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A

dam Michnik, cunoscutul disident polonez, scria următoarele: „ca
să înțelegi istoria Poloniei trebuie să crezi în miracole. Gândiți-vă
la următoarea situație: dacă în 1984 ați fi spus că peste cinci ani Polonia o
să-și recapete libertatea și indepedența, cu certitudine că asta echivala cu a
admite miracolele. Națiunea poloneză catolică și cu frica lui Dumnezeu nu
avea totuși prea mare încredere în acest miracol. La urma urmelor, care dintre noi, cei care lucram pe vremea aceea la „Gazeta Wyborcza”, își imagina
pe vremea aceea că foarte curând vom ajunge să lucrăm pentru un cotidian
important, respectat atât în Polonia, cât și în întreaga lume?”1
Așezată între Germania și Uniunea Sovietică, două puteri cu declarate
intenţii revizioniste faţă de frontierele sale – recunoscute internaţional în
cadrul Conferinţei de Pace de la Paris (1919–1920) – Polonia a dezvoltat între
1918–1935 sub conducerea atentă şi autoritară a mareşalului Józef Piłsudski2,
și ulterior, a președintelui Ignacy Mościcki, o politică externă de sine stătătoare3. În cursul secolului al XIX-lea, odată cu maturizarea şi afirmarea conştiinţei naţionale, prin intermediul culturii şi al Bisericii romano-catolice,
polonezii şi-au manifestat intenţiile şi au acţionat pentru refacerea statului
declanşând o serie de insurecţii (1863–1864) şi revolte reprimate în mod foarte
sângeros de către trupele ruse4. La începutul secolului XX, această mişcare
Apud Adam Michnik, Renașterea independenței și demonii Revoluției de Catifea, în Sorin
Antohi, Vladimir Tismăneanu coordonatori, De la utopie la istorie. Revoluțiile din 1989 și
urmările lor, traducere din limba engleză de Marilena Andrei, Elena Neculcea, Livia Szász,
București, Editura Curtea Veche, 2005, p. 135.
2
Wacław Jędrzejewicz, Jozef Pilsudski. A Life for Poland, New York, 1982; Andrzej Chwalba,
Historia Polski 1795–1918, Wydawnictwo Literackie Kraków, 2005, p. 18; Hanna Kozińska –
Witt, The Union of Polish Cities in the Second Republic, 1918–1939: Discourses of Local Government
in a Divided Land, în „Contemporary History”, III, 4, 2002, Cambrigde University Press, p. 550;
Piotr S. Wandycz, The Lands of Partitioned Poland, 1795–1918, Seattle, University of Washington
Press, 1974, p. 275–307.
3
Lech Wałesa, Drumul spre adevăr. Autobiografie, Bucureşti, Editura Curtea Veche, 2011, p. 15.
4
Jerzy Lukowski, Hubert Zawadzki, A Concise History of Poland, Second Edition, Cambridge
University Press, 2006, p. 182.
