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Czy możliwy jest powrót do koncepcji „Międzymorza”?

[…] ja przegrałem swoje życie. Nie udało mi się powołać do życia dużego 
związku federacyjnego, z którym świat musiałby się liczyć.

Józef Piłsudski w 1925 r.

Abstract

To 1654 Ukrainians were creating one country with Polish-Lithuanian Com-
monwealth, but at the same time they were feeling as a second class citizens. For 
this reason in XVII century with the help of neighbouring Tsardom of Russia 
they’ve started the uprising and detached themselves from Polish-Lithuanian 
Commonwealth without creating new country. Instead according to the council 
of Pereyaslav from 1654 they choosed to be under rule of the Tsardom of Rus-
sia. After the mentioned council Republic of Polish-Lithuanian Commonwealth 
become weakend to the benefit of Tsardom of Russia. From this moment on Pol-
ish–Lithuanian Commonwealth have been in decline to the point when in XVIII 
century they lost their independance. After the First World War when Poland re-
gained freedom under Józef Piłsudski an attempt was made to create an alliance 
of independent countries lead by Poland as reaction to the Russian imperialism. 
The alliance called “Intermarium” included: Poland, Lithuania, Latvia, Estonia, 
Belaruse as well as Finland and Romania. To make the idea succesful Ukraine 
needed to be created but the idea failed to succeed. Instead independent Ukraine 
was created after the dissolution of Soviet Union even so Ukraine was still un-
der immense influence of Russia. In 2014 Russia annexed during the war with 
Ukraine part of it – Autonomous Republic of Crimea. Till then Russia is trying 
to detach eastern provinces Ukraine. It is obvious that diplomatic relations be-
tween Russia and Ukraine became frozen. For this reason Poland and Ukraine 
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may have opportunity to ally with other countries from region to stand against 
russian imperialism.

K e y w o r d s : Poland, Ukraine, Russia, The Council of Pereyaslav, Interma-
rium 

Абстрактный

До 1654 года укранцы создавали совместно с поляками и литовцами общее 
государство. Украинцы однако чувствовали себя в нем гражданами второй 
категории, в связи с этим в XVII веке привели к восстанию, и благодаря 
поддержке России, оторвались от Польши. Украинцы не создали все-
таки собственного государства, а в результате решения переяславской 
рады, принятого в 1654 г. украинцы перешли в подданство Русского царя. 
Россия, которая занимала до этого более слабую позицию, чем Польша, 
таким образом стала сильнейшим игроком, в то время как Польша теряла 
свое положение и под конец XVIII века утратила независимость. После 
I  мировой войны, Юзеф Пилсудский управляюший вновь независимой 
Польшей, хотел привести к созданию союза независимых государств под 
руководством Польши для защиты от империализма России. В состав этого 
союза под названием «Междуморья» входили бы Литва, Латвия, Эстония, 
Беларусь, Украина, Польша, Румыния и Финляндия. Для осуществления 
этого проекта необходимо было создание независимой Украины. Этого 
в то время сделать не удалось. После распада Советского Союза появилась 
независимая Украина, но она оставалась под влиянием России. В 2014 году 
Россия аннексировала Крым, который до этого являлся частью Украины. 
Россия с того времени ведет также войну с Украиной, чтобы оторвать от 
нее восточные провинции. Дружеские российско-украинские отношения 
таким образом были прерваны. Появился шанс для того, чтобы Россия 
и Украина договорились между собой и совместно с другими странами 
региона создали союз государств «междуморья», чтобы совместно 
сопротивляться российскому империализму. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : Польша, Украина, Россия, переяславская рада, 
Междуморье

Opustoszała Rzeczpospolita, opustoszała Ukraina. Wilcy wyli na 
zgliszczach dawnych miast i kwitnące niegdyś kraje były jakby wielki 

grobowiec. Nienawiść wrosła w serca i zatruła krew pobratymczą”. 130 lat 
temu Henryk Sienkiewicz tymi właśnie słowami zakończył swoją powieść 
Ogniem i mieczem (2002, s. 521). 

