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Izvleček:
Razvoj političnih meja moderne poljske države
Območje Srednje in Vzhodne Evrope je tekom 20. stoletja doživljalo temeljito politično
preobrazbo, katere odraz so tudi spremembe političnih meja. Moderna poljska država, ki se je
oblikovala v letih po prvi svetovni vojni, se močno razlikuje od svoje naslednice, nastale po
rekonfiguraciji političnih meja v Evropi po drugi svetovni vojni. Njene politične meje so se
precej spremenile in sicer po poteku, obliki in funkcijah. Kronološki pregled poljske državnosti
kaže, da je bil razvoj poljskih političnih meja odraz širših družbeno-političnih procesov, na
katere so vplivali različni zunanji in notranji dejavniki. S primerjavo poteka mejnih linij v
posameznih časovnih obdobjih so določeni prelomni dogodki, ki so povzročili njihovo
spremembo. Na oblikovanje poljskih političnih meja je pomembno vplivala lega med Nemčijo
in Rusijo; obema se je morala Poljska prilagajati. Vloga poljske politike na potek mejnih linij
je bila zamejena s strani tujih držav, predvsem velikih evropskih sil. S koncem socialistične
ureditve se je Poljska uspešno znebila prej prevladujočega ruskega vpliva in prešla v čvrsto
severnoatlantsko zavezništvo, ki predstavlja strateškega garanta za ohranjanje evropskoameriške orientacije poljske zunanje politike, kar hkrati močno vpliva tudi na funkcijo sedanjih
poljskih političnih meja.
Ključne besede: Poljska, politična meja, oblikovanje meja, teritorialni razvoj.

Abstract:
Development of the political borders of the modern polish state
During the 20. century areas of middle and eastern Europe were experiencing an intensive
political transformation which resulted in a shift of the political borders. Modern polish state
which was formed in the years following the first world war greatly differs from her successor
created with the end of the second world war. Her political borders were transformed and have
changed their functions. With a chronological rewiev of polish statehood we discovered that
the development of its political borders was a result of wider social and political processes that
have been influenced by diffrent external and internal factors. With comparison of the border
lines durring diffrent periods of time we have detrmined the crucial events that caused their
modification. Location of the polish state betwen Germany and Russia had an important
influence on the development of polish political borders. Poland had to adapt to her
geographical position. The role of polish public and politics on the course of her border lines
was overshadowed by the influence of other countries which adapted Poland according to their
own intrests. With the end of the socialist regime Poland got rid of prevailing foreign influences.
This has also resulted in the change of shape and function of her political borders.
Key words: Poland, political border, border formation, territorial evolution
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1. Uvod
Ko se je leta 1918, ob razpletu prve svetovne vojne, poljska država po 123 letih ponovno
pojavila na političnem zemljevidu Evrope, njeno ozemlje še ni bilo definirano. V naslednjih
letih se je po seriji spopadov, diplomatskih pogajanj na mirovnih konferencah in izvedbah dveh
plebiscitov formacija prve moderne Poljske zaključila. Njeno ozemlje na vzhodu, ki je obsegalo
predele današnje Ukrajine, Belorusije in Litve, se je zaključilo ob poljsko-sovjetski meji.
Takratna meja je potekala vzhodneje od današnje meje z nekdanjimi sovjetskimi republikami.
Enako velja za zahodno mejo z Nemčijo, ki je na nemški strani obsegala večji del Šlezije,
Pomorjanske in Vzhodne Prusije, ki danes sestavljajo del Poljske države. Lega med
omenjenima državama se je za razvoj Poljske skozi zgodovino večkrat izkazala za usodno. Na
severu je državo omejevala nemška eksklava Vzhodna Prusija, ki jo je od preostanka Nemčije
ločil poljski koridor do Baltskega morja. Ob njem je ležalo tudi svobodno mesto Gdansk, ki je
v obdobju med svetovnima vojnama burilo nemške apetite. Poljski baltski sosedi Litva in
Latvija sta ob razpletu druge svetovne vojne doživeli podobno usodo kot vzhodno poljsko
ozemlje. Vključeni sta bili v teritorij Sovjetske zveze, kjer sta se morali zadovoljiti s statusom
sovjetske republike. Na jugu sta Poljsko omejevali Češkoslovaška in Romunija. Meja s
Slovaško je pravzaprav edina sodobna poljska meja, ki je enaka, kot je bila pred drugo svetovno
vojno. Območje Vzhodne Galicije na jugovzhodu tedanje države, pa je danes sestavni del
Ukrajine. Vidimo, da si mnoga ozemlja, ki so bila pred drugo svetovno vojno del Poljske, danes
lastijo druge države. Nasprotno pa sodobno Poljsko gradijo območja, ki pred tem stoletja niso
pripadala njenem teritoriju.
Meje sodobne poljske države, ki jih je oblikoval razplet druge svetovne vojne, se torej korenito
razlikujejo od svojih predhodnic, ki so bile zarisane v letih po prvi svetovni vojni. Tako kot
velja za številne druge evropske države, sta tudi za teritorialni razvoj Poljske ključna predvsem
oba svetovna spopada, ki predstavljata pomembni zgodovinski ločnici. Kot primer navedimo
usodo dveh evropskih regij, ki odražata kompleksnost družbeno-političnih razmer v srednji in
vzhodni Evropi.
Pokrajina Galicija se nahaja severno od Karpatov v današnji Poljski in Ukrajini. Ozemlje je bilo
dolgo časa del velike Poljsko-Litvanske države, ki je obsegala velik del srednje in vzhodne
Evrope. Ob koncu 18. stoletja, ko je bila Poljska izbrisana iz političnega zemljevida Evrope, je
pokrajina prišla pod habsburško oblast, kjer je leta 1867, ob dualistični preureditvi države,
pridobila avtonomijo znotraj avstrijskega dela Avstro-Ogrske. Ob razpadu habsburškega
imperija po koncu prve svetovne vojne je zahodni del zasedla poljska vojska, vzhodni del pa se
priključil novoustanovljeni Ukrajinski republiki. Po vrsti spopadov med poljsko, ukrajinsko in
sovjetsko vojsko, ki so razbili ukrajinske želje po neodvisnosti, je tudi Vzhodna Galicija postala
del poljske države. Konec druge svetovne vojne je prinesel nove teritorialne spremembe.
Zahodna Galicija je ostala del povojne Poljske, Vzhodna Galicija pa je pripadla sovjetski
republiki Ukrajini, ki je leta 1991 postala neodvisna država. Etnična pestrost pokrajine, v kateri
so v začetku 20. stoletja prevladovali Poljaki in Rutenci (Ukrajinci), ob katerih je živel tudi
velik delež judovskega prebivalstva (10 %), je ponujala povod za ozemeljske spore. Mesto
Lvov – prestolnica Galicije odraža usodo celotne pokrajine. Do začetka druge svetovne vojne
so večino mestnega prebivalstva predstavljali Poljaki, katerim so sledili Judje in približno 15
% Ukrajincev. Danes v mestu živi skoraj izključno ukrajinsko in rusko prebivalstvo. Mesto je
skozi zgodovino nosilo mnoga različna imena. Latinski Leopolis, poljski Lwow, ruski Lvov,
ukrajinski Lviv in nemški Lemberg so v različnih obdobjih razkrivali, kdo je imel oblast nad
Galicijo (Davies, 2005).
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Drugačno podobo nam prikazuje pokrajina Pomorjanska (Pomerania), ki leži ob Baltskem
morju in obsega območje severovzhodne Nemčije in severozahodne Poljske. Območje je bilo
od nemške vzhodne kolonizacije dalje, ki je izpodrinila slovanske predhodnike, germanizirano.
Kot sestavni del Svetega rimsko-nemškega cesarstva je do leta 1648, ko je bila razdeljena med
Švedsko in Prusijo, ohranila samostojnost. V 18. stoletju je v celoti postala integralni del
Prusije, ki je zaslužena za nastanek združene Nemčije leta 1871. Po koncu prve svetovne vojne
so nekatere vzhodne pokrajine nemške države pripadle Poljski, Pomorjanska pa je ohranila
močno nemško identiteto. Druga svetovna vojna je na celotnem območju južne baltske obale
pustila velike posledice. Sprememba povojnih poljskih meja, ki je predstavljala eno izmed
ključnih točk diplomacije med zavezniškimi državami, je Pomorjansko vzhodno od Odre,
Šlezijo, Zahodno Prusijo in del Vzhodne Prusije dodelila poljski državi. Območje, ki je bilo
pred vojno izrazito nemško, je v letih po vojni postalo izrazito poljsko. Velik del nemškega
prebivalstva se je izselil na zahod že v času sovjetskega prodiranja. Tisti, ki so ostali, so bili
prisiljeni emigrirati po vojni. Demografsko praznino je zapolnilo poljsko prebivalstvo iz
vzhodnih pokrajin, ki so bile po vojni vključene v Sovjetsko zvezo. Leta 1918, ob rojstvu
moderne Poljske, ni nihče niti pomislil, da bo največje mesto Pomorjanske - Szczecin, kdaj
postalo del poljske države. Razplet druge svetovne vojne je poskrbel, da se je nemško mesto
Stettin, ki leži ob ustju Odre tik ob nemško-poljski meji, preobrazilo v poljski Szczecin.

