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0 wrzeœnia 2010 roku, z inicjatywy Instytutu Spraw Wschodnich, obchodzono w Uniwersytecie Warszawskim 90-lecie Profesora Bohdana Osadczuka. Postaæ i dzia³alnoœæ Profesora, dziœ ju¿ rzadko komentuj¹cego zawsze interesuj¹ce dlañ problemy
ukraiñskie, sta³a siê emblematyczna dla rozpatrywania wschodnich koncepcji w dorobku „Kultury”, uznawanych za aktualny wektor polityki III RP. Równie¿ we wrzeœniu
minê³a 10. rocznica œmierci Jerzego Giedroycia, a zarazem zamkniêcia „Kultury”. Politycznie dynamiczna dekada nie tylko nie uniewa¿ni³a przes³anek konstrukcji programu
wschodniego, ale wrêcz utrwali³a przekonanie bêd¹ce osi¹ tego programu tj. pozycja
Polski w œwiecie zale¿y od jakoœci stosunków ze wschodnimi s¹siadami. O tym, jak
wielk¹ wagê przywi¹zywa³ Giedroyc i zespó³ autorów „Kultury” do tego zagadnienia
œwiadczy m.in. zawartoœæ osobistego archiwum Redaktora1. Wskazane okolicznoœci,
sk³aniaj¹ do podjêcia próby syntetycznego spojrzenia na publicystykê polityczn¹ B. Osadczuka, w której skupiaj¹ siê w¹tki najistotniejsze dla koncepcji wschodniej „Kultury”.
Zadanie to, tylko z pozoru wydaje siê ³atwe. Bohdan Osadczuk wspó³tworzy³ koncepcjê
dobros¹siedzkich stosunków Polski, Ukrainy, Litwy, Bia³orusi (z akcentem na Ukrainê)
w warunkach suwerennoœci tych pañstw (zwan¹ w skrócie: koncepcj¹ ULB), bêd¹c u zarania
myœli doradc¹ Jerzego Giedroycia odnoœnie do nawi¹zania kontaktów z emigracj¹ ukraiñsk¹
w Niemczech. Z pod jego pióra w 1990 roku wysz³a cykliczna rubryka „ULB zaczyna siê realizowaæ”. Pe³ni³ rolê kronikarza spraw ukraiñskich od lat 50. XX wieku a¿ do zamkniêcia
„Kultury”, przybli¿aj¹c czytelnikom pisma problemy sowietyzowanej Ukrainy, aspiracje niepodleg³oœciowe jej mieszkañców, trudnoœci w zachowaniu to¿samoœci narodu, pod³o¿e pe³zaj¹cego oporu, a póŸniej – w dekadzie wolnej Ukrainy – nie szczêdz¹c krytycznych uwag pod
adresem elit w³adzy. Bez przesady mo¿na powiedzieæ, ¿e komentarze polityczne napisane
wtedy przez Osadczuka, poprzedzone reporterskimi zwiadami w Kijowie, Moskwie, Charkowie
i Warszawie, stanowi³y majstersztyk obserwacji bez uprzedzeñ, przemyœleñ pozbawionych
stereotypów, prognoz racjonalizuj¹cych rzeczywistoœæ po obu stronach Bugu. W odniesieniu
do tych komentarzy i artyku³ów, okreœlenie „kronikarz” jest oczywiœcie umowne, ale warto
przypomnieæ, ¿e Bohdan Osadczuk otworzy³ tak¿e – w 1952 roku – formaln¹ „Kronikê
ukraiñsk¹” na ³amach miesiêcznika i kontynuowa³ jej redagowanie do 1977 roku, z niewielkimi przerwami spowodowanymi obowi¹zkami dziennikarskimi w prasie niemieckojêzycznej,
do czego powróci³ w 1984 roku2. Równolegle, Osadczuk, mieszkaj¹cy stale w Berlinie,

1
Por. Teczki Giedroycia, red. I. Hofman, L. Unger, Lublin–Pary¿ 2010. Ksi¹¿ka ta przedstawia w wyborze g³ówne
nurty zainteresowañ J. Giedroycia poœwiadczone jego wypowiedziami, oœwiadczeniami oraz wycinkami prasowymi od
1965 roku. Obecnie przygotowujê krytyczne opracowanie materia³ów, które J. Giedroyc powierzy³ L. Ungerowi.
2
W liœcie z Berlina, datowanym 10 marca 1952 roku, B. Osadczuk tak zapowiedzia³ J. Giedroyciowi pierwszy
odcinek: sp³odzi³em monstrum, a nie kronikê. Bardzo jestem zmartwiony, ¿e to takie du¿e wysz³o, ale chcia³em daæ
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miejscu idealnym dla publicysty i cz³owieka ciekawego tajemnic polityki3 pozostawa³ wyczulony na niemiecki kontekst wydarzeñ w Europie Œrodkowej i Wschodniej. Œwiadcz¹ o tym
nie tylko polemiki m.in. w kwestii granicy na Odrze i Nysie £u¿yckiej, aktywne uczestnictwo
w dyskusjach na temat po³o¿enia Polski i Ukrainy w nowych warunkach geopolitycznych, zaanga¿owanie w stworzenie wspólnego, polsko-ukraiñskiego – wówczas i tymczasem emigracyjnego – frontu walki o ich zmianê, pobudzenia poczucia pewnej wspólnoty losu, ale
równie¿ wymierne przedsiêwziêcia promuj¹ce myœl „Kultury” w Niemczech4. W tym celu
wykorzystywa³ m.in. Rozg³oœniê Polsk¹ Radia Wolna Europa.
Krzysztof Pomian w efektownej dla rozpoznania politologicznego analizie dorobku Juliusza Mieroszewskiego dokona³ pewnego uzasadnionego porównania wschodnich i zachodnich
pierwiastków kszta³tuj¹cych biografiê Redaktora i Publicysty. Mieroszewski okaza³ siê „Polakiem zachodnim”, co póŸniej expressis verbis wyrazi³ sam Giedroyæ. Twórcy „Kultury”
zaœ, Pomian przypisa³ „wschodnioœæ”, tak dla tradycji rodzinnych i powinowactwa kulturowego, jak g³êbokiego zrozumienia problemów Rosji oraz narodów historycznej Rzeczpospolitej5. Utrzymuj¹c siê w tej konwencji, przywo³aæ nale¿y trafne okreœlenie Andrzeja
S. Kowalczyka, który napisa³ o Bohdanie Osadczuku – „Europejczyk Wschodni”, co naturalnie przekierunkowuje uwagê na domenê jego zainteresowañ6 i stwierdziæ, ¿e Wschód
i Zachód w dziele ¿ycia B. O. przenikaj¹ siê, uzupe³niaj¹ i równowa¿¹.