1
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a devenit tot mai puternică, compactă şi incisivă, iar declanşarea Primului
Război Mondial (1914–1918), prin mutaţiile geopolitice şi geostrategice pe
care le-a determinat, a reprezentant o şansă istorică în reconfigurarea structurilor politice, instituţionale şi administrative ale Poloniei. La 11 noiembrie
1918, Polonia şi-a proclamat independenţa, iar Józef Piłsudski a devenit conducătorul statului, calitate în care va lua măsurile adecvate pentru reconstituirea instituţiilor esenţiale ale statului, demarând în plan intern o serie de
reforme pentru a-i asigura buna funcţionare5. Din această perspectivă, primul
deceniu interbelic a fost esenţial pentru existenţa statului polonez, care a
evoluat, nu fără probleme, pe traseul impus de datele specifice construirii
unui regim democratic de sorginte franceză, pliat pe dezvoltarea unei culturi politice autohtone, însă confruntat cu multiple probleme, asemenea statelor aflate în spaţiul aparţinând Europei Centrale şi de Sud-Est: instabilitate
politică, inflaţie, demagogie, corupţie, terorism politic, ascensiunea treptată
a curentelor extremiste care, inevitabil, au erodat puternic bazele sistemului
politic democratic. Dacă, prin sistemul Versailles, Poloniei i-au fost recunoscute toate frontierele, beneficiind astfel în mod direct de concursul Franţei
şi al Statelor Unite ale Americii, sensibilele probleme teritoriale cu Rusia
bolşevică (Uniunea Sovietică, din 1922 – D.H.) şi Germania îi va afecta grav
întreaga existenţa ulterioară6. La 16/17 august 1920, Józef Piłsudski a reuşit,
conducând armatele poloneze, să-l înfrângă pe celebrul comandant bolşevic
Mihail Tuhacewski7, ajuns la porţile Varşoviei în fruntea unei armate numeroase, de unde intenţiona să treacă apoi la implantarea unor regimuri bolşevice în Centrul Europei. Victoria obţinută de Józef Piłsudski în condiţii strategice extrem de dificile pentru militarii aflaţi în subordinea sa, supranumită
tocmai de aceea „miracolul de pe Vistula”, a demonstrat Poloniei, în particular, şi Europei, în general, geniul său de comandant şi strateg militar, reuşind salvarea Europei de pericolul comunismului. În plan diplomatic, sesizând dimensiunea realităţilor geostrategice internaţionale de la începutul
anilor ’30, Józef Piłsudski, devenit între timp mareşal, sugerează închegarea
unei federaţii incluzând statele din Est, pentru a contrabalansa tendinţele
revizioniste manifestate de Germania şi Uniunea Sovietică8. În condiţiile
aprofundării neînţelegerilor polono-cehoslovace, alimentate de chestiunea
R. J. Crampton, Europa Răsăriteană în secolul al XX-lea... şi după, Bucureşti, Editura Curtea
Veche, 2002, p. 58.
6
István Bibó, Jenő Szűcs, Între Occident şi Răsărit, Bucureşti, Editura Kriterion, 2000, p. 34.
7
Mihail Nikolaevici Tuhacewski (1893–1937), mareşal sovietic, unul dintre organizatorii
Armatei Roşii.
8
Wojcik Wlodzimierz, Józef Piłsudski in history and legend, în „Acta Historica Poloniae”,
Warszawa, LXV, nr. 65, 1992, p. 62.
5
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Teschenului, teritoriu disputat în egală măsură atât de către Polonia cât, şi
de Cehoslovacia, stabilitatea Europei Centrale a stat sub semnul unei incertitudini permanente pe întreg parcursul perioadei interbelice. Raporturile
polono-lituaniene au fost modelate, de asemenea, de pretenţiile teritoriale
emise de Varşovia asupra localităţii Wilno şi a hinterlandului aferent, motivate de considerente istorico-afective de către Palatul Belvedere (sediul preşedintelui Republicii a II-a Polone – D.H.), precum şi de încercarea Poloniei
de a-şi recupera statutul medieval de mare putere în zona Balticii. Anexarea
acestui teritoriu din dispoziţia specială a lui Józef Piłsudski, printr-o operaţiune militară condusă de către generalul Lucjan Żeligowski în 1920 (consacrată sub sintagma de „Żeligiada”), a însemnat impunerea unui guvern
favorabil Varşoviei, precum şi acumularea unor tensiuni suplimentare în
zonă, care vor spori problemele de securitate ale tânărului stat polonez. Józef
Piłsudski şi-a consolidat prin întreaga sa activitate un adevărat renume de
lider politic şi militar, dar şi de salvator al Poloniei, amplificat odată cu trecerea timpului până la dimensiunile unui veritabil mit9. Personalitate de