1.1.

Geografsko-zgodovinski oris prostora

Sodobna poljska država meri 312.685 km2 in ima 37.888.000 prebivalcev (2019) (United
Nations. World population prospects, 2019). Od vstopa države v Evropsko unijo leta 2004, se
Poljska uvršča med države Srednje Evrope, čeprav jo nekatere klasifikacije uvrščajo v Vzhodno
Evropo, kar je predvsem posledica socialistične ureditve in pripadnosti vzhodnemu bloku v
letih 1945-1990. Na severu državo omejuje Baltsko morje. Večji del severnega in osrednjega
dela države prekriva Nemško-poljsko nižavje, ki na zahodu sega vse do držav Beneluksa, proti
vzhodu pa se nadaljuje v obširna ruska nižavja. Območje je bilo v času zadnje poledenitve
ledeniško preoblikovano. Na severu prevladuje mokrotno površje s številnimi jezeri in barji
(Pomorjanska, Mazurija). Proti jugu sledita pasova čelnih moren in pradolin, ki zaključujeta
ledeniško preoblikovani del površja. Južno od Nemško-poljskega nižavja prevladuje
sredogorsko površje hercinske starosti. Dolina reke Visle deli Srednjepoljsko višavje na
Šlezijsko višavje na zahodu ter Lublinsko višavje na vzhodu. Skrajni jug države omejujejo
Sudeti ob meji s Češko in Karpati ob slovaški meji. Ozemlje celotne države spada v povodje
Baltskega morja. Porečji najdaljših rek – Odre (s pritokom Warte in Nise) in Visle (s pritoki
San, Bug in Narev) predstavljata jedro poselitve prvotnih poljskih plemen, okrog katerih se je
v 10. stoletju oblikovala prva poljska država. Čeprav so reke tradicionalno predstavljale jedro
poselitve in so s tem povezovale bližnja ozemlja, pa so v 20. stoletju pogosto dobile mejno
funkcijo (Odra, Lužiška Nisa, Bug, San). Glavno in največje mesto države je Varšava, središče
srednjeveške Poljske pa je bilo v Krakovu. Med ostalimi večjimi mesti omenimo Lodž, Vroclav,
Poznan, Gdansk, Szczecin, Bydogoszcz, Lublin, Katowice in Bialystok. Kot bo razvidno v
nadaljevanju, so mnoga izmed njih v preteklosti spadala v sfero nemške kulture, medtem ko so
nekatera mesta na vzhodu (Lvov, Vilna), ki se danes ne nahajajo na ozemlju Poljske, v
preteklosti nosila močan poljski kulturni pečat. 97 % prebivalcev je Poljakov, ki govorijo
poljski jezik. Večje koncentracije pripadnikov drugih narodov so se ohranile le ob vzhodni meji
in v Šleziji. Na območju Karpatov živi okrog 230.000 Ukrajincev, v okolici mesta Bialystok
okrog 200.000 Belorusov, v Spodnji Šleziji pa okoli pol milijona Nemcev. Večina prebivalstva
(89 %) pripada katoliški veroizpovedi, v vzhodnih predelih pa živi tudi okrog 590.000
pripadnikov pravoslavne vere (Natek, Natek, 2006, Družinski atlas sveta, 2001).
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Slika 1: Fizični zemljevid Poljske
Vir: Maps Poland, Fizični zemljevid Poljske, 2019.
Predstavljeni oris poljskega ozemlja se nanaša na sodobno Poljsko državo, katere teritorialni
obseg je bil določen z razpletom druge svetovne vojne. Toda bogata tradicija državnosti, ki sega
v leto 992, ko se je pod Mieszkom I. oblikovala prva poljska država, nam razkriva velike
spremembe, ki so tekom zgodovine preoblikovale poljske politične meje. Kljub sodobni
administrativni ureditvi države, ki je opustila historično tradicijo, je spomin na poljske
historične regije, ki so se oblikovale že v času srednje veka, še vedno živ. Jedro države je
predstavljala historična regija Velikopoljska, katero je obkrožalo ostalih pet historičnih regij.
Na severozahodu Zahodna Pomorjanska, na severovzhodu Vzhodna Pomorjanska, na vzhodu
Mazurija, Na jugovzhodu Malopoljska in na jugozahodu Šlezija. Proces oblikovanja državnega
teritorija je bil tradicionalno usmerjen na omenjenih šest historičnih regij. V času slabitve
politične moči države, so bile nekatere regije izgubljene, v času političnega vzpona pa se je
teritorialni obseg razširil tudi onkraj jedrnega poljskega ozemlja, predvsem proti vzhodu v času
poljsko-litvanske unije. Državni teritorij je tako v času med 10. in 20. stoletjem obsegal tudi
dele Lužic (območje okrog Lužiške Nise v današnji Nemčiji), Moravske, Slovaške, Varmije in
Livonije (območji okrog jugovzhodne baltske obale), Osrednje Litve, Zahodne Belorusije in
Zahodne Ukrajine (Koter, Kulesza, 2001).
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Slika 2: Poljske dežele
Vir: Davies, 2005.
Poljska sodi med države, katerih teritorialni obseg se je skozi zgodovino najbolj spreminjal. Te
spremembe ne vključujejo le začasnih osvojitev in izgub nekaterih pokrajin (kot velja za večino
ostalih evropskih držav), temveč obsežno tranzicijo države iz njenih geografskih okvirjev
globoko v sosednja območja. V tem procesu je država izgubila svoje historične meje, zato se je
v času izgube državnosti morala zanašati na nacionalno komponento, ki je pripomogla k
kasnejši obnovitvi države (Kulesza M, Kaczynska D, 2013). Primerjava poteka mejnih linij v
Srednji in Vzhodni Evropi, v različnih obdobjih odraža velike spremembe. Meje so nastajale,
se spreminjale in izginjale in le nekatere izmed njih so preživele do danes. Zato je za
razumevanje lokacije, kontinuitete, obstoja in izginotja teh mednarodnih meja potrebna
zgodovinsko-geografska študija. Moderne mednarodne meje na obravnavanem območju so se
razvijale več kot 1000 let, a večina izmed njih je nastlala šele v 20. stoletju, brez ozira na potek
historičnih meja. V tem procesu je bilo ogromno ljudi prisiljeno emigrirati na nova ozemlja, v
skladu z novo oblikovanimi mejami. Posledično se politične meje v večini prilegajo etničnonacionalnim, kar je za tradicionalno multikulturno ozemlje vsekakor nov pojav (Biger, 2013)
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1.2.