Bohdan Osadczuk by³ bez w¹tpienia jednym z najwybitniejszych przedstawicieli opcji
proukraiñskiej w „Kulturze”, zarazem polonofilem, z zastrze¿eniem – nigdy to nie sz³o tak daleko, ¿ebym by³ gotów poœwiêciæ interesy ukraiñskie dla polskich. Staram siê zawsze utrzymywaæ jak¹œ równowagê7. Tym niemniej – by u¿yæ ulubionego, publicystycznego zwrotu autora
cytowanych s³ów – jego „ziomkowie” czynili mu zarzuty z tego powodu, zw³aszcza starsze
pokolenie emigrantów oraz ko³a banderowskie. Pisanie o sprawach polskich nie by³o wyjœciem z powojennego getta ukraiñskiego w Berlinie czy Monachium. Osadczuk jako korespondent i dziennikarz prasy niemieckojêzycznej („Die Neue Zeitung”, „Neue Zürcher
Zeitung”, „Der Tagesspiegel”), uczestnik bardzo popularnej audycji telewizyjnej („Klub prasowy”, dawniej – „Miêdzynarodowe spotkanie przed po³udniem”) sta³ siê ekspertem w tej
dziedzinie. Pewn¹ rolê odgrywa³a przyjaŸñ ³¹cz¹ca Osadczuka z Wiktorem Woroszylskim,
Witoldem Wirpsz¹, Jackiem Bocheñskim, Zbigniewem Herbertem, Jerzym Stempowskim,
a wreszcie zwi¹zki z ma³¹, kieleck¹ ojczyzn¹. Wiele wyjaœnia ksi¹¿ka Wiek ukraiñsko-polski
czytelnikowi polskiemu c a ³ o k s z t a ³ t pogl¹dów ukraiñskich. Mo¿e Pan rozbije to na dwie czêœci [...] Myœlê jednak, ¿e w zasadzie to jest dobre, bo wreszcie gdzieœ bêd¹ zebrane te wszystkie g³osy i w ten sposób i dla historyków,
a mo¿e nawet i dla potomnoœci, nie przepadn¹. A co najwa¿niejsze, bêdzie to pewnego rodzaju compendium w g³osach
i stanowisku publicystów ukraiñskich, J. Giedroyæ, Emigracja ukraiñska, Listy 1950–1982, Warszawa 2004, s. 94.
3
B. Kerski, A. S. Kowalczyk, Wiek ukraiñsko-polski. Rozmowy z Bohdanem Osadczukiem, Lublin 2001, s. 125.
4
B. Osadczuk podejmowa³ starania o zainteresowanie niemieckiej opinii publicznej m.in. tezami ksi¹¿ki Juliusza Mieroszewskiego, omawia³ niektóre artyku³y „Kultury”, z ró¿n¹ czêstotliwoœci¹ nadsy³a³ do Maisons-Laffitte
korespondencje lub kroniki niemieckie. Zw³aszcza aktywnoœæ na tym polu odpowiada³a projektom Giedroycia, który
ci¹gle poszukiwa³ mo¿liwoœci wzmocnienia tematyki niemieckiej w piœmie. Por. J. Giedroyæ, Emigracja..., op. cit.,
s. 66–72, 180, 252–277.
5
Por. K. Pomian, Aktualnoœæ Mieroszewskiego, w: J. Giedroyæ, J. Mieroszewski, Listy 1949–1956, t. 1, Warszawa 1999, s. 11; J. Giedroyæ, „Polak zachodni”. O listach Juliusza Mieroszewskiego – specjalnie dla „Polityki”, „Polityka” 1999, nr 47 (2220), s. 66.
6
Por. A. S. Kowalczyk, Bohdan Osadczuk, Europejczyk Wschodni, w: B. Osadczuk, Ukraina, Polska, œwiat,
Sejny 2000, s. 9–23. W s³owie wstêpnym do tego tomu Giedroyæ krótko podsumowa³ znaczenie osobistych kontaktów oraz dziennikarstwa Osadczuka dla rozwoju koncepcji programowych, ibidem, s. 5.
7
„W³och z Kolomei”. Z B. Osadczukiem rozmawiali R. Januszewski i J. Strêkowski, „Rzeczpospolita” dodatek
„Plus Minus” 2000, nr 182 (5652), s. 2–3.
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podejmuj¹ca niejako na marginesie g³ównego w¹tku historyczno-politologicznego opowieœæ
o losach rodziny przysz³ego wyk³adowcy Wolnego Uniwersytetu w Berlinie. Dla dorastaj¹cego m³odzieñca prze¿yciem determinuj¹cym zainteresowania oraz formuj¹cym osobowoœæ
by³y spotkania z wêdruj¹cymi po wsiach, w poszukiwaniu pracy, niedawnymi ¿o³nierzami
atamana Semena Petlury. Jak przyzna³ Osadczuk w rozmowie z Basilem Kerskim i Andrzejem Kowalczykiem, od nich nauczy³ siê têskniæ do wielkiej Ukrainy8. Okupacyjne przejœcia
w Krakowie oraz na Che³mszczyŸnie spotêgowa³y chêæ studiowania dziejów pogranicza.
Jego ukoronowaniem w wymiarze naukowym by³o objêcie – w 1966 – stanowiska profesora
historii najnowszej Europy Wschodniej w Wolnym Uniwersytecie w Berlinie Zachodnim.
Wa¿nym zaœ wydarzeniem rzutuj¹cym na dziennikarsk¹ przysz³oœæ – spotkanie z Jerzym
Giedroyciem i Józefem Czapskim w trakcie Kongresu Wolnoœci Kultury w 1950 roku. Wspomina to pierwsze zetkniêcie wielokrotnie9, podkreœlaj¹c bliskoœæ pogl¹dów, dziêki czemu
doœæ szybko zniknê³a bariera dystansu, a wzajemne zaufanie sprawi³o, ¿e przyj¹³ propozycjê
Redaktora i rok póŸniej zadebiutowa³ jako „Berliñczyk” na ³amach paryskiego miesiêcznika.
