowiedzi dla dzienni-
karzy „odnośnie państw bałtyckich powinniśmy raczej używać terminu samo-

3  J.T. Mc Hugh and J.S. Pacy, Diplomats Without a Country. Baltic Diplomacy, International Law 
and the Cold Wars, s. 2.

4  Notabene nie było to tylko stanowisko USA, bowiem podobnie oceniano sytuację np. w Bonn 
i Londynie. Szerzej zob. K. Spohr Readman, International reactions to Soviet disintegration. !e 
case of the Baltic states, [w:] Europe and the End of the Cold War. A reappraisal, ed. Frédéric Bozo 
(i inni), London 2007, s. 221.

5  Doyle McManus, U.S. Sees Baltic States Winning !eir Freedom, “Los Angeles Times” (dalej cyt.: 
LAT) Jan 12, 1990, s. 1. Por. M. Beschloss, S. Talbott, At the Highest Levels. !e Inside History of 
the Cold War, Boston 1993, s. 194, którzy wskazują, że Bush poprosił swoich doradców i Depar-
tament Stanu o opracowanie takiego podejścia, które pozwoli mu na stąpanie po „kruchej linie” 
pomiędzy stałym odrzucaniu przez Waszyngton zaboru państw bałtyckich przez ZSRR a swoim 
własnym pragnieniem unikania tworzenia problemu dla Gorbaczowa. 
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stanowienie (self-determination), zamiast „niepodległość”, [bowiem używanie 
tego] słowa (...) jest jak wsadzenie palca w radzieckie oko”6. Podobnie brzmia-
ła wypowiedź jednego z wysokich polityków amerykańskich, który stwierdził, 
że „uzyskanie niepodległości [państw bałtyckich] wymaga negocjacyjnego 
procesu, który będzie trwał miesiącami, zanim ktokolwiek będzie mógł po-
wiedzieć, w jakim kierunku zmierza. Zbyt szybkie występowanie zatem z nie-
zręcznymi oświadczeniami, tylko utrudni wypracowanie swojej drogi przez 
obydwie strony”7.

Sposób widzenia kwestii niepodległości państw bałtyckich w tym czasie 
dobrze oddają także wspomnienia G. Busha i jego doradcy ds. bezpieczeństwa 
Brenta Scowcro#a, którzy stwierdzają, że „silne lobby, zwłaszcza konserwaty-
stów, a przede wszystkim Bałto-Amerykanów pragnęło pomieszać szyki So-
wietom w tej sprawie. Chcieli nie tylko wolności dla Bałtów, ale wolności na-

tychmiast [podkreśl. w tekście]. W efekcie istniało specjalne wyczulenie po obu 
stronach, zarówno w Waszyngtonie, jak i Moskwie, wobec tego, co działo się 
w krajach bałtyckich. Był to region, gdzie byliśmy skłonni do wywarcia najwięk-
szego nacisku, a z kolei Sowieci reagowali najbardziej paranoicznie i byli naj-
mniej chętni do współpracy”8. 

W praktyce jednak polityka USA w tym czasie była mało stanowcza, co naj-
lepiej uwidoczniło się w marcu 1990 r., gdy w odpowiedzi na decyzję nowego 
litewskiego parlamentu o ogłoszeniu niepodległości, Kreml wyprowadził na uli-
cę czołgi. Prezydent G. Bush ograniczył się do wysłania listu do Michaiła Gor-
baczowa, wyrażając poważne zaniepokojenie, i żal z tych działań, a także wzy-
wając do rozpoczęcia pokojowego dialogu z litewskim rządem9. Niewątpliwie 
taka decyzja mogła wynikać z umiejętnej polityki radzieckiej dyplomacji. Już 
7 marca do Białego Domu doszedł telegram z Moskwy, relacjonujący rozmowę 
ambasadora USA w ZSRR, Jacka Matlocka, z ministrem spraw zagranicznych, 
Eduardem Szewardnadze. Radziecki minister spraw zagranicznych określał sy-

6  Doyle McManus, U.S. Sees…, LAT, Jan 12, 1990, s. 1.
7  Cytat za: Graebner Norman A. i inni, Reagan, Bush, Gorbachev: revisiting the end of the Cold 

War, Westport, Connecticut 2008, s. 132.
8  G. Bush and B. Scowcro#, !e World Transformed, New York 1999, s. 141. (w polskim przekła-

dzie Świat przekształcony, Warszawa 2000, nie odnaleziono tłumaczenia tego fragmentu). Na 
temat pozycji probałtyckiego lobby i konserwatystów zob. także: Readman, op. cit., s. 221 i Be-
schloss, Talbott, op. cit., s. 198, którzy wskazują na rolę amerykańskiej prasy i opinii publicznej 
w tej sprawie. 