Metode dela

Sama narava dela zahteva predvsem teoretsko poznavanje izbrane problematike, zaradi česar
je raziskava osredotočena predvsem na študij slovenske, angleške in poljske strokovne
literature, ki obravnava izbrano vprašanje. Pri vrednotenju izsledkov posameznih avtorjev, ki
so (še posebej v primeru poljskih avtorjev) lahko pogojeni z subjektivnimi percepcijami, je
potrebna kritična presoja, s katero se zagotovi verodostojnost končnih ugotovitev. Diplomsko
delo geografske in zgodovinske vidike združuje v enotno raziskavo, ki skuša zadovoljiti oba
pristopa do obravnave tematike, ki je predmet zanimanja tako geografov kot tudi zgodovinarjev.
V slovenski strokovni literaturi izbrana problematika še ni bila podrobno raziskana.

1.3.

Opredelitev pojmov

Izmed vseh različnih oblik meja so politične meje najbolj izrazit pokazatelj součinkovanja med
različnimi družbenimi, ekonomskimi in kulturnimi procesi. Predstavljajo navidezno ločnico
med posameznimi državnimi tvorbami. Toda učinki, ki jih puščajo na prostoru in ljudeh – tako
tistih, ki so ob meji, kot tudi vseh ostalih, ki pripadajo dotični državi – nosijo povsem stvarne
posledice. Skozi zgodovino so imele politične meje conalni pomen, katerega izraz v večini
evropskih jezikov izvira iz latinske besede »fronteria«, s katero se označuje obmejna oziroma
robna območja. S težnjami po teritorializaciji političnih tvorb v moderne države se je uveljavil
linearni pomen, ki natančno opredeljuje obseg državnega teritorija. Podobno so politične meje
včasih veljale za dinamične, premikajoče se glede na aktualno geopolitično ravnotežje.
Moderne meje praviloma pojmujemo kot statične, formalizirane z meddržavnimi sporazumi, v
katere se naj ne bi posegalo (Bufon, 2007).
Bufon (2011, str. 11) razvoj političnih meja definira kot »rezultat težnje po teritorializaciji in
obvladovanju določenih političnih sistemov po eni strani in težnje po širjenju ali spreminjanju
teh sistemov na drugi strani«. Transformacije političnih meja v modernem obdobju se v Evropi
nanašajo predvsem na oblikovanje unitarnih teritorialnih držav. Vsaka politična meja ima svojo
posebno zgodovino in posebne lastnosti, ki niso zgolj objektivne, ampak pogosto tudi
subjektivne. Le-te se odražajo v percepcijah, ki jih ljudje na obeh straneh meje gojijo do same
meje in procesov, ki so spremljali njen nastanek. Hkrati se spreminja tudi funkcija meje, ki
lahko predstavlja oviro, ali mostišče za povezovanje (Bufon, 2011). Na razvoj političnih meja
imajo vpliv mnogi različni dejavniki, kot so:
- kulturne značilnosti prebivalstva (etnična sestava, jezik in vera),
- narod kot moderna oblika zamišljene skupnosti,
- vojaški spopadi in geopolitično razmerje moči,
- mednarodne konference in diplomacija,
- volja ljudstva, ki se najpogosteje izrazi v obliki plebiscita.
Zgodovina poljske državnosti sega v 10. stoletje. Država se je skozi stoletja ozemeljsko širila
in svoj največji obseg dosegla med 17. in 18. stoletjem, v času Poljsko-litvanske unije, pogosto
imenovane Commonwealth. Moderna poljska država pa se je oblikovala šele leta 1918 ob
razpletu prve svetovne vojne. Časovno lahko njeno družbeno-politično obliko razdelimo na tri
obdobja, ki so bila prekinjena z drugo svetovno vojno (med katero se je njena politična
kontinuiteta prekinila) in z razpadom socialistične ureditve:
1. Poljska republika (1918-1939);
2. Ljudska republika Poljska (1945-1989);
3. Poljska republika (1989).
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1.4.

