
A szerzõ hangsúlyozza, hogy egy ilyen beállítás még a harmincas évek Szovjetuniójá-
ra nézve sem teljesen igaz, mert a legnagyobb sztálini repressziók idején sem tehetett a
kisebbség (a párttagok) mindent a többség (a lakossági tömegekkel) szemben. Számtalan
letagadott, a legutóbbi idõkig agyonhallgatott példája van annak, hogy a „civil engedet-
lenség” ebben a demokráciához hozzá nem szokott országban sem volt „túlságosan fehér
holló”, sõt a totális állam a terror ellenére meglepõen gyenge lábakon állt”.

Hát még Lengyelországban! A parasztokhoz, életvitelükhöz, népi-vallási szokásaik-
hoz a hatalom annak ellenére sem tudott hozzáférni, hogy közülük az enormis beadási
kötelezettségek elmulasztása és a kolhozok elleni tüntetéseik miatt majdnem 600 ezret
ítéltek börtönbüntetésre. A túlnyomórészt parasztokból megnövekedett munkásosztály
(1946-ban 900 ezer, 1955-ben 2 millió 240 ezer) a vegzálások ellenére is megtartotta fa-
luról hozott szokásait (pl. a városi lakásokban is a konyhákban élt, óvta a tiszta szobát, a
hagyományos ünnepeken nem ment dolgozni, hanem egyházi szertartásokon vett részt),
s nem szakította meg falusi kapcsolatait. Idõnként tüntetett is. 

Noha az értelmiség behódoltatása kisebb tömegeinél fogva kisebb feladatnak látszott, a
filosz és mûvész intelligencia mégis lépten-nyomon „borsot tört a hatalom orra alá”.

Egyébként a párttagság, különösen az alsó és középszinten dolgozók jelentékeny ré-
szével ezekben az években is „össze lehetett kacsintani”. A legkülönfélébb formái voltak
annak, hogy a falusi, települési és üzemi pártállami vezetés összejátszott a közemberek-
kel. Falun pl. látszatkolhozok létesítésével, üzemekben a vallási megszorítások elszabo-
tálásával, általában a felsõbb pártszervek, mint mondták: „Varsó” félrevezetésével.

Arról, hogy ezek az „összekacsintások” valóban közkeletûek voltak, mi sem tanúsko-
dik eklatánsabban, mint az, hogy az államvédelem által bebörtönzöttek között jelentõs
arányban fordultak elõ a párttagok, illetve a párt ifjúsági szervezetének tagjai.

A szerzõ a következõkkel zárja dolgozatát: „Vajon az elmondottak fényében a lengyel-
országi sztálinizmus kevésbé kegyetlenné válik-e, mint amilyen a valóságban volt. Ez
egyébként nem volt a szerzõ intenciója. Mindössze azt gondolom, hogy nem szabad be-
lõle abszolút rosszat kreálnunk. Bármennyire is paradox módon hangzik, az irányítók és
irányítottak közötti kapcsolatok kölcsönös nyomásgyakorlásokból, engedékenységekbõl
és kompromisszumokból álltak. Bennük mindkét félnek voltak olyan érvei, amelyeket a
másik fél tekintetbe vett. Az a hiedelem, hogy „õk” „velünk”, minthogy államvédelem,
katonaság, propagandaapparátus és népgazdaság állt a rendelkezésükre, mindent megte-
hettek, egyszerûsítés.”
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Ukránok a lengyel állam történelmében
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„Ha tisztességesen akarunk válaszolni arra a kérdésre, hogy a ruszinok és az ukránok mi-
lyen szerepet játszottak a lengyel állam életében – írja referált cikkünk neves lengyel
szakértõje, meg kell értenünk a két hasonló ütemben fejlõdõ nemzet sok nemzedéken át
tartó szomszédságának jelentõségét, és le kell vonnunk ebbõl a szomszédságból a meg-
felelõ következtetéseket. A kölcsönhatások nemcsak a határ mente lakosainak sajátossá-
gait jellemezték, hanem a két egymás melletti ország uralkodóit is. Esetenként fordított
helyzet alakult ki, amikor a szomszédviszály háborúban csúcsosodott ki. Ez – hosszú szá-856
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zadokra szóló hatást keltve – a XVII. század második felében esett meg, amikor is az uk-
rán szabadságtörekvések a saját állam létrehozása iránti célkitûzésekkel együtt egyen-
súly megszûntével fenyegettek.”