9  Message to the Congress Transmitting the Report on Restoration of the Baltic States Independence 
June 25, 1991, Public papers of the U.S. Presidents, George Bush 1989–1993 http://www.presi-
dency.ucsb.edu/ws/index.php; A. Rosenthal, UPHEAVAL IN THE EAST; U.S. Fears Baltic Crisis 
Will Hurt Moscow Ties, “New York Times” (dalej: NYT), March 31, 1990.
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tuację na Litwie jako krytyczną, ostrzegał przed przewrotem wojskowym i ogól-
nym pogorszeniem sytuacji w republikach10. Wyrażał troskę o polityczną pozy-
cję Gorbaczowa, prosząc stronę amerykańską o zrozumienie. Z kolei 18 marca 
Szewardnadze zapewnił sekretarza stanu, Jamesa Bakera, że Sowieci nie będą się 
uciekać do użycia siły, ale polegać na dialogu politycznym11.

Administracja prezydencka znalazła się zatem w trudnej sytuacji. „Nie mo-
glibyśmy przeciwstawić się niepodległościowym dążeniom Litwinom” – pisze 
Bush – „Z drugiej zaś strony, jeżeli byśmy poparli natychmiast ogłoszony akt 
niepodległości, przyczynilibyśmy się do upadku Gorbaczowa lub do samowol-
nego podjęcia działań przez sowieckie siły zbrojne. Jeżeli doszłoby do gwałtow-
nych rozruchów, w gruncie rzeczy Stany Zjednoczone absolutnie niczego nie 
mogłyby zrobić i miałyby krew na rękach, jako ci, którzy zachęcali Litwinów, 
aby sięgnęli po więcej, niż ich na to stać”12. 

Doradca prezydenta ds. Bezpieczeństwa Brent Scowcro# również broni po-
zycji zajętej wówczas przez Biały Dom. Stwierdza, że „Nikt tak nie pragnął nie-
podległości Bałtów jak my. Mogliśmy dołączyć do krzykliwych zwolenników 
natychmiastowego uznania rządu Landsbergisa i domagać się niepodległości Li-
twy. Wprawiłoby to nas w dobry nastrój i powstrzymało lawinę krytyki. Wielu 
krytyków utrzymywało wówczas i nadal twierdzi, że nie uznaliśmy nowego rzą-
du litewskiego, ponieważ bardziej byliśmy zainteresowani wspieraniem Gorba-
czowa niż niepodległością krajów bałtyckich. Ta ocena nie uwzględnia główne-
go elementu owej drażliwej sytuacji. Realia dyktowały, że jedynym sposobem 
uzyskania niepodległości przez państwa bałtyckie była zgoda Kremla. Nasze za-
danie polegało na tym, aby Moskwę skłonić do podjęcia tej decyzji”13. W cza-
sie konferencji prasowej Bush powtórzył, że Stany Zjednoczone nigdy nie uzna-
ły zaboru Litwy, ale dodał, że „w życiu istnieją realia – Litwini są aż za dobrze 
ich świadomi – i powinni rozmawiać... z radzieckimi urzędnikami o tych różni-
cach”. Zaznaczył także, że nie będzie dyktować, kto na Litwie powinien rozma-
wiać z kim w Moskwie14.

Pod koniec marca amerykański prezydent wystosował także osobisty list 
do Gorbaczowa, w którym prosił o przyjęcie, że Stany Zjednoczone nie pra-
gną wykorzystać dla swych celów aktualnej sytuacji na Litwie. Przedstawiał 

10  S. Hurst, !e Foreign Policy of the Bush Administration. In Search of the New Order, London and 
New York 1999, s. 62.

11 Bush, Scowcro#, Świat przekształcony, Warszawa 2000, s. 231.
12 Ibidem, s. 223–224.
13 Ibidem, s. 225.
14 Cyt. za Beschloss, Talbott, op cit., s. 199.
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powściągliwe reakcje Białego Domu, skarżąc się nawet, że naraża go to na ro-
snącą krytykę ze strony opinii publicznej, ponieważ zarówno społeczeństwo 
amerykańskie, podobnie zresztą jak i on sam, szczerze wspiera litewskie pra-
gnienie niepodległości. Dopytywał się, czy możliwe jest wycofanie się z kon-
frontacji, powrót do spokojnej atmosfery, w której prowadzona jest racjonalna 
dyskusja. Odwoływał się także do rozmowy E. Szewarnadzego z J. Bakerem, 
w którym radziecki minister spraw zagranicznych skłaniał się ku zaakcepto-
waniu zasady referendum w rozwiązywaniu spraw narodowych. Podobne zda-
nie miał wyrażać V. Landsbergis. Bush dodawał, że „nieo$cjalnie i pośrednio” 
nakłania litewskiego przywódcę, aby powstrzymał się od działań i żądań, które 
służyłyby konfrontacji15. 