Namen in cilji dela

Naše zanimanje bo v prvi vrsti usmerjeno na dinamiko poljskih političnih meja od nastanka
moderne Poljske leta 1918 do sodobnosti. Raziskali bomo ključne dejavnike, ki so določali
položaj meje v posameznih obdobjih. Vsaka politična meja je rezultat določenih dejavnikov.
Lahko se opira na zgodovinske meje, ki so stvar bolj ali manj oddaljene preteklosti. Lahko se
ozira na značilnosti prebivalstva, kot sta jezik ali etničnost. Pogosto je rezultat vojaškega
spopada, ki mu sledi legitimacija meje na mirovnih konferencah. Meja je lahko določena s strani
glavnih nosilcev moči, ki politični zemljevid krojijo po svojih interesih. Po drugi strani pa se
lahko določi tudi z voljo lokalnega prebivalstva v obliki plebiscita.
V obravnavanem obdobju je ključno vlogo pri modifikaciji poljskih političnih meja igrala
druga svetovna vojna. Zato bomo ločeno obravnavali procese, ki so oblikovali prvo moderno
poljsko državo leta 1918 in tiste, ki so zasluženi za nastanek prenovljene Poljske po drugi
svetovni vojni. Pri tem bomo tudi primerjali poteke posameznih mejnih linij.
Posebej bomo raziskali tudi dogodke v času, ko Poljska kot suverena državna tvorba ni
obstajala, in sicer med prvo in drugo svetovno vojno. Posvetili se bomo širšemu političnemu
dogajanju in ocenili vlogo Poljske in drugih zunanjih dejavnikov, ki so ob razpletu obeh
spopadov državo znova postavili na zemljevid Evrope.
Za razumevanje modernih procesov oblikovanja poljske države je pomembno tudi poznavanje
vloge in položaja Poljske v preteklem obdobju. Zato se bomo na kratko posvetili vprašanju,
zakaj je bila država obnovljena prav z razpletom prve svetovne vojne, kaj je to omogočilo in
zakaj do tega kljub mnogim poskusom, ni prišlo že prej. Moderna poljska ozemlja so bila pred
prvo svetovno vojno del ruskega, avstrijskega in pruskega imperija. Vsako območje je
doživljalo specifičen razvoj, imelo znotraj države različne stopnje avtonomije in je igralo
različno vlogo pri formaciji suverene Poljske. Na kratko se bomo posvetili tudi poskusom
obnovitve državnosti, ki so zaznamovali obdobje med dokončno razdelitvijo Poljske leta 1795
in njeno obnovitvijo leta 1918.
1.4.1. Delavne hipoteze



Na razvoj političnih meja moderne Poljske je ključno vplivala njena lega med nemško
in rusko državo.
Na oblikovanje poljskih političnih meja so imele večji vpliv tuje države kot pa poljsko
prebivalstvo oziroma poljska politika.
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2. Poljska pred prvo svetovno vojno
V začetku 18. stoletja je bila Poljska-Litva takoj za Rusijo največja država v Evropi. Na severu
je državo zahodno od Gdanska v Zahodni Prusiji, pa do Riškega zaliva v današnji Latviji,
omejevalo Baltsko morje. Vmes se je nahajala pruska eksklava Vzhodna Prusija. Nato je meja
prečkala današnje latvijsko, belorusko in ukrajinsko ozemlje, pri čemer se je na več mestih uprla
na tok reke Dneper. Na jugu sta jo omejevali Moldavija in Ogrska, na zahodu pa meje Svetega
rimsko-nemškega cesarstva od Šlezije na jugu do Pomorjanske na severu. Ob koncu 18. stoletja
je bila Poljska-Litva izbrisana z zemljevida. V letih 1772, 1793 in 1795 so Rusija, Prusija in
Avstrija postopoma anektirale nekdanje poljsko ozemlje (Davies, 2001).

2.1.

Delitev poljske države

Slika 3: Delitev Poljske-Litve
Vir: Gieysztor, 1982.
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2.1.1. Prva delitev Poljske leta 1772
Kljub svoji velikosti je Poljska-Litva ob koncu 18. stoletja izgubljala svoj vpliv na evropsko
dogajanje. Obkrožena s tremi močnimi imperiji, katerim so vladali ambiciozni vladarji, ki so v
sebi videli »razsvetljene absolutiste« - Friderik Pruski, Katarina velika in Marija Terezija, je
postopoma padala pod tuje vplive. Upor proti ruskemu vmešavanju v poljske razmere, se je
razpletel s prvo delitvijo Poljske v letih 1772-1773. Naraščajoči ruski vplivi so ogrozili
avstrijske interese v regiji. Prusko posredovanje je odstranilo nevarnost vojne in pripeljalo do
vzpostavitve novega ravnovesja moči na račun poljske države. Rusija je zasedla del Bele Rusije
na severovzhodu države, Prusija Zahodno Prusijo, s čimer je povezala svoja vzhodna območja,
Avstrija pa celotno Galicijo (Davies, 2001).
2.1.2. Druga delitev Poljske leta 1793
Okrnjena Poljska-Litva je v letih po prvi delitvi doživljala številne reforme. Ideje
razsvetljenstva, ki so na Poljskem našle plodno mesto, so privedle do nastanka prvega
evropskega narodnega komiteja za izobrazbo, leta 1791 pa do sprejetja prve evropske ustave.
Dogajanje na Poljskem je bilo zasenčeno s strani francoske revolucije, ki je sprožila prelom s
tradicionalno družbeno ureditvijo. Reakcija evropskih imperijev, ki so skušali zaustaviti vrenje
v Franciji, je privedla tudi do druge delitve Poljske, leta 1793. Rusija je napadla Poljsko, da bi
zaustavila reformno gibanje. V dogajanje se je vmešala tudi Prusija, ki je za svoje sodelovanje
v prvi koaliciji usmerjeni proti revolucionarni Franciji, zahtevala dele poljskega teritorija.
Rusija je zahtevo sprejela in zasedla preostanek Belorusije in Volinijo v današnji Ukrajini.
Prusija pa je pridobila oblast nad mestom Gdansk in območje Velikopoljske. (Davies, 2001).
2.1.3. Tretja delitev Poljske leta 1795
Delitev leta 1793 je v Poljski-Litvi sprožila upor, ki ga je vodil poljski narodni junak – Tadeusz
Kościuszko. Dve leti kasneje je bil upor zatrt, Poljska-Litva pa je doživela svojo poslednjo
delitev (Davies, 2001). Rusija si je priključila vzhodna ozemlja od Riškega zaliva na severu, do
Galicije na jugu. Prusija je razširila svoja »pruska« ozemlja z Novo vzhodno Prusijo in Južno
Prusijo, v kateri se je nahajala tudi Varšava. Avstrijska pridobitev pa je nosila ime Zahodna
Galicija. Ob razpletu 18. stoletja so bila mesta Poznan, Gdansk in Varšava prisiljena priznati
prusko nadoblast. Krakov, Lublin in Lvov so postali del avstrijskega imperija, Vilna in Minsk
pa sta prišla pod oblast ruskega carja (Davies, 2005).
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Slika 4: Razdelitev ozemlja Poljske-Litve
Vir: Davies, 2005.
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2.2.