excepţie a istoriei europene, Józef Piłsudski a avut un rol esenţial în evoluţia internă şi externă a statului polon până la moartea sa, survenită în
anul 1935. A urmărit cu insistenţă păstrarea independenţei, în condiţiile în
care Polonia s-a aflat prinsă între două mari puteri revizioniste, Germania şi
Uniunea Sovietică. Nevoit, prin urmare, să aleagă între două regimuri totalitare, sovietic şi nazist, Józef Piłsudski a optat pentru semnarea unui tratat
de neagresiune cu Germania, în 1934, un gest contestat de marile democraţii
occidentale, în frunte cu Franţa. Aceasta din urmă, deşi principala garantă a
sistemului Versailles, şi-a dovedit, ulterior, vulnerabilitatea în faţa puternicei
maşinii de război germane. Această opţiune de a se plasa pe o poziţie de egalitate şi chiar independenţă între Moscova şi Berlin, materializată de colonelul Józef Beck, şeful diplomaţiei poloneze, un „francofob” declarat, relevă
dimensiunea reală a complexităţii relaţiilor internaţionale, în general, şi, în
particular, drama statului polonez plasat la intersecţia intereselor revizioniste
ale Uniunii Sovietice şi Germaniei. Conştient de complexitatea contextului
politic internaţional, interesat să rezolve în mod realist şi pragmatic neînţelegerile cu Germania, Józef Piłsudski a ales semnarea pactului de neagresiune
cu al Treilea Reich10. Diplomaţia promovată de Józef Beck, emanând de la
Palatul Belvedere – denumită „politica celei de a treia Europe” – a reprezentat
în opinia noastră, o politică pragmatică, dezvoltată şi promovată în interesul
Raymond Leslie Buell, Poland, Key to Europe, A. Knof, New York – London, 1939.
Daniel Hrenciuc, Mareșalul Józef Piłsudski și renașterea Poloniei independente (1914–1935),
Rădăuți, Editura Septentrion, 2003, p. 91.
9
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Poloniei şi al polonezilor. Din nefericire, aceasta a sfârşit tragic în împrejurările cunoscute de la 1 septembrie 1939, când, pentru a patra oară în istorie,
Polonia a fost desfiinţată ca stat independent. Polonezii au demonstrat încă
o dată Europei ambiţia şi, mai ales, hotărârea lor fermă de a-şi păstra integritatea teritorială, refuzând concesii teritoriale, care oricum, n-ar fi salvat nimic
din sistemul Versailles. Evoluţia Republicii a II-a Polone în perioada interbelică a însemnat dimensiunile unui efort susţinut în menţinerea echilibrului
între Uniunea Sovietică şi Germania hitleristă – înţelese în secret prin conţinutul pactului Molotov – Ribbentrop (23 august 1939)11 pentru împărţirea
zonelor de influenţă în spaţiul Europei Centrale şi de Sud-Est – şi respectarea
prevederilor sistemului Versailles12.
La 1 septembrie 1939, Polonia a fost împărţită pentru a patra oară în
istorie – pe fondul înţelegerii nefireşti, malefice a celor două totalitarisme, sovietic şi hitlerist, consemnând prăbuşirea sistemului Versailles în
ansamblul său. Polonezii au fost victimele deportărilor și masacrelor de la
Katyń, înfăptuite din ordinul lui I. V. Stalin, cunoscute de către comunitatea
internațională după 1990 și prin intermediul unor producții cinematografice
precum aceea semnată de către renumitul regizor polonez Andrzej Wajda.
Cu toate că numărul victimelor făcute de sovietici sunt mai mici decât cele
ale naziștilor, acestea alcătuiesc o impresionantă geografie umană a durerii,
polonezii au luptat pentru libertate împotriva unor totalitarisme care s-au
asociat și conjugat eforturilor împotriva lor. Polonia, așa cum a fost stabilit
în urma Conferințelor de la Yalta și Postdam a diferit substanțial față de septembrie 1939, ea fiind mutată efectiv de la est spre vest13, iar configurația sa
etnică și confesională a fost schimbată și ea în mod esențial14. Instaurarea
comunismului în Polonia, a reprezentat un proces complex de impunere a
unei ideologii și a unui regim politic, față de care polonezii n-au avut niciun
fel de interes. Comunismul polonez s-a dovedit a fi un regim total străin,
impus forțat de către Uniunea Sovietică, care a uzat de forță, minciună și
manipulare/dezinformare. SUA și Marea Britanie au fost astfel nevoite să
accepte intrarea Poloniei în sfera de influență sovietică, în pofida unor date
Stéphane Courtois, Pata oarbă a memoriei politice. 23 august 1939: alianţa sovieto-nazistă,
Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 2009, p. 25.