Wkrótce jednak Biały Dom stanął przed kolejnym dylematem. Odrzuce-
nie przez władze litewskie postawionego przez Kreml warunku – dialog w za-
mian za cofnięcie deklaracji niepodległości – doprowadziło do groźby nałożenia 
przez Gorbaczowa embarga na dostawy ropy i gazu na Litwę. Sytuację całej ad-
ministracji prezydenckiej dobrze ilustrują osobiste zapiski Busha z 17 kwietnia: 
„media domagają się odpowiedzi na pytanie: co zrobicie z tym fantem? Doma-
gają się od nas wzmożenia presji i ogłoszenia serii kroków; jeżeli to zrobimy, 
pojawią się kolejne słowa krytyki, dlaczego zrobiliście tak a nie inaczej? (...) Jest 
to sytuacja, z której nie ma dobrego wyjścia i dlatego trwam w nadziei, że Gor-
baczow zrozumie, iż polityka represji wobec Litwy przyniesie mu klęskę w skali 
międzynarodowej”16. 

Następnego dnia Baker ostrzegł Szewardnadzego (przebywał w tym czasie 
w Waszyngtonie, przygotowując spotkanie na szczycie), że stanowcze działanie 
Kremla wobec Litwy może zaszkodzić relacjom między Waszyngtonem a Mo-
skwą. Radziecki dyplomata po raz kolejny zapewnił o pokojowych intencjach, 
chociaż równocześnie dodał, że konieczny jest powrót do status quo ante17. Bia-
ły Dom zdawał sobie jednak sprawę, że w przypadku wprowadzenia embarga 
wobec Litwy, USA będą musiały podjąć jakieś kroki. Bush nie zamierzał jednak 
rezygnować np. z istotnych dla Waszyngtonu negocjacji o kontroli zbrojeń, na-
tomiast w rozmowie z prezydentem Francji, François Mitterrandem, nie wyklu-
czył zamrożenia rozmów o przyznaniu klauzuli najwyższego uprzywilejowania 
(KNU) dla ZSRR18. 

15 Bush, Scowcro#, op. cit., s. 228.
16 Ibidem, s. 231.
17 S. Hurst, loc. cit. 
18 Bush, Scowcro#, op. cit., s. 231.



JAKUB TYSZKIEWICZ

114

Sprawie Litwy poświęcono także spotkanie Rady Bezpieczeństwa Narodo-
wego (RBN) 23 kwietnia 1990 r., ale miało ono bardziej dyskusyjny niż decyzyj-
ny charakter, co zresztą rozczarowało Busha19. Administracja prezydencka osta-
tecznie zadecydowała zatem, że nie podejmie żadnych stanowczych kroków wo-
bec Moskwy, mogłoby to bowiem podważyć wewnętrzną pozycję Gorbaczowa 
i wpłynąć na pogorszenie sytuacji między Wilnem a Kremlem. Chociaż Bush 
poprosił już wcześniej RBN o przygotowanie listy opcji działań, które można 
wykorzystać w odpowiednim czasie (obejmowały one zresztą przede wszystkim 
kroki na polu dyplomacji – odwołanie lub odłożenie o$cjalnych wizyt i spotka-
nia na szczycie), ostatecznie zadecydował jedynie, że rząd amerykański wstrzy-
ma zawarcie porozumienia handlowego z ZSRR i uzyskania przez to państwo 
KNU, do czasu, kiedy Kreml nie zacznie pracować nad rozwiązaniem kryzysu20. 
W tym czasie G. Bush uzyskał wsparcie ze strony przywódców obu izb Kongre-
su, którzy byli także za podejściem dialogu i dyskusji, która powstrzyma Mo-
skwę od działań wobec Litwy21.

Trzeba także dodać, że w Białym Domu postrzegano sprawę emancypacji 
tego państwa także w kontekście globalnym. Obawiano się, że zbytni nacisk na 
Kreml zaszkodzi rozmowom w sprawie kontroli zbrojeń, pozytywnej ewolucji 
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz kwestii zjednoczenia Niemiec, 
która w tym czasie dla Waszyngtonu stanowiła najbardziej istotny cel, związany 
z szerszym problemem europejskiego bezpieczeństwa22. Napiętą sytuację do-
datkowo pogorszyła wypowiedź Vytautasa Landsbergisa, który porównał sytu-
ację, w której znalazło się nowe państwo, do „drugiego „Monachium”23. 