„
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Powstała w wyniku unii polsko-litewskiej Rzeczpospolita Obojga Na-
rodów była potężnym państwem jednoczącym tak naprawdę wiele (a nie 
tylko dwa) narodów i kultur. Przez wieki była jednym z najważniejszych 
mocarstw europejskich, z którą mierzyć się mogli tylko najpotężniejsi. 
I  tak, jak niespotykana była w tej części Europy potęga Rzeczpospolitej, 
tak niespotykany był jej kres w postaci rozbiorów i utraty niepodległości 
z końcem XVIII w. (Butterwick, 2010). Przyczyn upadku Rzeczypospolitej 
było wiele i nie czas teraz dokonywać pogłębionej analizy i gradacji powo-
dów, które przypieczętowały „Finis Poloniae”1. Jednym jednak z najważ-
niejszych powodów, które złamały kręgosłup Rzeczpospolitej była sprawa 
ukraińska i wojny kozackie (Romański, 2004; 2005), które doprowadziły 
do tego, że „opustoszała Rzeczpospolita”, a „nienawiść wrosła w serca i za-
truła krew pobratymczą”. Dzieje unii polsko-litewskiej to tak naprawdę 
jeden wielki spór o wzajemny szacunek, godność i prawo do odrębności 
w ramach wspólnego bytu państwowego między Koroną Królestwa Pol-
skiego, a Wielkim Księstwem Litewskim (tu warto zaznaczyć, że z tradycji 
Wielkiego Księstwa wyrasta nie tylko Litwa, ale także państwa bałtyckie 
i Białoruś) (Czerniecka-Haberko, 2013). Było to małżeństwo trudne, z roz-
sądku, a nie z miłości zawarte, które nie raz i nie dwa stawało w obliczu 
widma rozwodu2. Słabością tego państwa było niewłaściwe podejście do 
sprawy ukraińskiej, a właściwie ruskiej, bo historyczna nazwa dzisiejszych 
ziem ukraińskich to Ruś. Brak zrozumienia dla aspiracji Rusi zaowocował 
powstaniem Chmielnickiego i tymi wszystkimi nieszczęściami, które tar-
gały Rzeczpospolitą tak malowniczo zaprezentowaną na kartach Ogniem 
i mieczem. Mogła wprawdzie Rzeczpospolita z tego dziejowego zakrętu 
wyjść obronną ręką, bo 16 września 1658 r. zawarto w Hadziaczu unię, 
w wyniku której powstał trzeci człon Rzeczpospolitej w postaci Księstwa 
Ruskiego (Kroll, 2008; Kaczmarczyk, 2007), jednak „krew pobratymcza” 
była już tak zatruta, a moskiewska agentura już tak umocniona, że Rzecz-

1 Symboliczny koniec Rzeczpospolitej właśnie tymi słowami miał zgodnie z narodo-
wą legendą obwieścić Tadeusz Kościuszko po klęsce pod Maciejowicami w 1794 r. (Tre-
tiak, 1921, s. 3).

2 Pokłosiem tych skomplikowanych, bo z jednej strony pełnych napięć, a z drugiej 
dających mocarstwową pozycję wspólnemu państwu, stosunków są zarówno obecne peł-
ne napięć relacje, jak i wręcz wrogie sąsiedztwo w okresie dwudziestolecia wojennego 
(Łossowski, 1997). 
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pospolita Trojga Narodów jest dziś jedynie współczesnym pojęciem okre-
ślającym projekt polityczny, którego nie udało się w XVII w. wcielić w życie 
(Franz, 2007, s. 343–362). Widomym i smutnym znakiem tamtego niespeł-
nionego marzenia stał się w czasach zaborów herb powstania styczniowego 
1863 r., składający się z symbolizującego Polskę – Białego Orła, Litwę – Po-
goni i Ukrainę – Michała Archanioła (Zdrada, 2014, s. 605; Ramotowska, 
2009, s. 178). 