E keretmegállapítás igaz voltát sem a lengyel, sem az ukrán tudományosság nem von-
ja kétségbe. Ezen belül azonban a két fél nézetei igencsak különböznek egymástól. En-
nek oka az orosz és az ukrán etnikum elválásának más és más idõpontra tétele, a kievi
Rusz ukrán voltának elismerése, illetve tagadása, az ukránság lengyel államba való tarto-
zásának idõbeli terjedelme (1340-tõl 1795-ig vagy 1569-tõl 1686-ig), az ukrán államiság
iránti igény megfogalmazódásának Bogdan Hmelnyicki személyéhez kötõdése stb.

Az elsõ világháború befejezését követõen önállósodott ukrán állam ellenérdekelt volt
az ukrán–lengyel határ megállapításában. Ez a procedúra azzal zárult, hogy Lengyelor-
szágnak kb. 4 millió ukrán nemzetiségû állampolgára lett, azaz az ukránok 17%-os része-
sedésre tettek szert az összlakosságon belül. Az ukrán–lengyel viszony a határmegál-
lapítás miatt – finoman szólva – igencsak hûvös lett, ami akkor is átszûrõdött ezen a hatá-
ron, amikor Ukrajna – tagköztársaságként – a Szovjetunióhoz csatlakozott (1922 végén).

Akármilyen is volt, akárhogyan is változott idõben az „ukrán valóság”, e nemzet naci-
onalistái nem tettek le az összes ukrán egy államban való egyesítésének vágyáról, s ezért,
amikor Lengyelország 1939-ben megszûnt létezni, majd amikor a németek meghódítot-
ták a Szovjetunió nyugati régióit, elõbb szovjet, majd német „védnökség” alatt egyaránt
Nagy-Ukrajna megszervezésén buzgólkodtak. A vegyes lakosságú területeken a lengye-
lek kárára valóságos etnikai tisztogatásokat kezdeményeztek, mégpedig gyakorta a terror
eszközeit-módszereit használva. Késõbb a lengyelek se maradtak adósak a revansot ille-
tõen (Visztula-akció). Az 1944 és 1946 között a Lengyelországban maradt mindössze
200-230 ezer ukránt kényszerrel széttelepítették az ország Németországtól nyert tartomá-
nyaiba. Több mint tíz évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy ezek az ukrán töredékek hallat-
hassák hangjukat, alapíthassanak kulturális egyesületet, indíthassanak sajtóorgánumot.

Ilyen elõzmények után Lengyelország mégis elsõként ismerte el az ismét függetlenné
vált ukrán államot. Arettenetes közelmúltra való emlékezés azonban itt is és ott is csak las-
san normalizálta a helyzetet, aminek pozitív fejleménye az 1997-ben Kijevben aláírt meg-
békélési nyilatkozat lett. Szerzõnk rövid intelemmel zárja fejtegetéseit: „...nem szabad el-
feledkezni a felhalmozódott történelmi adottságokról. Atörténelem ugyanis a jövõ építésé-
re is szolgálhat, azonban pertraktálása közben felettébb gondosan kell eljárni.”
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Lengyelországi litván kisebbség 1944 és 1999 között
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Lengyelországban jelenleg 15,1 ezer litván él, közel az államhatárhoz, az ún. suwalki há-
romszögben. A második világháború elõtt többen – 82,3 ezren – voltak, ám a negyvenes
évek végén többféle kitelepítési, lakosságcsere-kezdeményezés, illetve kivándorlási
trend miatt fogyatkozott meg a számuk.

Annak ellenére, hogy a lengyelországi litvánok „létszámilag” igen kis minoritást tesz-
nek ki, szervezettség, identitástudat, jogismeret tekintetében felettébb élenjárók az or-
szág kisebbségei között. 857




