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Tadeusz A. Olsza ski

Wed ug wielu obserwatorów, polskie 

postrzeganie wschodnich s siadów 

Polski jest nadal zdeterminowane 

przez pryzmat patrzenia historycz-

nego, w którym wa niejsze od przy-

sz o ci wzajemnych stosunków jest 

rozpatrywanie symbolicznych spo-

rów historycznych (Katy , ludobój-

stwo na Wo yniu, Ponary, a ze strony 

s siadów: Je cy z wojny polsko-bol-

szewickiej, czy akcja „Wis a”). Czy ist-

nieje mo liwo  doprowadzenia do 

sytuacji, w której polskiej polityki 

wschodniej nie b d  determinowa  

spory historyczne? 

W
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Czy nadal o Polsce mo emy mówi  

jako „pomo cie mi dzy Wschodem 

a Zachodem”? Czy sytuacja, nie wy-

gl da tak, e wspó praca mi dzy Uni  

Europejsk  a Rosj  rozwija si  bez na-

szego udzia u? 

Czy wybór Wiktora Janukowycza nie 

postawi  polskiej dyplomacji w do  

dziwnej sytuacji, przecie  przez ostat-

nie lata jednoznacznie popierali my 

rodowiska (od d u szego czasu we-

wn trznie podzielone) „Pomara czo-

wej rewolucji”, a zwyci y  Janukowycz 

nie ciesz cy si  sympati  w Polsce?
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Po 1989 roku w my li politycznej, czy 

te  praktyce politycznej cz sto odwo-

ywano si  do dziedzictwa II Rzeczy-

pospolitej. Wówczas bardzo pr nie 

rozwijaj cym si  nurtem by  prome-

teizm. Czy obecnie osoby odpowie-

dzialne za kreowanie polskiej poli-

tyki zagranicznej powinny si ga  do 

dorobku chocia  W odzimierza B cz-

kowskiego czy te  Instytutu Wschod-

niego? 

Poza tradycjami II RP, mamy równie  

koncepcje Jerzego Giedroycia i ro-

dowiska zgromadzonego wokó  pa-

ryskiej „Kultury” (cho by Juliusz Mie-

roszewski), czy polska dyplomacja 

czerpie z dorobku intelektualnego 

tego rodowiska?
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Czy „polska misja na wschodzie” 

w dzisiejszej sytuacji geopolitycznej 

to tylko frazes? Czy Polska faktycznie 

powinna wróci  do „piastowskiej kon-

cepcji polskiej polityki zagranicznej”?