Rezultatem nawi¹zanej wówczas wspó³pracy by³o tak¿e wydanie w jêzyku niemieckim kilku
numerów biuletynu informacyjnego „G³osy na temat klêski Europy Wschodniej” oraz pozyskanie dla „Kultury” autorów ukraiñskich ze œrodowiska tzw. „wschodniaków” (emigrancji
zza Zbrucza) i m³odszego pokolenia (nie bez znaczenia by³a tu dzia³alnoœæ nieformalnego
klubu polsko-ukraiñskiego w Monachium: S. Paprocki, T. Katelbach, T. ¯enczykowski,
P. Zaremba, W. Stachiw, J. Pe³eñskyj, B. Lewyèkyj, M. Dobrianœkyj, B. Kordiuk).
Dla czytelników „Kultury” B. Osadczuk (BEO, Jurij Czarnomorskyj) pozosta³ przede
wszystkim orêdownikiem porozumienia polsko-ukraiñskiego uprawiaj¹cym zarówno odznaczaj¹ce siê rzeczowoœci¹ analizy aktualnych problemów na linii Warszawa–Kijów, jak
i trudn¹ formê kronikarskich zapisów, które przez lata by³y jedynym Ÿród³em wiedzy o rzeczywistoœci sowieckiej Ukrainy. Pisa³: podstawow¹ spraw¹ w mojej wspó³pracy z Jerzym
Giedroyciem by³o wytyczanie drogi do pokonywania starych konfliktów i szukania rozwi¹zañ
na przysz³oœæ10. Przegl¹daj¹c wczeœniejsze roczniki „Kultury” ³atwo zauwa¿yæ, ¿e Osadczuk
publikowa³ nieregularnie, zapewne uzale¿niony od obowi¹zków uniwersyteckich oraz stopnia zaanga¿owania dziennikarskiego dla innych pism. WyraŸn¹ cezur¹ jest rok 1990. Pojawiaj¹ siê wówczas systematyczne, comiesiêczne komentarze podejmuj¹ce najwa¿niejsze
problemy m³odego pañstwa ukraiñskiego. Osadczuk bywa obserwatorem z zewn¹trz, ale
8

B. Kerski, A. S. Kowalczyk, „Wiek ukraiñsko-polski”. Rozmowy z Bohdanem Osadczukiem, Wyd. UMCS, Lublin 2001, s. 13.
9
Por. ibidem, s. 84–89 oraz B. Osadczuk, Rola Jerzego Giedroycia w stosunkach polsko-ukraiñskich, w: Jerzy
Giedroyæ. Redaktor, Polityk, Cz³owiek, Wyd. UMCS, Lublin, s. 158–168; B. Osadczuk, Wyznania i zeznania ukraiñskiego polonofila, „Kultura” 1977, nr 7/358–8/359, s. 202–207; B. Osadczuk, Od Pary¿a do Lublina. Refleksje o dialogu polsko-ukraiñskim, w: „Christianitas cultura Europae”. Ksiêga Jubileuszowa Profesora Jerzego K³oczowskiego,
cz. 1, Instytut Europy Œrodkowo-Wschodniej, Lublin 1998, s. 471–479. Dowiadujemy siê z nich m.in., ¿e Bohdan
Osadczuk czytywa³ przed wojn¹ „Politykê”, zaœ Jerzy Giedroyæ by³ dla niego postaci¹ „anonimowo-mityczn¹” dziêki relacjom S. Skrypnyka i H. Kotorowycza. W artykule Wyznania... czytamy: Znaliœmy siê wiêc tak jak mnie,
w o wiele mniejszym zakresie, zna rzesza czytelników „Kultury”. Pierwsza rozmowa by³a niepozbawiona elementów
dystansu i nieufnoœci. Ale jeœli chodzi o pisz¹cego by³a wydarzeniem prze³omowym w stosunku do poprzednich poszukiwañ. Sta³o siê jasne, ¿e nareszcie mam do czynienia ze œrodowiskiem œwiadomym swych celów, niezale¿nym
w myœleniu i tworzeniu nowych treœci, suwerennych wobec zadañ wspó³czesnoœci i przysz³ych okresów. [...] Tu,
w „Kulturze”, znalaz³em to, o co walczy³em w rozmowach z moimi polskimi rówieœnikami w czasie wojny i po wojnie.
O œmia³oœæ nowych propozycji, o przezwyciê¿enie wiekowych i niedawnych uprzedzeñ, o zrozumienie naszych
wspólnych interesów i koniecznoœci w imiê wspólnej wolnoœci.
10
Por. B. Osadczuk, Rola Jerzego Giedroycia w stosunkach polsko-ukraiñskich, w: Jerzy Giedroyæ. Redaktor,
Polityk, Cz³owiek, Wyd. UMCS, Lublin 2001, s. 162.
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podró¿uje tak¿e do Kijowa, Lwowa, Charkowa. Przeprowadza rozmowy, rejestruje nastroje
ulicy, sprawdza realizacjê rozmaitych dwustronnych inicjatyw, które czêsto okazuj¹ siê fasad¹ ukrywaj¹c¹ stagnacjê, niechêæ, lekcewa¿enie. Powraca kwestia przezwyciê¿enia stereotypów, obiektywizmu w ocenie wspólnej historii, zrozumienia dziedzictwa kulturowego
jako niezbêdnych elementów tworz¹cej siê p³aszczyzny wspó³pracy. W tym kontekœcie wczeœniejsza publicystyka B. Osadczuka pojawia siê jako materia³ rozproszony, podporz¹dkowany doraŸnym celom – oœwietleniu aktualnoœci spo³eczno-politycznych w ¿yciu Ukrainy. Nie
znaczy to, aby jej rola by³a mniejsza. Sam fakt, ¿e sprawom wschodnich s¹siadów poœwiêcano tyle miejsca i uwagi ma wymowne znaczenie.
Zwarty charakter posiada zbiór artyku³ów poœwiêconych sytuacji w powojennej Ukrainie
skazanej na wynarodowienie, rabunkow¹ gospodarkê, izolacjê, sowietyzacjê spo³eczeñstwa
i kultury oraz próbom przeciwdzia³ania podejmowanym na emigracji. Zagadnienia te dominuj¹ w kronikach BEO zamieszczanych w „Kulturze” od pocz¹tku lat 50. np. w numerach
11/61 i 12/62 z 1952 r. znajduj¹ siê dwa teksty przedstawiaj¹ce problematykê Po 17. ZjeŸdzie
Komunistycznej Partii Sowieckiej Ukrainy.