Wywołało to furię Busha, nie dziwi zatem fakt, że zachęcał kanclerza Hel-
muta Kohla i François Mitterranda do napisania listu, w którym prosili Lands-
bergisa o „zawieszenie” deklaracji niepodległości Litwy i rozpoczęcie rozmowy 

19  W czasie dyskusji o możliwych krokach stwierdzano, że nie mogą one dotknąć kontroli zbrojeń 
i gospodarczych kontaktów bilateralnych. W stosunku do spraw ekonomicznych rozważano po-
trzebę rozróżnienia pomiędzy inicjatywami podjętymi przed i po spotkaniu na Malcie, w tym 
porozumień handlowych i klauzuli najwyższego uprzywilejowania. Sekretarz stanu J. Baker 
wskazywał na dwa zasadnicze cele polityki amerykańskiej – ochronę zasadniczych stosunków 
z Moskwą i uniknięcie walki z sojusznikami USA. Zalecał zatem jedynie potępienie działań 
Kremla, ale niepodejmowanie żadnej akcji (ibidem, s. 232–233).

20  Ibidem, s. 234; Gates, op. cit., s. 527. Na temat probałtyckiego lobby i konserwatystów zob. także 
Readman, op. cit., s. 221 i 225. Por. także ogólnie na ten temat: R.L. Gartho', op. cit., s. 424.

21 Readman, op. cit., s. 226.
22  A. Rosenthal, EVOLUTION IN EUROPE; Bush Delays Action on Lithuania, Not Wanting to 

Harm Gorbachev, NYT, April 25, 1990; Por. Bush, Scowfort, loc. cit.; Readman, op. cit., s. 224.
23  Beschloss, Talbot, op. cit., s. 206.
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z Gorbaczowem24. Prezydent USA liczył zapewne, że list francusko-niemiecki 
skłoni przywódcę litewskiego do współpracy z Kremlem25.

Z drugiej strony nie można jednak zapominać o symbolicznych, ale dobrze 
nagłośnionych i mających duże znaczenie dla niepodległościowych aspiracji li-
tewskich gestach ze strony Waszyngtonu, takich jak np. przyjęcie przez Busha 
na początku maja 1990 r. pani premier rządu litewskiego Kazimiery Prunskienė. 
W komunikacie końcowym ze spotkania z szefową litewskiego rządu powtó-
rzono dotychczasowe zapewnienia o nieuznawaniu przez USA przymusowego 
wcielenia państw nadbałtyckich do ZSRR i podkreślano silne wsparcie amery-
kańskie dla prawa narodu litewskiego do samostanowienia. Równocześnie jed-
nak Bush po raz kolejny wezwał do dialogu w dobrej wierze, w celu pokojowego 
rozwiązania kon+iktu, bez uciekania się do przemocy26. 

Na początku czerwca, zapewne pod wpływem spotkania na szczycie z Gor-
baczowem (30–31 maja) w Camp David, na którym radziecki przywódca obie-
cał zniesienie embarga nałożonego na Litwę i rozpoczęcie rozmów z Bałtami na 
temat niepodległości, prezydent USA publicznie ogłosił, że obawia się, że ja-
kiekolwiek otwarte amerykańskie wsparcie dla powstania państw nadbałtyckich 
może wywołać iskrę, która zostanie zdławiona przez wojska radzieckie. Prywat-
nie, w czasie rozmów z członkami Kongresu, wspierającymi dążenia niepodle-
głościowe Litwy, Łotwy i Estonii, wskazywał, że USA nie są w stanie dostarczyć 
jakieś konkretnej pomocy tym krajom. 

Badacze polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych i relacji amery-
kańsko-radzieckich zgodnie przyjmują, że w tym czasie administracja przyję-
ła zaskakująco wstrzemięźliwą postawę wobec aspiracji niepodległościowych 
państw nadbałtyckich. Readman idzie najdalej w oskarżeniach Białego Domu, 
oceniając jego politykę w tej kwestii jako reakcyjną. Zauważa, że administracja 
prezydencka stawiała wyżej konieczność nieutracenia międzynarodowej wia-
rygodności i moralizowania niż przyjęcia pozytywnej, probałtyckiej strategii. 
Bush nie miał jednak wątpliwości, że kwestia ta pozostanie problemem w sto-

24  Ibidem; Readman, op. cit., s. 225. Hurst, op. cit. s. 63, idzie jeszcze dalej, stwierdzając, że admini-
stracja prezydencka starała się izolować Landsbergisa, zwracając się ku premier K. Prunskiene. 
Z kolei Readman, op. cit., s. 226, zauważa, że część najbliższych współpracowników prezydenta 
(w tym Robert Gates i Condolezza Rice) dystansowała się od polityki Busha w tym momencie, 
uważając, że Biały Dom nie powinien podejmować kroków, które byłyby widziane jako zniechę-
canie republik bałtyckich do podejmowania kroków w kierunku niepodległości.

25  Readman, op. cit., s. 225.
26  Statement by Press Secretary Fitzwater on the President’s Meeting With Prime Minister Kazimiera 

Prunskiene of Lithuania May 3, 1990, Public papers of the U.S> Presidents, George Bush 1989–1993 
(http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php, pobrano dn. 20.02.2011).
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sunkach z ZSRR, do momentu uzyskania niepodległości przez Litwę i pozo-
stałe państwa nadbałtyckie27. 