12
Arthur Bliss Lane, I Saw Poland Betrayed, An American Ambassador Reports to the American
People, Western Islands, Boston, Los Angeles, The Americanist Library, 1965, p. 23.
13
Jakub Karpiński, Istoria comunismului polonez și mondial – Din victorie în victorie până la
catastrofa finală (ediție revăzută și adăugită de autor), traducere de: Tinu Pârvulescu, Ioana
Ploieșteanu, Sorin Tomuță, Timișoara, Editura de Vest, 1993, p. 15.
14
Andrew Roberts, Furtuna războiului. O nouă istorie a celui de al Doilea Război Mondial,
București, Editura Litera, 2013, p. 556.
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și informații care reflectau adevăratele scopuri ale Uniunii Sovietice în
privința statului polonez. Comunismul polonez a fost unul particularizat și
reprezentat de o Biserică Romano-Catolică, puternică și activă, deosebit de
importantă în susținerea morală și spirituală a polonezilor, cu lideri care s-au
implicat activ în lupta împotriva totalitarismului. Polonezii s-au opus colectivizărilor de tip sovietic, menținându-se proprietatea particulară, inclusiv
prezența în Parlament a grupării catolice „Znak”, funcționarea Universității
Catolice de la Lublin, aspecte care au determinat și susținut activitatea unor
asociații și organizații ale opoziției. Apariția și dezvoltarea unor puternice
mișcări sociale izbucnite în 1956 la Poznań și apoi la Gdańsk, au fost primele din blocul comunist și au dat semnalul erodării puternice a regimul
totalitar polonez. Apariția mișcării sindicale „Solidaritatea” la Gdańsk, au
reprezentat un fenomen unic în blocul comunist, ulterior, ajungându-se la
prăbușirea regimului totalitar al generalului Wojciech Jaruzelski15. Alegerea
lui Tadeusz Mazowiecki drept primul premier necomunist din întreg lagărul
socialist a reprezentat semnalul căderii regimurilor comuniste din estul și
centrul Europei16. După 1990 prin eforturi și reforme profunde plătite cu
mișcări sociale care au determinat căderea unor guverne17, Polonia s-a reinventat și s-a impus drept un model politic, economic și administrativ pentru
statele din regiune, integrându-se în NATO și Uniunea Europeană, dezvoltându-se și asumându-și un rol de autentic lider regional. Polonia a demonstrat în toată evoluția sa istorică faptul că reprezintă un stat cu o puternică
și inconfundabilă vocație europeană. Acest volum se doreşte a fi un demers
recuperatoriu, necesar în baza valorificării surselor de arhivă, a documentelor
publicate, a monografiilor, studiilor şi articolelor publicate pe această temă
în spaţiul istoriografic românesc şi polonez, dar mai ales, în spaţiul istoriografic occidental.
Rădăuţi, ianuarie 2017

Grzegorz Ekiert, Stephen E. Hanson, Capitalism și democrație în Europa Centrală și de Est,
traducere de Horia Târnovanu, Iași, Editura Polirom, 2010, p. 18.
16
Zbigniew Brzezinski, Marele eșec. Nașterea și moartea comunismului în secolul XX, traducere
din limba engleză de Marius Jucan, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1993, p. 226 și urm.
17
George Cristian Maior, Incertitudine. Gândire strategică și relații internaționale în secolul XXI,
București, Editura Rao Publishing Company, 2009, p. 9 și urm.
15