W 1960 roku powraca problem walki Ukraiñców o zachowanie to¿samoœci narodu, nauczanie i wydawanie czasopism w jêzyku ukraiñskim (np. nr 10/156, nr 12/158). Do Kijowa
dotar³a wtedy wydana przez Instytut Literacki antologia Rozstrzelane Odrodzenie, przywracaj¹ca literaturze pokolenie poetów-klasyków zamordowanych w latach 20. i 30. XX wieku.
Wiersze z tego tomu odegra³y du¿¹ rolê wyzwalaj¹c duchowo Ukraiñców, co dokumentuj¹
wypowiedzi np. Jewhena Swerstiuka, Iwana Dziuby, Myko³y Riabczuka11. Kroniki z nastêpnej dekady dotyczy³y skutków rozprzestrzeniania siê wolnego g³osu na Ukrainie, a wiêc szykan, procesów politycznych, wzmo¿enia cenzury12.
Poruszeni skal¹ przeœladowañ przedstawiciele emigracji polskiej, rosyjskiej, wêgierskiej
i czeskiej podpisali w maju 1977 r. Deklaracjê w ukraiñskiej sprawie, solidaryzuj¹c siê z konsekwentn¹ walk¹ narodu o w³asn¹ suwerennoœæ. W komentarzu zatytu³owanym symbolicznie
Pierwszy krok Osadczuk zaakcentowa³ przede wszystkim, ¿e og³oszenie dokumentu prze³ama³o wzajemn¹ obojêtnoœæ, umiêdzynarodowi³o problem zniewolenia Europy Wschodniej,
uœwiadomi³o potrzebê wszechstronnej dyskusji na temat mo¿liwoœci przysz³ych, partnerskich
stosunków pomiêdzy jej sygnatariuszami (K. 1977, nr 9/360).
Drugi w¹tek wczesnej publicystyki Bohdana Osadczuka wpisany w kr¹g problematyki ukraiñskiej stanowi¹ omówienia historycznych, politycznych, kulturowych, dawnych i wspó³czesnych zwi¹zków Warszawy i Kijowa. Jedno z pierwszych wyst¹pieñ na ³amach „Kultury”
– po krótkim epizodzie niemieckim – „Berliñczyk” nazwa³ nawet Kronik¹ polsko-ukraiñsk¹
(K. 1952, nr 5/55) i w ca³oœci poœwiêci³ obrachunkom literackim, wydawniczym oraz jêzykoznawczym. Zapis ten jest przegl¹dem artyku³ów z roczników prasy ukraiñskiej, siêgaj¹cym
do 1949 r. i zawiera liczne przyk³ady obecnoœci Polaków w kulturze oraz nauce s¹siadów.
Równie¿ nastêpny – Polonica w prasie ukraiñskiej (K. 1952, nr 6/56) zosta³ skomponowany
wed³ug podobnej zasady. Zawiera on podsumowanie dyskusji o normalizacji stosunków polsko-ukraiñskich, jaka toczy³a siê w latach 1947–1948 g³ównie w pismach: „Kronika” Klaudiusza Hrabyka i „Czas” Romana Ilnyckiego.
11

Por. B. Berdychowska, O. Hnatiuk, „Bunt pokolenia”. Rozmowy z intelektualistami ukraiñskimi, Lublin 2000.
Por. B. Osadczuk, Kronika ukraiñska, K. 1974, nr 7/322–8/323; K. 1976, nr 11/326; K. 1977, nr 9/360, nr
10/361; idem, Wieœci z Ukrainy, K. 1976, nr 7/346–8/347, gdzie przeczytaæ mo¿na: Moskwa postanowi³a wypaliæ doszczêtnie ruch odrodzenia narodowego i intelektualnego, który o¿y³ na gruzach stalinizmu i okupacji hitlerowskiej
[...] Ukraina sta³a siê g³ównym poligonem rozprawy z nie-Rosjanami, s. 136.
12
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Postulowana koniecznoœæ przedsiêbrania wspólnych inicjatyw s³u¿¹cych zbli¿eniu pomiêdzy narodami w warunkach dyktatu komunistycznego pozostawa³a ci¹gle w sferze odleg³ych projektów. Œwiadczy o tym ton artyku³ów pisanych z perspektywy kolejnych dziesiêcioleci
np. Wspó³czesna Ukraina (K. 1964, nr 5/199), Kronika ukraiñska (K. 1976, nr 11/350;
K. 1977, nr 10/363; K. 1984, nr 1/436–2/437), Stosunki polsko-ukraiñskie tu i tam (K. 1977,
nr 11/362). Osadczuk przy³¹czy³ siê w nich do apeli m.in. Józefa £obodowskiego, Juliusza
Mieroszewskiego, Jerzego Stempowskiego w sprawie szerokiej akcji wydawniczej monografii,
podrêczników i czasopism, organizowania wystaw oraz wymiany kulturalnej, popularyzowania walorów turystycznych, s³owem – przedk³adania dzia³alnoœci praktycznej nad zasadnicze,
dalekie od rozstrzygniêcia w tamtych warunkach spory o narodowe imponderabilia.
Zgoda J. Giedroycia na drukowanie tych materia³ów odczytywana by³a w krêgach emigracji ukraiñskiej jako oznaka prawdziwej woli przezwyciê¿enia dawnych urazów. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e Osadczuk, kronikarz spraw ukraiñskich przygotowywa³ siê do roli bliskiego
obserwatora, uczestnika delegacji rz¹dowych, wspó³za³o¿yciela propolskiego lobby w Kijowie, wys³annika J. Giedroycia do wolnej ojczyzny, nieomal suflera podrzucaj¹cego gotowe
rozwi¹zania politykom13.