Rozwój sytuacji skłonił jednak Waszyngton do pewnych mody$kacji w pu-
blicznych wypowiedziach dotyczących tej kwestii i podkreślania prawa każdego 
narodu do niepodległości28. O ile w praktyce nie oznaczało to zmiany polity-
ki amerykańskiej, to jednak odbiło się głębokim echem we wszystkich republi-
kach radzieckich. Z jednej strony, w państwach nadbałtyckich odebrano taką 
postawę jako sprowadzenie ich do roli innych republik związkowych, a zatem 
zdradę ich interesów, co w rzeczywistości nie miało miejsca. Z drugiej jednak, 
oświadczenie amerykańskie wywołało szeroki oddźwięk w innych republikach 
radzieckich, przede wszystkim na Ukrainie, i było postrzegane jako wsparcie ich 
niepodległościowych dążeń, podobnie jak przypadku państw nadbałtyckich, co 
z kolei nie było intencją Waszyngtonu29.

Paul Goble wskazuje również, że tak zinterpretowano stanowisko amery-
kańskie na Kremlu. Nie tylko twardogłowi, ale większość kierownictwa radziec-
kiego zaczęła zatem żywić przekonanie, że nowa polityka Busha dotyczy nie tyl-
ko Litwy, Łotwy i Estonii, ale również innych republik, a tym samym zmierza 
do rozbicia ZSRR. Jedyną drogą zapobieżenia takiemu rozwojowi sytuacji dla 
władz w Moskwie było zatem przyjęcie twardego stanowiska i niezgoda na jaki-
kolwiek kompromis w tej sprawie. Prawdopodobnie właśnie taka interpretacja 
stanowiska amerykańskiego przyśpieszyła wysłanie wojsk radzieckich do trzech 
republik nadbałtyckich w końcu 1990 r. i masakrę dokonaną w Wilnie w stycz-
niu następnego roku30.

W czasie konferencji prasowej G. Bush co prawda potępił te działania, ale 
stwierdził, że zarówno USA, jak i inne państwa zachodnie wzmocnią swe wysił-
ki na rzecz zachęcenia do pokojowych zmian w ZSRR [podkreśl. – J.T.]. Rów-
nocześnie podkreślił, że poprosił radzieckich liderów, aby powstrzymali się od 
kroków, które prowadziłyby do dalszych aktów przemocy i zagrożenia dla ży-
cia. Wezwał także do powrotu przez Kreml do pokojowych negocjacji i dialo-
gu z prawowitymi władzami państw bałtyckich. W tym czasie sekretarz stanu 

27 Gartho', op. cit., s. 425. Readman, op. cit., s. 223 i 225–226.
28  Taką opinię prezydent Bush wyraził np. po spotkaniu z Landsbergisem 10 grudnia 1990 r. 

(Statement by Press Secretary Fitzwater on President Bush’s Meeting With President Vytautas 
Landsbergis of Lithuania, December 10, 1990) Public papers of the U.S. Presidents, George 
Bush 1989–1993, http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php

29  P.A. Goble, !e politics of the principle: U.S. non-recognition policy before, during and a#er the 
recovery of Baltic independence, [w:] !e Baltic Question during the Cold War, ed. J. Hiden,  
V. Made, D.J. Smith, s. 52.

30 Ibidem.
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utrzymywał stały, prywatny dialog z Szewardnadze, zachęcając go do podjęcia 
właśnie takich kroków’’31. 

Warto zauważyć, że obie izby Kongresu na początku 1991 r. przyjęły bar-
dziej stanowcze stanowisko, mocno potępiając działania w republikach bałtyc-
kich i rekomendując wprowadzenie sankcji ekonomicznych. Pomimo podobnej 
propozycji międzyresortowego komitetu, kierowanego przez R. Gatesa, prezy-
dent USA nie zdecydował się jednak nawet na symboliczne kroki karne32. 

Według Goble’a, umiarkowana odpowiedź Białego Domu na brutalne działa-
nia radzieckie, wiązała się z faktem, że Waszyngton nie chciał podejmować kroków, 
które podważyłyby koalicję antyiracką, co z kolei wywołało krytyczne uwagi, zarów-
no w amerykańskich mediach, jak i w Kongresie33. Należy jednak pamiętać, że takie 
decyzje podjęto po długich konsultacjach zarówno z sojusznikami z NATO, krajami 
neutralnymi, jak i z młodymi demokracjami w Europie Środkowej34. 