Zamiast związku Korony Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Li-
tewskiego i Księstwa Ruskiego do historii, na nasze wspólne nieszczęście, 
przeszedł inny związek powstały w wyniku zawartej 18 stycznia 1654 r. 
ugody perejasławskiej, która oznaczała poddanie Rusi (Ukrainy, a de fac-
to w wyniku dalszych wydarzeń tej jej części, która znajduje się na lewo 
od Dniepru) pod jurysdykcję wkraczającej na imperialną ścieżkę Moskwy 
(Rosji). Pod „opieką” Moskwy Ukraina miała posiadać pewien zakres sa-
morządności. W praktyce samorządność ta była ciągle ograniczana, a lud-
ność poddana rusyfikacji. Pod względem formalnym ostateczna likwida-
cja Siczy Zaporoskiej nastąpiła na mocy manifestu carycy Katarzyny II 
z 1775 r. (Podhorodecki, 1978, s. 227–229). Fakt, że stało się to w trzy lata 
po pierwszym rozbiorze Rzeczpospolitej jest smutnym epilogiem braku 
porozumienia między Polakami i Ukraińcami w czasach opisanych przez 
Sienkiewicza w Ogniem i mieczem.

Gdy spełniło się wołanie Adama Mickiewicza „o wojnę powszechną za 
Wolność Ludów” i z zawieruchy pierwszej wojny światowej odrodziła się 
niepodległa Polska wielką troską jej wskrzesiciela Józefa Piłsudskiego było 
stworzenie sfederowanych z Polską: Litwy, Białorusi i Ukrainy (a  może 
także państw bałtyckich i tatarskiego Krymu), które miały tworzyć tarczę 
zabezpieczającą przed Rosją (w tym momencie była już to Rosja rządzona 
przez bolszewików – Związek Sowiecki) (Nowak, 2009; Cisek, 1995; Wan-
dycz, 2012; Okulewicz, 2001; Hauser 1997). Kluczem do realizacji koncep-
cji Józefa Piłsudskiego było powstanie niepodległej Ukrainy. Próbą jej re-
alizacji był sojusz, jaki Piłsudski zawarł z Symonem Petlurą – naczelnym 
dowódcą wojsk i prezydentem Ukraińskiej Republiki Ludowej oraz wy-
prawa kijowska (Karpus, Rezmer, Wiszka, 1997). Niestety przebieg woj-
ny polsko-bolszewickiej z licznym zresztą udziałem formacji ukraińskich 
(Legieć, 2003) nie pozwolił na realizację tej koncepcji. Podpisane przez 
Polskę z Rosją Sowiecką preliminarze pokojowe, a w ich następstwie za-



  32   A r t y k u ł y    P o l i t y k A

warty 18 marca 1921 r. traktat pokojowy w Rydze, który kończył wojnę 
był dla sprawy niepodległości Ukrainy (a także Białorusi) tragiczny. Trak-
tat ze strony polskiej negocjowali politycy z obozu Narodowej Demokra-
cji, którzy byli przeciwnikami koncepcji federacyjnej Józefa Piłsudskiego. 
Uważali oni powstanie niepodległej Ukrainy i Białorusi za błąd. Inna spra-
wa, że wynegocjowanie w Rydze większych terytoriów Ukrainy i Białoru-
si, które pozwoliłoby na stworzenie sfederowanych z Polską podmiotów 
państwowych, było raczej niemożliwe. Oba te narody zostały podzielone 
między Polskę i Rosję (Pobóg-Malinowski, 1990, s. 549–556; Wojciechow-
ski, 1998; Kolańczuk, 2009, s. 40–54). Największe militarne zwycięstwo 
Józefa Piłsudskiego w 1920 r. okazało się niestety zapowiedzią jego naj-
większej klęski politycznej i upadku idei federacji państw Międzymorza 
(Potocki, 1999, s. 123). Nie przez przypadek marszałek Józef Piłsudski po 
podpisaniu traktatu ryskiego, odpowiadając na przemówienie gen. Mar-
ka Bezruczki, powiedział do ukraińskich oficerów 15 maja 1921 r. wizy-
tując obóz w Szczypiornie: „ja was przepraszam, panowie, ja was bardzo 
przepraszam” (Markiewicz, Romanowski, 2005, s. 324; Jędrzejewicz, Ci-
sek, 2007, s. 46).