Publicystyka B. Osadczuka w ostatnim dziesiêcioleciu istnienia „Kultury” rozwija³a siê
dwutorowo wokó³ problemów wewnêtrznych niepodleg³ej Ukrainy i jej polityki zagranicznej, ze szczególnym uwypukleniem stosunków z Polsk¹. Drug¹ sekwencjê zagadnieñ otwiera³
wspomniany ju¿ artyku³ z cyklu ULB zaczyna siê realizowaæ, czyli Zbli¿enie polsko-ukraiñskie (K. 1990, nr 9/516). Stanowi¹ one obiektywne omówienie spotkania parlamentarzystów
polskich i ukraiñskich w Jab³onnie, w maju 1990 r. Ranga tego przedsiêwziêcia, wynikaj¹ca
z pierwszeñstwa oraz skali poruszanych kwestii by³a na tyle wysoka, i¿ specjalny apel do jego
uczestników wystosowa³ J. Giedroyæ. Tym samym pogl¹dy B. Osadczuka zyska³y dodatkowe
umocowanie w s³owach na ogó³ „niepisz¹cego redaktora”. W sprawozdaniu z Jab³onny zwraca uwagê skrupulatne wyliczenie postulatów zg³aszanych przez obie reprezentacje. S¹ one
w zasadzie powieleniem sugestii „Kultury” odnoœnie do ochrony pami¹tek historii, rewizji
podrêczników szkolnych, powo³ania oœrodków naukowych i kulturalnych, wymiany przedstawicielstw dyplomatycznych. Pismo zaleca³o od lat otwart¹ postawê wobec tych problemów
oraz podjêcie próby uporz¹dkowania przepisów dotycz¹cych równouprawnienia mniejszoœci
ukraiñskiej i polskiej. Dla normalizacji wzajemnych stosunków konieczne by³o zdaniem parlamentarzystów tak¿e rozliczenie odpowiedzialnoœci za akcjê „Wis³a”, wyjaœnienie okolicznoœci udzia³u ¿o³nierzy ukraiñskich w t³umieniu powstania warszawskiego, zanalizowanie t³a
krwawych wydarzeñ na Wo³yniu i w Bieszczadach w okresie II wojny œwiatowej. Stworzenie
p³aszczyzny porozumienia wymaga³o ponadto g³êbszego spojrzenia w przesz³oœæ, zw³aszcza
wiele kontrowersji wzbudza³a ocena polityki narodowoœciowej II Rzeczpospolitej oraz tzw.
sprawa Cmentarza Orl¹t we Lwowie. Niew¹tpliwym sukcesem by³ fakt, ¿e u progu niepodleg³oœci obu pañstw przyst¹piono do przedyskutowania zaleg³ych problemów obci¹¿aj¹cych
wzajemne relacje. Jerzy Giedroyæ przypomina³ w swoim apelu mozoln¹ pracê „Kultury” nad
pacyfikacj¹ lêków, ³agodzeniem zadra¿nieñ, przezwyciê¿aniem stereotypów i zasz³oœci historycznych w dialogu polsko-ukraiñskim. Wtórowa³ mu B. Osadczuk z gorycz¹ konstatuj¹c,
¿e po raz kolejny zmarnowano szansê prze³o¿enia teorii na praktykê, gdy¿ w rezultacie spotkania nie powsta³a ¿adna komisja delegowana do upowszechniania zg³oszonych projektów,
ani do ich urzeczywistniania. Od tej pory typowe dla publicystyki BEO bêd¹ krytycyzm, po13
B. Osadczuk, Z Wa³ês¹ na Ukrainie, „Kultura” 1993, nr 7/550–8/551 oraz rozmowa z prezydentem Aleksandrem Kwaœniewskim, „Kultura” 1997, nr 1/592–2/593.
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czucie zawiedzionych nadziei, irytacja z powodu stagnacji, braku woli porozumienia i tolerancji w regulowaniu kwestii spornych.
W nastêpnym roczniku pisma – 1991 – B. Osadczuk poœwiêca³ wiele uwagi aktywnoœci
politycznej Kijowa na arenie miêdzynarodowej do aktu og³oszenia suwerennoœci 24 sierpnia
1991 r. Wielowektorowoœæ tej polityki s³u¿y³a zabezpieczeniu interesów i granic m³odego
pañstwa, dlatego du¿e znaczenie posiada³y umowy z s¹siadami oraz Moskw¹. Komentator
s³usznie spostrzega³ brak mentalnego przygotowania spo³eczeñstwa Rosji na szybki demonta¿ imperium i ca³kowit¹ zmianê sytuacji politycznej w Europie Wschodniej. Poddawa³ pod
rozwagê wp³yw kilkudziesiêcioletnich zwi¹zków w ramach ZSRR na odczuwane przyhamowanie samodzielnoœci wolnej Ukrainy w zawieraniu uk³adów o dobrym s¹siedztwie. Uwypukla³ zagro¿enia wynikaj¹ce z zatargów o broñ nuklearn¹ i podzia³ Floty Czarnomorskiej14.
Zadanie specjalisty od diagnozowania stanu stosunków polsko-ukraiñskich w 1992 r.
B. Osadczuk realizuje za pomoc¹ kilku znacz¹cych wywiadów, pozostaj¹cych jednak¿e
w cieniu rozmowy z prezydentem Leonidem Krawczukiem. Tytu³owe zdanie – Pragniemy
œcis³ej wspó³pracy z Polsk¹ – zawiera w³aœciwie kwintesencjê pogl¹dów L. Krawczuka, który
wysoko ocenia poparcie udzielone Ukrainie i szybkie uznanie jej niepodleg³oœci przez rz¹d
Polski. Wyra¿a równie¿ przekonanie, ¿e doœwiadczenia Warszawy w procesach transformacji
ustrojowej i gospodarczej, wczeœniejsza akcesja do struktur europejskich oraz zaawansowana
demokratyzacja ¿ycia spo³ecznego stanowiæ bêd¹ cenny wzór dla Ukrainy. Prezydent akcentowa³ potrzebê ustalenia czytelnego prawa o mniejszoœciach narodowych, co pozwoli na
unikniêcie wielu niepotrzebnych zadra¿nieñ o pod³o¿u m.in. religijnym. Towarzysz¹cy
L. Krawczukowi ambasadorzy: Ukrainy w Warszawie – Teodozjusz Starak i Polski w Kijowie
– Jerzy Kozakiewicz zgodnie podkreœlali trudnoœci wynikaj¹ce z wieloletniej antypolskiej
agitacji sowieckiej, zg³aszanych przez niektóre œrodowiska ¿¹dañ rewindykacji terytorialnych oraz swoistego misjonarstwa Koœcio³a katolickiego wœród prawos³awnych15. Innego
zdania by³ przywódca opozycji ukraiñskiej Wiaczes³aw Czornowi³ sceptycznie odnosz¹c siê
do idei polskiego pomostu pomiêdzy Wschodem i Zachodem, a tak¿e zmodyfikowanego projektu Miêdzymorza16. Natomiast uznanie zyskiwa³y w oczach wszystkich polityków inicjatywy
pozarz¹dowe takie jak: Polskie Towarzystwo Ukrainoznawcze, Studium Spraw Narodowoœciowych na Uniwersytecie Warszawskim, Instytut Europy Œrodkowo-Wschodniej itp. W niektórych artyku³ach B. Osadczuk analizowa³ przyczyny manewru ukraiñskiego przyst¹pienie
do WPN (g³ównie ekonomiczne) oraz wzrostu napiêæ spo³ecznych na Ukrainie spowodowanych za³amaniem siê rynku, brakiem pracy i ca³ym dziedzictwem gospodarki scentralizowanej17. Ponadto krytycznie skomentowa³ traktat reguluj¹cy stosunki pañstwowe podpisany
18 maja 1992 r. przez L. Krawczuka i L. Wa³êsê18.