Poljsko ozemlje v 19. stoletju; ruski, nemški in avstrijski državni
okvir

V obdobju, v katerem Poljska kot suverena država ni obstajala, o pravih političnih mejah ne
moremo govoriti. Ne glede na to, so posamezna območja, na katerih je prevladovalo poljsko
prebivalstvo, v določenih obdobjih tvorila avtonomno upravno enoto. Raven avtonomije se je
časovno in prostorsko zelo razlikovala, vse od celovite integracije v nadrejeno državo, pa do
polne avtonomije, ki jo je omejevala le zvestoba tujemu vladarju. Vojvodina Varšava,
Kongresno kraljestvo, Veliko vojvodstvo Poznan, Krakovska republika in Kraljestvo Galicija
so za določen čas predstavljali obliko poljske samouprave.
Poljaki, razdeljeni med tri različne države, so v svoji narodni zavesti, ki se je v tem času razvila,
nosili spomin na nekdanjo državo in čakali na priložnost za obnovitev Poljske. Upori v letih
1831, 1846, 1848, 1863 in 1905, pričajo o poljskih upih po obnovitvi državnosti. Dejstvo, da
so bili prav vsi zatrti s strani ruske, pruske in avstrijske reakcije, nam omogoča primerjavo z
dogajanjem v času prve svetovne vojne. Upori so bili deležni simpatij evropske javnosti, a
pravih interesov za obnovitev Poljske ni bilo. Vprašanje, ali bi bila obnova države po prvi
svetovni vojni mogoča le z domačim uporom brez širših strateških načrtov antantnih držav,
bomo zastavili na drugem mestu.
2.2.1. Poljska avtonomija
Nastanek Varšavskega vojvodstva leta 1807 je močno povezan z razpletom francoske
revolucije in Napoleonovimi osvajanji. Francoska zmaga nad Avstrijo, Rusijo in Prusijo je z
območij Južne Prusije (Velikopoljska in Mazovija) in Zahodne Galicije s Krakovom oblikovala
tako imenovano Varšavsko vojvodstvo pod oblastjo saškega kralja Friderika-Avgusta. Poljaki,
ki so v Napoleonu videli obnovitelja poljske države, so se v velikem številu pridružili njegovi
multinacionalni vojski. Napoleon je svoj vojaški pohod proti Rusiji leta 1812 imenoval »Poljska
vojna« in nastanek nove Poljske je bila ena izmed možnosti razpleta vojne. Toda poljski upi so
se ob Napoleonovem porazu razblinili. Ob dunajskem kongresu leta 1815, na katerem so
vodilne evropske države razpravljale o novi ureditvi Evrope, je bilo odprto tudi vprašanje
obnovitve Poljske. Britanski odposlanec Castlereagh je predstavil tri rešitve poljskega
vprašanja. Obnovitev poljske države v mejah iz leta 1772, obnovitev države v mejah iz leta
1791 in razdelitev Varšavskega vojvodstva med Prusijo in Rusijo s tokom reke Visle. Toda
Rusija, Prusija in Avstrija so imele glede Poljske svoje načrte. Rusija je svojo zmago izkoristila
za priključitev Južne Prusije in Nove vzhodne Prusije, ki sta ob tretji delitvi Poljske pripadli
Prusiji ter Zahodne Galicije, ki je bila po delitvi del avstrijskega imperija. Iz novo pridobljenih
ozemelj je nastalo Kongresno Kraljestvo. Veliko vojvodstvo Poznan je ostalo pod Prusijo,
nesoglasja glede usode Krakova, pa so privedla do nastanka samostojne Krakovske republike
(Davies, 2005).
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Slika 5: Razdelitev Varšavskega vojvodstva
Vir: Gieysztor, 1982.
Veliko vojvodstvo Poznan je obsegalo preostanek pruskih pridobitev ob drugi delitvi Poljske,
ki niso bila priključena Rusiji leta 1815. Dunajski kongres je Poljakom v vojvodstvu dodelil
avtonomijo, ki je poljsko prebivalstvo v Pomorjanski, Zahodni Prusiji in Šleziji pod prusko
vladavino ni nikoli uživalo. 80 % prebivalstva je govorilo poljski jezik, ki je postal uradni jezik
v šolah, na sodiščih in v upravi. Princ Antoni Radziwill, ki je v vojvodstvu imel oblast, je bil
poljske narodnosti. Toda izbruh novembrskega upora leta 1831, v katerem so se Poljaki v
Kongresnem kraljestvu uprli ruski nadoblasti, je Pruse prisilil, da so poljsko avtonomijo okrnili.
Veliko vojvodstvo Poznan je svoj konec doživelo leta 1848 z zadušitvijo poznanskega upora.
Območje je izgubilo vso svojo avtonomijo in postalo integralni del pruske države (Davies,
2005).
Kongresno kraljestvo, ki je bilo pod oblastjo ruskega carja, je v letih po dunajskem kongresu
postalo središče poljskega političnega in kulturnega življenja. Kraljestvo je imelo svojo ustavo,
lastno vlado, lasten voljen parlament (sejem) in lastno vojsko. Ustava je uzakonila svobodo
tiska, versko toleranco in osebno svobodo posameznika. Poljski jezik je dobil status uradnega
jezika. Ruski car je pridržal velik del izvršne oblasti vključno z imenovanjem uradnikov,
razpustitvijo sejma in ugovora pri sprejemanju zakonov. Ne glede na to, se je poljska
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avtonomija v Kongresnem kraljestvu izrazila v najvišji obliki od vseh (pol)avtonomnih
državnih tvorb v dolgem 19. stoletju. Toda poljski upi so bili usmerjeni v celovito obnovitev
državnosti. Leto 1830, ki je prineslo konec Burbonske dinastije v Franciji ter osamosvojitev
Grčije in Belgije, je zbudilo tudi poljske politične ambicije. Naslednje leto je v kraljestvu
izbuhnil tako imenovani novembrski upor. Nasilje se je začelo ob neuspelem poskusu atentata
na velikega vojvodo Konstantina, brata ruskega carja, ki je vodil Kongresno kraljestvo. Sledili
so spopadi med rusko vojsko in poljskimi uporniki, ki so se končali s poljskim porazom.
Rezultat neuspešnega upora je bila ukinitev ustave, sejma in poljske vojske. Avtonomni status
kraljestva je bil ukinjen. Poskusi ponovne obnovitve poljske avtonomije v letih 1863-64 z
izbruhom januarskega upora so doživeli podobno usodo. Končali so se z razbitjem zadnjih
ostankov, ki so spominjali na poljsko avtonomijo v letih 1815-1831. Ime Kongresno kraljestvo
je dokončno izginilo. Od leta 1864 dalje, se je območje Kongresnega kraljestva imenovalo
ozemlje ob Visli (Vistulaland) (Davies, 2005)
Tudi Krakovska republika je bila ustanovljena z razpletom Dunajskega kongresa. Območje
Krakova je bilo pred Napoleonovimi osvajanji del avstrijskega imperija. Z nastankom
Kongresnega kraljestva na območju nekdanjega Varšavskega vojvodstva je mesto ustvarilo
spor med Avstrijo in Rusijo, ki se je razrešil z ustanovitvijo svobodnega in neodvisnega
Krakova z bližnjo okolico, v okviru Krakovske republike. Ustava je uzakonila liberalni