Jakże proroczo i złowieszczo (zwłaszcza gdy dziś wiemy jak potoczy-
ły się dzieje później) w tym kontekście brzmią słowa Józefa Piłsudskiego, 
który zimą 1924/1925 r. wypowiedział do płk. Janusza Głuchowskiego: 
„Wy tej Polski nie utrzymacie. Ta burza, która nadciąga, jest zbyt wielka. 
Obecna Polska zdolna jest do życia w jakimś wyjątkowym, złotym okresie 
dziejów (…) ja przegrałem swoje życie. Nie udało mi się powołać do życia 
dużego związku federacyjnego, z którym świat musiałby się liczyć” (Pru-
szyński, 1996, s. 182–183). Mimo że rok po wypowiedzeniu tych słów Jó-
zef Piłsudski w wyniku wydarzeń majowych 1926 r. przejął w kraju pełnię 
władzy, naprawić błędów, których epilogiem był wyjazd w okresie rządów 
Chejnopiasta pod koniec 1923 r. Symona Petlury z Polski (w 1926 r. został 
w Paryżu zamordowany z inspiracji sowieckiej agentury), już się nie dało 
(Bruski, 2010, s. 172, 332–334; Kolańczuk, 2009, s. 62–63). Polska wciśnięta 
między imperialną sowiecką Rosję i odradzające się po klęsce I wojny świa-
towej Niemcy bez wsparcia niepodległej Ukrainy i Białorusi była w śmier-
telnym niebezpieczeństwie. Następcom marszałka Józefa Piłsudskiego nie 
pozostało w tym wypadku nic innego, jak tylko realizować jego polityczny 
testament zawarty w słowach, które miał powtarzać swoim współpracow-
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nikom: „balansujcie dopóki się da, a gdy się już nie da, podpalcie świat!” 
Świat stanął w płomieniach 1 września 1939 r.

Druga wojna światowa okazała się nieść za sobą w relacjach polsko-
-ukraińskich dalszą „nienawiść, która wrosła w serca i zatruła krew po-
bratymczą”. Tragedia na Wołyniu jest jej niestety najbardziej bolesnym 
doświadczeniem, które choć nigdy nie powinno być zapomniane (Filar, 
2012; Koprowski, 2014; Wiatrowycz, 2013), nie powinno też nam przesła-
niać rysujących się obecnie perspektyw na pojednanie i wzajemne uło-
żenie nowego, sprawiedliwego i opartego o szacunek porządku w naszej 
części Europy. Okres komunistyczny w relacjach polsko-ukraińskich nie 
przyniósł przełomu. Będący częścią sowieckiego imperium Ukraińcy byli 
konsekwentnie wtapiani w tworzony „naród sowiecki”, a jeśli mogli mieć 
odrobinę własnej tożsamości to tylko w kontekście antypolskim3. Zresztą 
władze komunistycznej Polski swoją cegiełkę do tego w ramach akcji „Wi-
sła” skrupulatnie dorzuciły. Tak więc wzajemne niesnaski były z wyjątko-
wą konsekwencją podsycane przez komunistyczne władze zarówno w Mo-
skwie, jak i Warszawie.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że w okresie komunistycznym so-
wiecka propaganda cały czas podkreślała wzajemne braterstwo Rosjan 
i Ukraińców w kontekście antypolskim i to mimo tego, że przecież Polska 
była wówczas całkowicie podporządkowana moskiewskiemu imperium. 
Chyba najbardziej sztandarowym przykładem tych działań były obchody 
300-lecia ugody perejasławskiej, jakie miały miejsce w 1954 r.4 To właśnie 
wówczas Rosja przekazała jako „dar przyjaźni” Ukrainie Krym, jako hi-
storyczną cześć ziem ukraińskich (Olszański, 2003, s. 159; Yekelchyk, 2009, 
s. 221–223). Ten nietypowy „prezent” (wówczas w realiach jednego i to to-
talitarnego państwa niemający większego znaczenia) miał być dowodem 

3 Przykładem tak kształtowanych postaw niech będzie twórczość Mykoły Siwickiego 
(1917–2004) ze sztandarowym dziełem (1992–1994).