14
Por. B. Osadczuk, List z Kijowa, „Kultura” 1991, nr 10/529; Nowa ugoda polsko-ukraiñska w Warszawie, ibidem; Kacap i chacho³, K. 1991, nr 12/531.
15
Por. Pragniemy œcis³ej wspó³pracy z Polsk¹ (wywiad z prezydentem Ukrainy L. Krawczukiem); To by³y najszczêœliwsze dni w moim ¿yciu (rozmowa z ambasadorem Polski w Kijowie J. Kozakiewiczem); Polska ma dla nas
szczególne znaczenie (fragmenty wypowiedzi ambasadora Ukrainy w Warszawie T. Staraka), „Kultura” 1992,
nr 1/532–2/533.
16
Por. B. Osadczuk, „Sytuacja jest bardzo powa¿na”. Wywiad z przywódc¹ opozycji ukraiñskiej W. Czornowi³em, „Kultura” 1992, nr 10/541.
17
Por. B. Osadczuk, Obrazki z Ukrainy, „Kultura” 1992, nr 4/535; Ukraiñskie dekompozycje, K. 1992,
nr 10/541; W³adza nad przepaœci¹, K. 1993, nr 1/544–2/545; Ukraina – kocio³ na trzech nogach, K. 1993, nr 9/552.
18
Traktat nie sta³ siê zap³onem do akcji zdobywania serc i umys³ów dla nowego partnerstwa, B. Osadczuk, Od
Belwederu do Kamieñca Podolskiego, „Kultura” 1992, nr 7/538–8/539.
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W 1993 r. rykoszetem w polityce zagranicznej Ukrainy odbi³ siê nierozwi¹zany problem
zniszczenia broni nuklearnej, odwo³ano m.in. wizytê ówczesnego szefa rz¹du Leonida Kuczmy w Waszyngtonie, a w Kijowie boleœnie odczuwano presjê mocarstw zachodnich i Rosji.
Wymowa tych faktów utwierdzi³a przywódców ukraiñskich w zamiarze utworzenia stabilnej
platformy wspó³pracy regionalnej z Polsk¹ i Wêgrami. Dyplomaci polscy odbywali liczne
podró¿e do Kijowa, wœród nich najwa¿niejsza by³a wizyta prezydenta. To w³aœnie wtedy
B. Osadczuk wystosowa³ list otwarty do L. Wa³êsy, w którym nadawa³ temu wydarzeniu rangê
historyczn¹ poprzez odwo³ania do myœli politycznej Marsza³ka Pi³sudskiego19. Zarysowuj¹c¹
siê oœ porozumienia polsko-ukraiñskiego przeciê³a – zdaniem publicysty – niekonsekwentna
postawa prezydenta zabiegaj¹cego w Moskwie o uznanie polskich planów przyst¹pienia
do NATO. Jak wynika z analiz dziennikarza gest ten spowodowa³ przewartoœciowanie priorytetów polityki zagranicznej Ukrainy uœwiadamiaj¹c L. Krawczukowi osamotnienie pañstwa w walce o dalsz¹ demokratyzacjê i miejsce w zjednoczonej Europie. Osadczuk pisa³
wrêcz o zaniku historycznego instynktu, zwyciêstwa „nacjonalistycznego egoizmu” nad
Wis³¹, lekcewa¿eniu aspiracji Ukrainy20.
Demonstrowane przez publicystê rozczarowanie polityk¹ Rzeczpospolitej wobec s¹siadów sprowokowa³o Aldonê Chojnowsk¹, sekretarza Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów RP i Ukrainy do g³oœnej z nim polemiki zatytu³owanej O stosunkach polsko-ukraiñskich
bez katastrofizmu (K. 1994, nr 4/559). Znamienne, ¿e list A. Chojnowskiej w ostrych s³owach
skwitowa³ zarówno wezwany autor, jak i Jerzy Giedroyæ. W odpowiedzi B. Osadczuk wskazywa³ okolicznoœci, które sprawi³y, ¿e nasze stosunki gdzieœ w pó³ drogi ugrzêz³y w trzêsawisku frazesów i go³os³ownych programów. S¹ to: zasklepienie w narodowym izolacjonizmie,
brak œwiadomoœci i myœlenia niezale¿nymi kategoriami politycznymi, efemeryczna dzia³alnoœæ komitetu prezydenckiego, konwencjonalne traktowanie problemu, brak systematycznej
obs³ugi informacyjnej, a przede wszystkim wahaj¹ca siê miêdzy Rosj¹ a Niemcami strategia
zabezpieczenia przysz³ych interesów polskich21.
W opinii Osadczuka niedobre tendencje, zagra¿aj¹ce lansowanemu przez „Kulturê” modelowi strategicznego partnerstwa, nasilaj¹ce siê w latach 1994–1995 mia³y Ÿród³o w nieustannym balansowaniu Warszawy miêdzy Wschodem i Zachodem, politycznej modzie na
euroamerykanizm, poczuciu s³aboœci obu pañstw niedoœwiadczonych w grach na arenie
miêdzynarodowej. Taktyka prezydentów: A. Kwaœniewskiego i L. Kuczmy wyraŸnie zmierza³a do zdynamizowania wzajemnych stosunków oraz wyrazistych deklaracji obliguj¹cych do solidarnego wystêpowania w sprawach obu pañstw i Europy Wschodniej.