parlamentarni sistem. Nekdanja Jagelonska univerza – druga najstarejša univerza na območju
srednje Evrope – je znova postala avtonomna. Kot v ostalih poljskih območjih se je tudi v
Krakovu razvijala želja po združitvi, ki se je opirala predvsem na Poljake v avstrijski Galiciji.
Leta 1846 je izbruhnil upor, ki ga je avstrijska vojska zadušila in Krakovsko republiko
priključila Galiciji (Davies, 2005).
Avstrijske pridobitve poljskega ozemlja, ki so bile po dunajskem kongresu prikrajšanje za
območja, ki so postala del Kongresnega kraljestva, so pod avstrijsko krono postala Kraljestvo
Galicije in Lodomerije. Avstrijsko legitimacijo oblasti nad območjem, kjer je živelo poljsko in
ukrajinsko prebivalstvo, je ponudila zgodovinska domišljija, ki se je naslonila na idejo, da so ta
ozemlja v davni srednjeveški zgodovini sodila pod ogrsko krono. Leta 1846 je bila kraljestvu
priključeno območje Krakovske republike. V drugi polovici 19. stoletja se je habsburški imperij
soočal za naraščajočimi zahtevami svojih številnih narodov in vojaškimi neuspehi, ob katerih
je izgubil italijanska ozemlja in omogočil združitev Nemčije pod pruskim vodstvom. V zameno
za lojalnost je prebivalstvo Galicije postopoma pridobivalo vedno večje pravice. Leta 1867, ob
dualistični preureditvi države, je bila uvedena avtonomna administracija z lastnim sejmom,
poljski jezik pa je v uradovanju nadomestil nemškega. Galicija je svojo avtonomijo uživala vse
do izbruha prve svetovne vojne (Davies, 2005).
2.2.2. Vpliv nacionalne komponente na proces obnovitve poljske države
Poljska država je v času zgodnjega novega veka (15. – 18. stoletje) predstavljala pomembno
politično-vojaško silo, ki je obvladovala obsežna območja zahodnega dela Vzhodne Evrope.
Kljub temu, da je bila obkrožena z močnimi državami – Švedsko na severu, Rusijo na vzhodu,
Turčijo na jugu ter nemškimi državami na zahodu, jim je uspešno konkurirala in vzdrževala
status evropske velesile. V 18. stoletju se je ravnovesje moči nagnilo v škodo Poljske, katere
ozemlje se je zaradi ozemeljskih aspiracij njenih sosed krčilo in nato dokončno izginilo. Zaton
Švedske je izkoristila Rusija, ki se je postopoma širila proti zahodu. Avstrija je ponovno
pridobila oblast na Ogrsko in s tem močno povečala svoje ozemlje, Prusija pa je prevzela vlogo
vodilne nemške države in začela svojo teritorialno ekspanzijo.
Poljska-Litva je bila izrazito multikulturna fevdalna država, ki je bila izbrisana iz zemljevida
ravno v času obsežnih družbeno-političnih sprememb, ki jih je prinesla francoska revolucija. V
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19. stoletju so se rodile mnoge nove ideologije, kot so nacionalizem, liberalizem in socializem,
ki so močno pretresle tradicionalno fevdalno strukturo Evrope. Vodilne Evropske monarhije so
na nove ideje odgovorile s konservativno reakcijo, toda nacionalistična komponenta je
predvsem po letu 1848 postala pomemben del evropske stvarnosti. Proces oblikovanja
modernih narodov je sprožil zahteve po združitvi razdeljenih narodov (Nemčija, Italija)
oziroma osvoboditvi narodov v multinacionalnih državah (narodi v Avstro-Ogrski, Turčiji,
Rusiji). Čeprav so se le te pogosto naslonili na historično načelo in so pravico do lastne države
opravičevali s teritorialno-pravnimi argumenti je glavni dejavnik povratnega održavljanja
postala etnično-nacionalna komponenta, ki je tekom 19. in 20. stoletju pripeljala do nastanka
nacionalnih držav.
Nacionalizem; »pretirana narodna zavest, za katero velja samo moč in velikost lastnega naroda
in zato pogosto vodi k zatiranju in zaničevanju drugih narodov. Nastopa pod spremenljivimi
zgodovinskimi, političnimi in družbenimi pogoji v različnih pojavnih oblikah in ni vezan na
določeno družbeno ali državno obliko... Narodna zavest evropskih narodov, ki niso imeli svoje
države, je bila usmerjena na jezik, kulturo in izvor, pa tudi svojo zgodovinsko vlogo v razmerju
do drugih narodov, in je vodila k ustanovitvi nacionalnih držav v 19./20. stoletju.« (Leksikon
Zgodovina, 2007, str. 233).
Narod; »Velika politična skupina, za katero so značilni skupen izvor, območje naselitve, jezik,
vera, kultura, zgodovina ter pravni in družbeni red… Odločilno je, da so pripadniki naroda
prepričani o svoji drugačnosti in posebnosti v primerjavi z vsemi ostalimi narodi. Narodi zatorej
nimajo že vnaprej določene in nespremenljive velikosti, ampak so rezultat zgodovinskih
procesov… Od 19. stoletja je v ospredju prizadevanje po nacionalni državi, ki ni več rezultat
ozemeljske politike, ampak postane legitimen le narod, ki se organizira v njej; ideje o nacionalni
državi so bile primerne predvsem za utemeljevanje ustanovitve novih držav (združitev Nemčije
in Italije, obnovitev Poljske, razpad turškega cesarstva in habsburške monarhije).« (Leksikon
Zgodovina, 2007, str. 238).
Poljsko prebivalstvo je bilo v 19. stoletju razdeljeno med tri države, kar je močno oslabilo
gibanje za obnovitev državnosti. Oblikovanje poljskega naroda, ki je svojo nacionalnost
utemeljeval z jezikom, vero in skupno zgodovino, je Poljake v vseh treh državah povezal k
skupnim ciljem, kar dokazujejo številni upori, ki so tekom 19. stoletja izbruhnili po vsem s
Poljaki naseljenem ozemlju. Prusija, Avstrija in Rusija so se zavedale, da bi poljski uspehi v
eni izmed držav sprožili napetosti v drugih dveh, zato so z reakcijo onemogočale poljski
nacionalizem, ki je svojo priložnost dočakal šele s koncem prve svetovne vojne in razbitjem
vseh treh držav. Nacionalizem je vplival tudi na odnose med narodi, ki so v času fevdalne
Poljske-Litve mirno sobivali znotraj multikulturne države. Kot primer navedimo narodne boje
med Poljaki in Rutenci (Ukrajinci) v Galiciji. Obnovitev poljske države leta 1918 je sprožila
nacionalno evforijo, ki je v marsičem prerasla v nacionalistično ambicioznost, čeprav ni imela
realne gospodarske in družbenopolitične osnove. Odrazila se je v poljski politiki v obdobju med
obema vojnama (sovražnost do Rusije in Nemčije, Okupacija Zaolzja) in s tem pripomogla k
poljski tragediji v drugi svetovni vojni (Svetovna zgodovina, 1976)
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3. Rojstvo moderne Poljske
3.1.