4 Sowiecka propaganda kolportowała wówczas nawet okolicznościowy plakat „Na za-
wsze razem” przypominający 300 lat związku Rosji i Ukrainy. W upamiętnienie tej rocz-
nicy włączono także sowiecką pocztę, która wyemitowała w 1954 r. okolicznościową serię 
znaczków. Także w 1979 r. poczta sowiecka wyemitowała znaczek dla uczczenia 325 rocz-
nicy ugody perejasławskiej. Widomym po dziś dzień znakiem obchodów 325 rocznicy 
tego wydarzenia jest odsłonięty w 1979 r. Pomnik Przyjaźni Narodów (nazywany „Tę-
czą”, a ostatnio coraz częściej „Jarzmem” stanowiący dzięki swojemu rozmachowi jeden 
z najbardziej charakterystycznych widoków współczesnego Kijowa). 
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na trwałość zawartego 300 lat wcześniej (w zupełnie innych warunkach 
ustrojowych) porozumienia między tymi dwoma narodami, które miały 
być w zasadzie częściami tego samego narodu5. Takie myślenie w Rosji jest 
powszechne do dziś, czego najlepszym dowodem niech będą słowa Wła-
dimira Putina, który 29 sierpnia 2014 r. powiedział: „ludzie mogą mieć 
różne poglądy na historię i ta może nie przyzna mi racji, ale wydaje mi 
się, że Rosjanie i Ukraińcy to właściwie jeden naród”. Słowa te wypowie-
dziane w chwili rosyjskiej agresji na Ukrainę na Ogólnorosyjskim Forum 
Młodzieżowym „Selinger-2014” przyjęte zostały owacjami przez słuchaczy 
(Wprost.pl, 2014).

Dziś jednak z rosyjskiej imperialistycznej wizji tworzenia z Ukraińca-
mi jednego narodu niewiele zostało. W zasadzie już aneksja Krymu w po-
czątkach 2014 r. odwróciła wektory w relacjach rosyjsko-ukraińskich 
o 180 stopni w stosunku do przywoływanej już tu ugody perejasławskiej 
z  1654  r. Aneksja Krymu dokonana przez Rosję to porwanie, rzucenie 
na ziemię i podeptanie dokumentu, który przez 360 lat był tak napraw-
dę fundamentem relacji między tymi dwoma narodami. Relacji, co war-
to tu z całą mocą podkreślić, budowanych w znacznej mierze na antypol-
skości. O tym, że obecna sytuacja polityczna na Ukrainie jest momentem 
przełomowym w historii tej części Europy autor niniejszego artykułu pu-
blicznie twierdził od początku rosyjskiej agresji na Krym. W wywiadzie 
dla red. Bogdana Rymanowskiego 12 marca 2014 r. w programie „Jeden 
na jeden” na antenie TVN24 powiedział: „Ukraina bez Krymu będzie jak 
Jurand ze Spychowa bez oka, okaleczona, ale odwróciły się tam wektory 
polityki. Ukraina, która była momentami antypolska, dziś będzie naszym 
największym sojusznikiem w tamtym rejonie Europy” (TVN24.pl, 2014a).