Osadczuk dostrzega³ wówczas, jako czynniki hamuj¹ce wspó³pracê, zamkniêcie polityki

19
Por. B. Osadczuk, Z Wa³ês¹ na Ukrainie, „Kultura” 1993, nr 7/550–8/551. Warto zapoznaæ siê z niektórymi
sformu³owaniami tego listu: Udaje siê Pan na Ukrainê, jako drugi z kolei zwierzchnik pañstwa polskiego. Pañskim
poprzednikiem by³ naczelnik Józef Pi³sudski [...] Jako gor¹cy zwolennik przyjaŸni i wspó³pracy polsko-ukraiñskiej
widzê w Pañskiej misji wydarzenie historyczne. [...] Niech Pan wyjdzie z za³o¿enia, ¿e wspó³czesna Ukraina pragnie
wspó³pracy z Polsk¹, ¿e dzisiejsza Ukraina nie ma ¿adnych pretensji terytorialnych, ¿e obecna Ukraina gotowa jest
do bardzo œcis³ych powi¹zañ politycznych, ekonomicznych i kulturalnych. Dzisiejsza Ukraina nie jest ani prorosyjska, ani proniemiecka. Chce ¿yæ w zgodzie z Rosj¹ i Niemcami, pragnie z nimi wspó³pracowaæ jak równy z równym.
Z Polsk¹ chce iœæ razem, s. 108–109.
20
Por. B. Osadczuk, Rosja, Polska, Ukraina w nowej sytuacji politycznej, „Kultura” 1993, nr 11/554; Ukraina
sam na sam, K. 1993, nr 12/555.
21
Por. B. Osadczuk, Stosunki polsko-ukraiñskie, „Kultura” 1994, nr 4/559; Polska i Ukraina – jak wyjœæ z impasu, K. 1994, nr 12/567; O Ukrainie i Krymie... w Berlinie, K. 1995, nr 5/572.
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polskiej w trójk¹cie niemiecko-brukselsko-amerykañskim oraz daleko id¹c¹ ostro¿noœæ
w stosunkach z Rosj¹22.
Podsumowuj¹c piêciolecie istnienia niepodleg³ego pañstwa ukraiñskiego na ³amach „Kultury” B. Osadczuk wypunktowa³ bilans m³odej demokracji akcentuj¹c wyraŸny kontrast pomiêdzy zewnêtrzn¹ stabilizacj¹ w sferze stosunków miêdzynarodowych a wewnêtrznym
kryzysem polityczno-ekonomicznym. Wœród wreszcie pozytywnych przyk³adów umieszcza³
inicjatywy rz¹du polskiego i osobiste prezydenta Aleksandra Kwaœniewskiego takie jak: poparcie uczestnictwa Ukrainy w Radzie Europy, zaproszenie L. Kuczmy na nieformalny szczyt
przywódców pañstw œrodkowej i zachodniej Europy, obecnoœæ Ukrainy na Forum Gospodarczym w Krynicy, spotkanie prezydentów Polski, Ukrainy, Litwy w Wilnie, aktywnoœæ pozarz¹dowych struktur i organizacji na rzecz porozumienia polsko-ukraiñskiego. W ujêciu
Osadczuka istotnymi momentami rzutuj¹cymi na przysz³e relacje by³o ods³oniêcie pomnika
ku czci ofiar deportacji w ramach akcji „Wis³a”, ustalenia w sprawie lwowskiego Cmentarza
Orl¹t, zapowiedŸ uczczenia pamiêci oficerów polskich zamordowanych pod Charkowem23.
Obiecuj¹ce perspektywy zarysowuje A. Kwaœniewski w obszernym wywiadzie udzielonym
wys³annikowi „Kultury”, wykazuj¹c zrozumienie dla trudnego procesu pokonywania wzajemnych uprzedzeñ oraz zg³aszaj¹c gotowoœæ pomocy dla Ukrainy w prze³amywaniu stereotypu peryferii politycznych Europy. Program prezydencki i podpisana w maju 1997 r.
deklaracja o porozumieniu polsko-ukraiñskim sprawi³y w ocenie publicysty, i¿ Kijów przyzna³ Warszawie rolê promotora regionu.
Problematyka wzajemnych stosunków poruszana przez B. Osadczuka uleg³a znacznemu
ograniczeniu pod koniec lat 90., bowiem analityk spraw wschodnich koncentrowa³ swoj¹
uwagê na prognozach wyborczych, wybranych aspektach reform ekonomicznych, rosn¹cej
w si³ê opozycji. W rozwa¿aniach tych czyni wyj¹tek na dok³adne i krytyczne spojrzenie na
konsekwencje uszczelnienia polskiej granicy wschodniej w zwi¹zku z procedurami dostosowawczymi do przepisów Unii Europejskiej. Sygna³ p³yn¹cy z Warszawy odebrano jako zanegowanie dotychczasowych ustaleñ i ca³kowite porzucenie koncepcji partnerstwa strategicznego.
W tym kontekœcie wa¿ny by³ klimat licznych wizyt dyplomatycznych, m.in. premiera Jerzego
Buzka w Kijowie, wiosn¹ 1999 r., czy lwowskie spotkanie prezydentów pañstw œrodkowowschodniej Europy. W jednym z komentarzy B. Osadczuk u¿y³ nawet argumentu, ¿e z punktu
widzenia d³ugofalowych interesów Polski wa¿niejsze jest porozumienie z Ukrain¹ ni¿ wst¹pienie do NATO24. Z uwag¹ œledzi³ tak¿e reakcje na rosyjskie projekty budowy ruroci¹gu omijaj¹cego Ukrainê.
Jak wspomnia³am, B. Osadczuk wspó³pracowa³ z „Kultur¹” do ostatniego numeru.
W roczniku zamykaj¹cym jej istnienie przypadkiem dominowa³y sprawozdania z konferencji, wystaw i seminariów poœwiêconych dorobkowi Jerzego Giedroycia. Wiele z nich dotyczy³o konkretyzacji idei ULB np. zwiastuny utworzenia Europejskiego Kolegium Polskich
i Ukraiñskich Uniwersytetów w Lublinie. Wa¿ne by³o Po¿egnanie z Jerzym Giedroyciem
w numerze zamykaj¹cym „Kulturê”.