Prva svetovna vojna

Sama po sebi prva svetovna vojna ni bila povezana s poljskim vprašanjem. Njene glavne vzroke
lahko iščemo v imperialističnih težnjah glavnih evropskih sil, ki so se intenzivno oboroževale
in med seboj sklepale zavezništva. V strahu pred militantno Nemčijo so Velika Britanija,
Francija in Rusija prekinile stara rivalstva in se povezale v antantni blok. Nemčija je svojo
partnerico našla v Avstro-Ogrski, ki je krepila svoj vpliv na Balkanu. Aneksija Bosne in
Hercegovine leta 1908 je sprožila burne odzive Srbov, ki so prevzemali glavno vlogo med
južnoslovanskimi narodi. Atentat na avstro-ogrskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda v
Sarajevu, 28. junija 1914, je sprožil verigo dogodkov, ki so pripeljali do štiriletnega spopada,
ki je za seboj pustil neprepoznavno Evropo.
Za Poljake je svetovni spopad predstavljal priložnost obnovitve države, ki so jo ob koncu vojne
tudi izkoristili. Toda morala so preteči štiri leta spopadov, ki so na vzhodni fronti potekali
predvsem po poljskem ozemlju. Poljaki so bili kot naborniki vpoklicani v avstrijsko, nemško
in rusko vojsko, kjer so služili tujim vladarjem. Nekateri so simpatizirali z antantnimi silami,
drugi s centralnimi. V zameno za poljsko lojalnost v vojni so bile vse tri države primorane
obljubiti avtonomijo, kateri so sledile ideje o neodvisnosti. Poljsko vprašanje je tekom vojne
pridobivalo mednarodno podporo. Do leta 1918 so ZDA, Rusija, Francija, Italija, Velika
Britanija in Japonska izrazile podporo poljski neodvisnosti. Toda večino poljskega ozemlja je
bilo pod nemško in avstrijsko oblastjo. Vprašanje poljske neodvisnosti se je razrešilo šele ob
razpletu vojne (Davies, 2005).
Poljsko politično gibanje se je oblikovalo kmalu po začetku vojne. Avgusta 1914 se je v
avstrijski Galiciji oblikoval Vrhovni narodni komite (NKN), ki je želel povezati poljsko gibanje
za neodvisnost pod vodstvom avstrijskih Poljakov s središčem v Krakovu. Nacionalni
demokrati so se povezali v Poljski nacionalni komite (KNP) pod vodstvom Romana
Dmowskega. V prvih letih vojne se je KNP zavzemal za uvedbo poljske avtonomije znotraj
Rusije, kasneje pa je želel pridobiti podporo zahodnih zaveznic za obnovitev neodvisne države.
V Londonu se je oblikoval Poljski informacijski komite (PKI), ki je promoviral poljsko
vprašanje v javnosti. V njem je sodeloval tudi Britanec R.W. Seton-Watson, zagovornik
vzhodnoevropskih nacionalnih gibanj. V osnovi lahko poljska politična gibanja v začetku vojne
delimo na aktivna, ki so se zavzemala za boj proti Rusiji na strani centralnih sil in pasivna, ki
so upe polagala v sodelovanje z Rusijo in zahodnimi zavezniki (Davies, 2005).
Vzporedno s političnimi skupinami so nastajale tudi vojaške formacije. Avgusta 1914 se je pod
vodstvom Józefa Piłsudskega oblikovala poljska legija. Ob razpletu vojne in spopadih, ki so
sledili, je prav Piłsudski igral glavno vlogo pri formaciji nove Poljske. Legija je po prvih
neodvisnih akcijah na rusko ozemlje, ki so se končale z neuspehom, pristala pod avstrijsko
komando. Na ruski strani so narodni demokrati organizirali prostovoljno Puławysko legijo
(imenovano po mestu Puławy blizu Lublina), katere namen je bil nasprotovati vplivom
Piłsudskega. Pod nemškim vodstvom je nastala poljska vojska (Polnische Wehrmacht), pod
ruskim pa poljska brigada. Francozi so oblikovali lastno poljsko vojsko sestavljeno iz vojnih
ujetnikov. Zapletenost razmer odraža položaj Poljakov v spopadu, ki je vzbudil upe na
obnovitev neodvisnosti, a načini doseganja zastavljenih ciljev so bili nepredvidljivi (Davies,
2005).
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Vzhodna fronta, ki se je raztezala čez široka območja vzhodne Evrope med Baltskim in Črnim
morjem, je bila bolj dinamična kot zahodna. Boji so potekali med nemško in avstrijsko vojsko
na eni strani in rusko na drugi. Na južnem delu bojišča so pobudo sprva prevzeli Rusi, ki so
zasedli avstrijsko Galicijo. Prvi spopadi na severu v Mazuriji so se končali z rusko vojaško
katastrofo. Nemška vojska pod vodstvom Hindenburga, je s spretno zvijačo premagala
številčnejšo rusko vojsko in pri tem zajela skoraj dva milijona ujetnikov. Bitka, poimenovana
po bližnjem naselju Tannenberg, skriva globoko simboliko. Za Nemce je predstavljala
maščevanje za poraz tevtonske vojske proti združeni poljsko-litvanski vojski pred pol tisočletja,
ki se je odvila na bližnjem prizorišču. V naslednjih letih vojne je pobudo na vzhodni fronti
prevzela vojska centralnih sil. Fronta se je pomaknila globoko na vzhod. Ofenziva ruskega