Ten aspekt relacji rosyjsko-ukraińskich jest zresztą widziany doskonale 
także na Ukrainie. W wywiadzie dla portalu Gazeta.Ru jakiego w czerw-
cu 2014 r. (już po aneksji Krymu, a jeszcze przed agresją na wschodnie 
ziemie Ukrainy) udzielił Łeonid Krawczuk, pierwszy prezydent Ukrainy 
po uzyskaniu przez nią niepodległości w 1991 r., denerwuje się, że Rosja-

5 Jeszcze na początku XXI w. ugoda perejasławska stanowiła jeden z fundamentów 
oficjalnej ukraińskiej polityki historycznej. 5 stycznia 2004 r. Narodowy Bank Ukrainy 
emitował srebrną monetę okolicznościową o nominale 10 hrywien z okazji 350 rocznicy 
tego wydarzenia. Szczególny wymiar miały też uroczyste obchody, którym niepodległa 
już Ukraina nadała uroczysty wymiar (Gil, 2003).
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nie „bez wyczucia” mówią o utworzeniu Małorosji (południowo-wschod-
nie krańce Ukrainy), wzywają do „rozczłonkowania kraju”, powrotu do 
„granic z 1939 roku” oraz oddanie „banderowców Polsce”. I dramatycz-
nie pyta: czy po takich „enuncjacjach normalny Ukrainiec będzie lubić 
Rosję?”. Były ukraiński prezydent sam na to pytanie udziela odpowiedzi, 
twierdząc dalej: „Oświadczam oficjalnie, że po raz pierwszy od czasu Bog-
dana Chmielnickiego, od 1654, czyli roku zawarcia ugody perejasławskiej, 
pan Putin uczynił wrogów z dwóch wielkich narodów. To fakt historycz-
ny” (Onet, 2014).

Były ukraiński prezydent w cytowanym wywiadzie odnosił się do sytu-
acji z pierwszej połowy 2014 r., kiedy Rosja zaanektowała Krym i dopiero 
w swojej propagandzie nawoływała do rozbioru Ukrainy. Oczywiście trud-
no oficjalnej (nawet putinowskiej) propagandzie takie tezy formułować 
wprost, choć twierdzenie, że Ukraina to „sztuczny twór” w wystąpieniach 
Putina pojawiały się często (zwłaszcza w okresach wybijania się Ukrainy 
na polityczną samodzielność), ale już używany przez tę propagandę Wła-
dimir Żyrinowski takich dylematów nie musi mieć i wielokrotnie nawoły-
wał Polaków, Węgrów i Rumunów, żeby każdy wziął, co swoje (oczywiście 
najwięcej Rosja, potem Polska i pozostałe państwa) i w ten sposób, aby za-
kończyć istnienie tego „sztucznego tworu” (TVN24.pl, 2014b). Głośnym 
echem odbił się wywiad jakiego były polski minister spraw zagranicznych, 
a w chwili udzielania wywiadu marszałek sejmu Radosław Sikorski, udzie-
lił dla opiniotwórczego amerykańskiego magazynu „Politico”, przyznając 
w nim, że propozycję wspólnego rosyjsko-polskiego rozbioru Ukrainy zło-
żył Władimir Putin premierowi Tuskowi, gdy ten przybył z wizytą do Ro-
sji w 2008 r. (Judah, 2014). Sikorski dość mętnie później starał się z tych 
słów wycofywać. Kwestią otwartą pozostaje jednak pytanie, które w tym 
momencie należy postawić, jak można było z taką wiedzą co do planów 
Putina lansować później politykę „resetu” w relacjach z Rosją? Zakładając, 
że najpóźniej w 2008 r. zarówno premier Tusk, jak i minister Sikorski wie-
dzieli, i to bezpośrednio od Putina, o propozycjach rozbioru Ukrainy, póź-
niejsze działania polskiej dyplomacji, aż do zmiany jaka nastąpiła w wyni-
ku rewolucji na Majdanie pod koniec 2013 r., należy uznać za irracjonalne. 
Z całą pewnością nie tylko nie zniechęciły one Putina do agresywnej po-
lityki wobec sąsiadów, ale wręcz mogły go zachęcić do kontynuowania ta-
kiej linii w myśl konsekwentnie przez niego realizowanej „doktryny Puti-
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na” sprowadzającej się do utwierdzania rosyjskiej dominacji na obszarach 
postsowieckich (Menkiszak, 2014). 