22

Por. B. Osadczuk, Ukraina miêdzy Wschodem i Zachodem, „Kultura” 1995, nr 4/571; Pierwszy rok odnowy
przy Kuczmie, K. 1995, nr 7/574–8/575; Prowokacyjne refleksje ze zjazdów i konferencji, K. 1995, nr 11/578; Ukraina – bilans roku, K. 1996, nr 1/580–2/581; Miêdzy histori¹ a teraŸniejszoœci¹, K. 1996, nr 3/582.
23
Por. B. Osadczuk, Ukraina – piêæ lat niepodleg³oœci, „Kultura” 1996, nr 9/588; Ukraiñska droga do Europy,
K. 1996, nr 7/586–8/587; Ukraiñski maj w polityce zagranicznej, K. 1997, nr 7/598–8/599; Bilans lata: od Lublina do
Lwowa, K. 1997, nr 10/601; Polityka zagraniczna Ukrainy, K. 1998, nr 7/619–8/611.
24
Por. B. Osadczuk, Miêdzy Nowym Jorkiem a Kijowem, „Kultura” 2000, nr 7/634–8/635; Miêdzy Niemcami
a Rosj¹, K. 2000, nr 9/636; Po¿egnanie z Jerzym Giedroyciem, K. 2000, nr 10/637.
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Te ostatnie s³owa uwypuklaj¹ bliskoœæ œwiatopogl¹dow¹ Redaktora i autora, wynikaj¹c¹
z podobnego rozumienia istoty s¹siedztwa polsko-ukraiñskiego, a g³êbiej – z krytycznej interpretacji wzajemnych stosunków w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego. Bliskoœæ
utrwalon¹ pó³wieczem dyskusji i namys³ów nad przysz³oœci¹ Polski i Ukrainy w ró¿nych,
zmiennych konfiguracjach politycznych. Dodatkowym bodŸcem do poszerzenia p³aszczyzny
dialogu by³a œwiadomoœæ ukraiñskiego „zainfekowania Polsk¹”, o czym przekonuj¹co
B. Osadczuk mówi³ w jednym z wywiadów25.
Publicystyka Bohdana Osadczuka ³¹czy³a siê tematycznie z nastêpuj¹cymi has³ami programowymi „Kultury”: istniej¹ce i przysz³e granice niepodleg³ej Polski, jej miejsce miêdzy
Rosj¹ a Niemcami, aspiracje narodowoœciowe w Europie Wschodniej, rola Polski jako promotora regionu w jednocz¹cej siê Europie. Niektóre artyku³y posiadaj¹ dzisiaj jedynie walor
historyczny, obrazuj¹c scenariusze i koncepcje uwzglêdniane przez Jerzego Giedroycia. Wiêkszoœæ jednak spoœród ponad setki analiz zachowa³a aktualnoœæ lub mo¿e stanowiæ dzisiaj
materia³ do rozmów na temat uwarunkowañ genezy i realizacji programu ULB. Pisane
wspó³czeœnie komentarze Osadczuka lub wywiady udzielane prasie odzwierciedlaj¹ trwa³oœæ
jego przekonañ o szczególnych wiêzach i zobowi¹zaniach Polski i Ukrainy, np. publikacje
z okresu tzw. pomarañczowej rewolucji.
Jest te¿ Osadczuk niez³omnym rzecznikiem porozumienia polsko-ukraiñskiego, a orêdowanie w tej sprawie nadal wytycza kierunek jego dzia³alnoœci, o czym z filozoficzn¹ przenikliwoœci¹ znawcy pogranicza pisa³ Czes³aw Mi³osz:
Bez ustanku zainteresowany œwiatem, œledzi wydarzenia polityczne i dostarcza do nich komentarzy niezale¿nego dziennikarza, zwolennika integracji europejskiej i polsko-ukraiñskiego
wspó³dzia³ania [...]. Przyk³adem swego ¿ycia dowodzi, ¿e uparte trzymanie siê jednej sprawy
dostarcza nici przewodniej w chaosie historycznych wydarzeñ. Gdyby m³odzi po obu stronach
granic zrozumieli, ¿e w³aœnie tu, na styku dwóch jêzyków i dwóch kultur czeka ich ogrom zadañ,
od których zale¿y los tej czêœci Europy, znaleŸliby cel i sami staliby siê szczêœliwi26.

Summary
Polish-Ukrainian issues of Bohdan Osadczuk in the Paris Kultura periodical
The paper aims to revise the journalistic and political work of Bohdan Osadczuk in the
Paris Kultura periodical in order to celebrate his ninetieth birthday. Osadczuk (a.k.a. BEO,
J. Czarnomorskyj) formally started cooperation with Jerzy Giedroyæ’s periodical in 1952 finishing it when the monthly was closed in 2000. Taking into consideration the diversity of literary genres employed by Osadczuk one can evidence how important his articles and reviews
were, especially those published after 1990. The political changes that affected Poland and
Ukraine formed a turning point in Osadczuk’s writing, confirming that he had returned to his
role of a chronicler, which characterized him over the time of his involvement with the periodical. This co-author of ‘the eastern concept’ discussed Polish-Ukrainian issues in over a hun25
B. Kerski, A. S. Kowalczyk, Wiek..., op. cit., s. 154. W tym kontekœcie warto przypomnieæ tak¿e dwie ksi¹¿ki,
w których Osadczuk wystêpuje jako rozmówca lub punkt odniesienia refleksji historiozoficznej, tj. R. Januszewskiego, J. Strêkowskiego, Polska w oczach cudzych, Wroc³aw 2003 oraz I. Chruœliñskiej i P. Tymy, Wiele twarzy Ukrainy, Lublin 2005.
26
Cz. Mi³osz, S³owo wstêpne, w: B. Osadczuk, Ukraina..., op. cit., s. 7.
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dred journalistic texts published in the first decade following the ‘fall of the peoples’, and
devoted to the symptoms of normalization in Polish-Ukrainian relations and the negative consequences of ignorance concerning mutual prejudices. Osadczuk also recorded his impressions from visits to Ukraine, concentrating on social and cultural matters. He was the last
reviewer of the policies of the presidents L. Krawczuk and L. Kuczma. The paper constitutes
a review of the issues discussed in B. Osadczuk’s journalism.