Ostrożną postawę Białego Domu można dostrzec zarówno wiosną, jak i la-
tem 1991 r., gdy Waszyngton właściwie nie reagował na prowokowane przez 
Kreml incydenty graniczne na granicy z Litwą. Nie oznacza to jednak, że ad-
ministracja prezydenta Busha nie interesowała się rozwojem sytuacji w republi-
kach nadbałtyckich. W kwietniu wysłana została pierwsza delegacja wysokie-
go szczebla, pod przewodnictwem asystenta zastępcy sekretarza stanu Curtisa  
W. Kammana. Jej znaczenie polegało nie tylko na spotkaniu z lokalnymi elitami 

31  Remarks on Soviet Military Intervention in Lithuania and a Question-and-Answer Session 
With Reporters, January 13, 1991, Public papers of the U.S. Presidents, George Bush 1989–1993 
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php. Podobnie: Remarks on the Persian Gulf Con-
+ict and the Baltic States and an Exchange With Reporters, January 21, 1991, Public papers 
of the U.S. Presidents, George Bush 1989–1993 http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php 
(pobrano dn. 10.02.2011). Por. Gartho', op. cit., s. 446. Według R. Gatesa, prezydent wysłał 
kolejny prywatny list do Gorbaczowa, tym razem nieco ostrzejszy w tonie, w którym groził 
wycofaniem całej amerykańskiej pomocy, jeżeli Moskwa nie przerwie działań na Litwie. Słowa 
Busha miały wywołać efekt na Kremlu, a radziecki ambasador w USA w czasie spotkania z pre-
zydentem błagał go, aby nie wprowadzał swoich gróźb w życie (Gates, op. cit., s. 529). Według 
Scowcro#a Gorbaczow odpowiedział, że podjął działania tylko po to, aby uniknąć wojny domo-
wej (Bush, Scowcro#, op.cit., s. 510).

32  Ibidem. W mowie dla połączonych izb Kongresu na początku lutego 1991 r. Bush stwierdzał, 
że chociaż Stany Zjednoczone są głęboko zaniepokojone przemocą w krajach bałtyckich, ze 
względu na uzyskane z Kremla zapewnienie, że sytuacja się zmieni, będą uważnie obserwowały 
rozwój wypadków, utrzymując kontakt z przywództwem w Moskwie, aby zachęcać kontynuację 
demokratyzacji i reform.

33  Goble, op. cit., s. 52–53. Por. także J. Gerstenzang, Bush So#ens Criticism of Baltics Crackdown 
Diplomacy, LAT, Jan 26, 1991.

34  Message to the Congress Transmitting the Report on Restoration of the Baltic States Independence,  
June 25, 1991, Public papers of the U.S. Presidents, George Bush 1989–1993 http://www.presi-
dency.ucsb.edu/ws/index.php (pobrano dn. 10.02.2011).
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politycznymi, ale także na rozmowach przeprowadzonych na Kremlu, w sprawie 
niepodległości tych trzech państw35.

Pod koniec lutego 1991 r. rząd amerykański zaczął także wysyłać pomoc 
humanitarną (poprzez Project Hope), bezpośrednio do państw bałtyckich, z po-
minięciem centralnego rządu radzieckiego, jako odpowiedź na użycie siły na 
Litwie. Biały Dom publicznie ogłosił, że wysyłka lekarstw nie ma na celu podcię-
cia wysiłków Gorbaczowa w celu osiągnięcia pokojowego rozwiązania kryzysu, 
stworzonego przez ruchy secesjonistyczne. Niemniej jednak, właśnie działania 
na polu humanitarnym stanowiły pierwszy bezpośredni krok w relacjach mię-
dzy Waszyngtonem i trzema państwami nadbałtyckimi36.

Niewątpliwie sygnałem rosnącego zainteresowania rozwojem sytuacji na 
Litwie i w dwóch pozostałych państw nadbałtyckich było także utworzenie 
w Departamencie Stanu specjalnej Baltic States Group (takie ciała powoływa-
no zwykle przy nadzwyczajnych okazjach). Do jej zadań należało nie tylko wy-
pracowanie nowej polityki, ale także nagłośnienie sprawy niepodległości trzech 
państw bałtyckich w amerykańskiej opinii publicznej i wykorzystane doświad-
czeń grup etnicznych z tych krajów w USA37. Waszyngton milcząco zaaprobo-
wał także, że misje konsularne trzech krajów nadbałtyckich w Stanach Zjedno-
czonych de facto stanowią reprezentacje dyplomatyczne nowych państw.

Za wyraz zmiany podejścia amerykańskiego do aspiracji niepodległościo-
wych może posłużyć uznane wspólne przyjęcie na początku maja 1991 r. przez 
prezydenta Bush prezydenta Litwy oraz premierów Łotwy i Estonii. W wyda-
nym komunikacie Biały Dom podkreślił chęć kontynuacji pomocy medycznej 
dla krajów nadbałtyckich. 