Sytuacja obecna jest jeszcze trudniejsza, bo rosyjskie plany dotyczące 
zagarnięcia wschodniej części Ukrainy stały się faktem i trwa tam regu-
larna wojna. Cała ta sytuacja rodzi zasadnicze pytania dotyczące tego, co 
oznacza to dla Polski i jak Polska wobec sprawy niepodległości Ukrainy 
powinna się zachować?

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że w całej Europie jeden tyl-
ko polityk (autor ma na myśli oczywiście polityków liczących się i zajmują-
cych najwyższe stanowiska w swoich państwach) przewidywał taki scena-
riusz, jaki obecnie obserwujemy na Ukrainie 12 sierpnia 2008 r. w trakcie 
rosyjskiej agresji na Gruzję podczas misji ratującej niepodległość tego kra-
ju, stojący na czele delegacji przywódców Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy 
prezydent Rzeczpospolitej prof. Lech Kaczyński wypowiedział słowa, któ-
re weszły obecnie do kanonu najważniejszych analiz politycznych, a wów-
czas były lekceważone: „Wiemy świetnie, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, 
pojutrze Państwa Bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę! 
Byliśmy głęboko przekonani, że przynależność do NATO i Unii zakończy 
okres rosyjskich apetytów. Okazało się, że nie, że to błąd” (Kancelaria Pre-
zydenta RP, 2008).

Niech te słowa, wówczas deprecjonowane, będą przestrogą dla tych 
wszystkich, którzy odradzają Polsce angażowanie się w sprawy ukraińskie, 
bo Rosja nie będzie importowała od nas jabłek, przykręci kurek z gazem 
czy wprowadzi embargo na mięso. Autor ma tu na myśli zwłaszcza polity-
ków PSL. Jest to myślenie krótkowzroczne i wpisujące się w rosyjską takty-
kę budowania swojej pozycji przez szantaż. Każdy, kto tak prowadzi swoje 
sprawy zachęca agresora do coraz większego nacisku i w dalszej perspek-
tywie utraci wszystko. Niech tego historycznym przykładem będzie ule-
głość władz czechosłowackich wobec żądań Hitlera w latach 1938–1939, 
która zakończyła się unicestwieniem tego państwa (Grochalski, Lis, 2009; 
Żerko, 2005).

Jeszcze bardziej absurdalne wydają się, nieliczne na szczęście, głosy 
tzw. nowej endecji, która najchętniej skorzystałaby z zaproszenia Żyrinow-
skiego i wzięła udział w rozbiorze Ukrainy pod hasłami powrotu Lwowa 
do Polski. O ile głos polityków PSL jest tradycyjnym dla tego środowiska 
myśleniem kategoriami trzymania się „własnej miedzy” (sprytnie przeła-
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mał to Józef Piłsudski w 1920 r. mianując Witosa premierem, aby prze-
zwyciężyć dość obojętny stosunek tego środowiska do pochodu bolszewi-
ków na Polskę), o tyle nawoływania do marszu na Lwów są niczym innym 
jak wprost działaniami rosyjskiej agentury wpływu. Naprawdę trzeba być 
wielce naiwnym, patrząc z polskiej perspektywy, aby w tak fundamental-
nej dla nas sprawie zgłaszać się na ochotnika do realizowania scenariuszu 
Putina, który zostaje nam przekazany przez emisariusza jakim jest Żyri-
nowski. Granice, jakkolwiek niesprawiedliwie, ustanowione w 1945 r. są 
w naszej części kontynentu elementem, który obecnie nie powinien pod-
legać rewizji, a już z całą pewnością scenariusze takich rewizji nie powin-
ny być pisane na Kremlu. Wszystkie płynące z tamtego kierunku pomysły 
obliczone są na budowanie rosyjskiego imperializmu, skłócanie wzajemne 
tych sąsiadów, których nie uda się wprost wcielić do Rosji, aby dawać Mo-
skwie pretekst do udzielania wówczas „braterskiej pomocy” w myśl staro-
żytnej zasady divide et impera (dziel i rządź). Warto w tym miejscu zacyto-
wać jeszcze raz Józefa Piłsudskiego, który powiedział: „Rosja będzie jeszcze 
długo niebezpieczniejsza niż Niemcy, bo jest mniej obliczalna i mniej zale-
ży od Zachodu” (Szaniawski, 2008, s. 164).

Warto może w tym miejscu przypomnieć wydarzenia z lat 1938–1939. 
Krótkowzroczna polityka ówczesnych władz Rzeczpospolitej, które w imię 
słusznej skądinąd chęci odzyskania Zaolzia, zgodziły się na przyłączenie 
Sudetów do Niemiec czym de facto przyczyniły się do upadku Czechosło-
wacji, dała Polsce poczucie mocarstwowości i wypełnienia się sprawiedli-
wości dziejowej (odegrania się na zdradliwych Czechach za zabór Zaolzia 
w 1920 r.), ale była to satysfakcja bardzo krótkotrwała, zakończyła się nie-
spełna rok później w 1939 r. utratą własnej niepodległości. Jakże inaczej 
mogła wyglądać sytuacja Polski, gdyby w 1938 r. potrafiła zbudować wokół 
siebie, przełamując różne uzasadnione animozje, porozumienie państw 
Europy Środkowej z Czechosłowacją, Rumunią, Węgrami i państwami 
bałtyckimi? (Kornat, 2012; Górski, 2014). 

Skoro więc nie powinniśmy, tak jak chce PSL, siedzieć cicho jak mysz 
pod miotłą pilnując swojej miedzy i nie powinniśmy, jak chcieliby nowi en-
decy, brać się za rozbiór Ukrainy do spółki z Putinem, najlepiej przy okazji 
mszcząc się za tragedię na Wołyniu z czasów II wojny światowej to co po-
winniśmy robić? Po pierwsze, powinniśmy na wszelkie możliwe sposoby 
wspierać dziś Ukraińców. Oni dziś mają swoje nowe tym razem antyrosyj-
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skie „powstanie Chmielnickiego”, a my dziś, po 360 latach mamy szansę 
przekreślić tę „nienawiść”, która wówczas „wrosła w serca i zatruła krew 
pobratymczą”. Mamy szansę, aby tak jak uczyniła to 360 lat temu Moskwa 
w ugodzie perejasławskiej stać się oparciem dla naszego przecież bratnie-
go narodu. Rozumiał to doskonale Józef Piłsudski szukając porozumienia 
z Ukraińcami i snując wizję tzw. międzymorza, czyli federacji suweren-
nych państw Europy Środkowo-Wschodniej, które wspólnie będą tworzy-
ły blok hamujący moskiewski imperializm. Polska, Ukraina, Litwa, Łotwa, 
Estonia, Rumunia, Mołdowa, a być może także Finlandia czy Chorwacja, 
a w jakiejś perspektywie też Białoruś (dyktatura Łukaszenki i jej polityczny 
kierunek nie będą wieczne) mają tak wiele wspólnych interesów i tak duży 
wspólny potencjał, że nie muszą oglądać się na to co zrobi Berlin czy Pa-
ryż (dziś już wiemy, że nie zrobią zbyt wiele), ale mogą samodzielnie two-
rzyć realną siłę polityczną. Tak z czasem ukształtowana federacja będzie 
z  całą pewnością liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej, 
a o współpracę, także wojskową, będą z nią zabiegały i Stany Zjednoczone, 
i Turcja, i być może Chiny. Co to oznacza dla Rosji? Dla Rosji oznacza to 
kres polityki imperialnej oraz powrót do geograficznych rozmiarów i po-
litycznego znaczenia Wielkiego Księstwa Moskiewskiego z XV w. Dla nas 
natomiast i dla innych państw naszego regionu święty spokój, zapewnienie 
stabilnych podstaw rozwoju w każdej dziedzinie życia, a w obliczu nadcią-
gających kłopotów, jakie będą już niedługo wstrząsać Europą Zachodnią 
w wyniku „nowej wędrówki ludów” (Girzyński, 2014), przeniesienie jądra 
cywilizacji zachodniej – łacińskiej właśnie do nas.
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