Wyraził także zadowolenie ze wznowienia negocjacji z Kremlem, wyrażając 
nadzieję, że wszystkie strony wykażą się elastycznością i pragmatyzmem w osią-
gnięciu „sprawiedliwego i trwałego rozwiązania problemów”38. O tym, że dla 
Białego Domu było to najbardziej pożądane rozwiązanie świadczy również fakt, 
że raport przygotowany dla Kongresu pod koniec czerwca podkreślał koniecz-
ność wybicia się na niepodległość przez państwa bałtyckie właśnie poprzez roz-
mowy z Moskwą39.

35 Goble, op. cit., s. 53.
36  J. Gerstenzang, U.S. Will Send Relief to Baltics, Skirt Moscow, LAT, Feb 7, 1991.
37 Goble, loc.cit.
38  Statement by Press Secretary Fitzwater on President Bush’s Meeting With President Vytautas Lands-

bergis of Lithuania and Prime Ministers Ivars Godmanis of Latvia and Edgar Savisaar of Estonia,  
May 8, 1991, Public papers of the U.S. Presidents, George Bush 1989–1993 http://www.presi-
dency.ucsb.edu/ws/index.php

39 Gartho', op. cit., s. 469.
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Krokiem, który przyśpieszył uznanie Litwy i dwóch innych państw bałtyc-
kich przez wiele krajów był sierpniowy pucz Janajewa w Moskwie i jego stłumie-
nie. Prezydent Bush 22 sierpnia także porzucił dotychczasową ostrożną retory-
kę, stwierdzając, że im szybciej Litwa, Łotwa i Estonia uzyskają niepodległość, 
tym lepiej40. Stany Zjednoczone nie spieszyły się jednak z o$cjalnym uznaniem 
tych państw i uczyniły to dopiero 2 września 1991 r.41 G. Bush na próżno czekał 
na krok Gorbaczowa przyznający niepodległość dotychczasowym republikom 
bałtyckim42. „W imię własnego interesu politycznego oraz dla dobra stosunków 
sowiecko-amerykańskich miałem nadzieję, że Gorbaczow przyzna niepodle-
głość krajom bałtyckim, zanim uczynimy to my na Zachodzie… Chciałem unik-
nąć wewnętrznej i międzynarodowej presji na Gorbaczowa, jaką niewątpliwie 
wywołałoby uznanie tych krajów przez Stany Zjednoczone”43. Dopiero, gdy ra-
dziecki prezydent nie wystąpił z żadną inicjatywą w tej sprawie, prezydent USA 
ostatecznie zdecydował się na uznanie Litwy, Łotwy i Estonii44. 

Wkrótce Biały Dom ogłosił także, że przyśpieszy działania na rzecz normal-
nych stosunków ekonomicznych, przyznając nowym krajom klauzulę najwyż-
szego uprzywilejowania i zapewniając o amerykańskim poparciu dla integracji 
ze światową gospodarką, poprzez członkostwo w Międzynarodowym Funduszu 
Walutowym i Banku Światowym45. Praktycznym wyrazem tym słów była wizy-
ta sekretarza stanu J. Bakera w połowie września w trzech państwach nadbał-
tyckich. Chociaż Waszyngton złożył obietnice pomocy ekonomicznej, to jednak 
faktyczna oferta wyniosła zaledwie 14 mln dolarów i przeznaczona była na naj-
bardziej palące potrzeby, w tym lekarstwa. Wizyta Bakera miała jednak przede 
wszystkim symboliczny wymiar, poprzez publiczne pokazanie, że administracja 
Busha łączy się ze zwycięstwem osiągniętym przez trzy państwa nadbałtyckie, 
a jednocześnie stanowiła zapewnienie, że USA będą opiekowały się ich niepod-

40 Baltic Freedom in a New Light, NYT, Aug 23, 1991.
41  Goble, op. cit. s. 53–54. Zob. również D. Jehl, Bush Baltic Move Seeks to `Keep Pressure’ On Se-

cession: President recognizes Lithuania, Latvia and Estonia a#er fruitless wait for Moscow to act, 
LAT, Sept 3, p. 1, a także SOVIET TURMOIL; Excerpts From Bush’s Conference: ‘Strong Sup-
port’ for Baltic Independence, NYT, Sept 3.

42  Pod koniec sierpnia w liście do Gorbaczowa, Bush naciskał, aby prezydent ZSRR uznał państwa 
bałtyckie, wtedy uczynią to także USA (Beschloss, Talbot, op. cit., s. 443).

43 Bush, Scowcro#, op. cit., s. 550.
44 Goble, op. cit., s. 53–54.
45  N. Kempster, U.S. Pledges Help for Baltics-but O$cials Warn It Won’t Be Massive Foreign aid: 

Washington will begin dealing directly with the 3 states instead of with Moscow, LAT, Sept 3, p. 7. 
Karen Tumulty, Bush to Give Special Trade Role to Baltics Independence: He plans move to bring 
the new states into the world economy. !ey will be added to the most-favored-nation list, LAT, 
Sept 12, 1991, s. 6.
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ległością, nawet jeżeli nie będzie towarzyszyła temu szczodra pomoc $nanso-
wa46. Kolejnym sygnałem, wysłanym przez Biały Dom, 18 września 1991 r., były 
słowa prezydenta, w odpowiedzi na prośbę szefów państw nadbałtyckich, że Sta-
ny Zjednoczone zwiększą nacisk na rząd radziecki, w celu usunięcia tysięcy ra-
dzieckich żołnierzy z niepodległych krajów (początkowo Kreml utrzymywał, że 
zacznie usuwać swoje wojska dopiero w 1994 r.)47.

Rozpatrując podejście Stanów Zjednoczonych do aspiracji niepodległo-
ściowych Litwy w latach 1990–1991, należy stwierdzić, że w dużej mierze było 
ono uzależnione od aktualnej polityki Waszyngtonu wobec ZSRR. Biały Dom 
nie podejmował radykalnych działań, nie chcąc doprowadzić do destabilizacji 
rządów Michaiła Gorbaczowa, którego polityka, według Waszyngtonu, dawa-
ła nadzieje na pokojowe przemiany w imperium komunistycznym, prowadzą-
ce do odzyskania, stopniowo, niepodległości przez dotychczasowe republiki 
sowieckie, aspirujące do niepodległości. Pomimo klarownych sygnałów płyną-
cych z Wilna, świadczących o tym, że Litwini są zdeterminowani w działaniach 
na rzecz stworzenia własnego państwa, niemal do lata 1991 r., Waszyngton nie 
uczynił żadnych kroków prowadzących do o$cjalnej akceptacji niepodległości 
Litwy. To podejście zmieniło się dopiero po puczu Janajewa w Moskwie w sierp-
niu tego roku, ale niemal do momentu uznania suwerenności przez Stany Zjed-
noczone prezydent George Bush wyczekiwał na decyzję przywódcy ZSRR, tym 
samym potwierdzając wagę przykładaną do stosunków amerykańsko-radziec-
kich, w cieniu których pozostawała sprawa niezależności państw nadbałtyckich.

Streszczenie

Stany Zjednoczone wobec niepodległości Litwy

W artykule zaprezentowano podejście Stanów Zjednoczonych do aspiracji 
niepodległościowych Litwy. W latach 1990–1991 było ono uzależnione od aktu-
alnej polityki prezydenta George’a Busha wobec ZSRR. Biały Dom nie popierał 
otwarcie niepodległości Litwy, nie chcąc destabilizować rządów Michaiła Gor-

46  Doyle Mc Manus, Bakers O%ers Baltics Promises, Not Much Cash Diplomacy: Aides acknowledge 
that his whirlwind visit is mostly symbolic, the aid only stopgap, LAT, Sept. 15, 1991, s. 6. Szerzej 
na temat tej wizyty zob. wspomnienia J.A. Bakera III, !e Politics of Diplomacy, New York 1995, 
s. 536–538.

47  LAT, Sept 18, 1991.
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baczowa, które, zdaniem Amerykanów, dawały największe nadzieje na stopnio-
we i pokojowe przemiany w imperium sowieckim, w tym na odzyskanie nie-
podległości przez republiki bałtyckie. Dopiero po puczu Janajewa w Moskwie 
w sierpniu 1991 r. USA podjęły bardziej aktywne działania w tej sprawie. Sprawa 
niezależności Litwy cały czas pozostawała jednak w cieniu stosunków z ZSRR, 
o czym świadczy zwlekanie przez prezydenta G. Busha z uznaniem suwerenno-
ści Litwy. Amerykański przywódca  czekał na taki krok ze strony M. Gorbaczo-
wa, co jednak nie nastąpiło. Stany Zjednoczone uznały niepodległość Litwy do-
piero 2 września 1991 r. 

Summary  

The USA’s approach towards the independence of Lithuania

In the article, the author presented the USA approach towards the 
independence aspirations of Lithuania. Within the years 1990–1991, it was 
dependant on the George Bush’s policy towards the Soviet Union. =e White 
House did not approve openly of the Lithuania independence, as it did not 
want to destabilize Mikhail Gorbachev rule, which promised, according to the 
Americans, the gradual and peaceful transformations within the Russian empire, 
including the opportunity the Baltic States faced to regain the independence. 
Soon a#er the August Putsch, also known as August Coup, in Moscow in 
August 1991, the U.S.A. became active in this matter. =e issue of Lithuania’s 
independence was overshadowed by the relations with the Soviet Union, which 
is apparent in the G. Bush’s delayed recognition of Lithuania’s sovereignty. =e 
American Leader withheld waiting for the M. Gorbachev’s move, yet it never 
occurred. =e U.S.A. gave its recognition as to the Independence of Lithuania  
on 2 September 1991.