generala Brusilova leta 1916 je uspela pridobiti nekaj ozemlja, a je ob hudih izgubah močno
destabilizirala rusko moralo. Avtoritarni caristični režim se je sesedal pod težo lastnih
neuspehov, ki so leta 1917 na oblast pripeljali boljševike.
Okupirana ozemlja so bila sprva podvržena vojaški oblasti. Ozemlje zahodno od reke Bug je
bilo razdeljeno na nemško cono okupacije s središčem v Varšavi in avstrijsko cono okupacije s
središčem v Lublinu. Ozemlje vzhodno od reke Bug pa je bilo pod oblastjo štaba v Vilni.
Dejstvo, da so skoraj vsa s Poljaki naseljena ozemlja spadala pod oblast centralnih sil, je v
njihovem taboru odprlo pogovore o poljskem vprašanju. Eden izmed predlogov je vključeval
preselitev 16 milijonov Poljakov v Rusijo in naselitev izpraznjenih območij z nemškim
prebivalstvom. Frederick Naumann je predlagal združitev Avstro-Ogrske z Nemčijo, pri čemer
bi Poljska uživala avtonomijo. Po pogovorih med nemškim in avstrijskim cesarjem so sprejeli
dogovor, da bo Poljska postala »neodvisna«, v nedefiniranih ozemeljskih in ustavnih okvirjih.
Vodstvo je pripadlo regentskemu svetu, ki so ga sestavljali nadškof Kakowski, princ
Lubomirski in grof Ostrowski. Ozemlje, ki je bilo po obsegu podobno nekdanjemu
Kongresnemu kraljestvu, je nosilo ime Poljsko kraljestvo in je bilo v celoti pod vplivom nemške
vojske. Leta 1918 se je stanje nekoliko izboljšalo s povečanjem števila Poljakov v administraciji
(Davies, 2005).
Revolucionarno dogajanje v Rusiji je imelo velik vpliv na razrešitev poljskega vprašanja.
Februarska revolucija je odstavila carja Nikolaja II. in uvedla dvovladje med dumo in sovjeti.
Liberalni politiki v dumi so 30. marca 1917 pristali na ustanovitev neodvisne Poljske.
Oblikovali so komisijo, ki je bila odgovorna za prenos ruskih ozemelj pod poljsko oblast.
Naloga je bila seveda nemogoča, saj so centralne sile še vedno nadzorovale poljska ozemlja.
Podobne sklepe so že 21. marca istega leta sprejeli v petrograjskem sovjetu, ki takrat v državi
še ni imel prave avtoritete. Oktobrska revolucija, s katero so boljševiki prevzeli oblast, je
razmere dodatno zapletla. S podpisom premirja v Brest-Litovsku, 3. marca 1918, so se
boljševiki odpovedali obsežnim območjem na zahodu, ki so prešla pod nemško oblast. Z
umikom nemške vojske ob koncu vojne je izpraznjeno območje postalo prizorišče številnih
spopadov, ki so vplivali na oblikovanje povojne Evrope.
Poljsko vprašanje je vedno bolj odmevalo tudi med zahodnimi silami. Ameriški predsednik je
že leta 1916, pred vstopom ZDA v vojno, izrazil simpatije do poljske neodvisnosti. Njegovih
slavnih 14. točk je v svojem 13. členu vključevalo ustanovitev neodvisne poljske države na
ozemljih, kjer prevladuje poljsko prebivalstvo, vključno s svobodnim dostopom do morja.
Dogajanje v Rusiji je spremenilo tudi odnos ostalih antantnih držav do poljskega vprašanja.
Pred izstopom Rusije iz vojne, je francoska vlada podpisala sporazum o nevmešavanju v ruske
notranje razmere. Britanski član parlamenta Hugh Cecil je omenil, da bi bilo britansko priznanje
neodvisne Poljske enakovredno ruskemu priznanju neodvisne Irske. Poraz Rusije in vzpon
boljševikov je razmere obrnil. Velika Britanija in Francija sta priznali KNP, ki ga je vodil
Dmowski kot zakonitega zastopnika Poljske. Marca 1918 pa sta se zavzeli za obnovitev Poljske
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v svojih zgodovinskih in geografskih mejah in pozvali Poljake, naj nadaljujejo boj proti
Nemcem (Davies, 2005).
Ko se je 11. novembra 1918 vojna končno zaključila s porazom centralnih sil, je bilo poljsko
vprašanje še povsem odprto. Ob umiku nemške in avstrijske vojske so Poljaki vzeli stvari v
svoje roke. 28. oktobra je narodni komite Vojvodstva Tešin v Šleziji razglasil neodvisnost in
izrazil željo po priključitvi k Poljski republiki, ki takrat sploh še ni obstajala. V Krakovu so
Poljaki sestavili komisijo, ki bo upravljala Galicijo ob odsotnosti avstrijske oblasti. V Lublinu,
središču avstrijske okupacijske cone, so socialisti oblikovali Ljudsko vlado Poljske republike.
V nemški coni okupacije so začeli nastajati sovjeti in delavski komiteji po boljševiškem vzoru.
Regentski svet, ki je vladal Poljskemu kraljestvu, je oblikoval svojo vlado pod J. Świeżyńskim,
a ni imel prave podpore prebivalstva. Oblastna struktura je bila ob koncu vojne fragmentirana
in brez pravega vodstva (Davies, 2005).
Težka naloga oblikovanja poljske države je padla v roke maršala Józefa Piłsudskega. Voditelj
poljske legije, ki se je večji del vojne bojevala pod avstrijsko oblastjo, je zadnje faze vojne
preživel v zaporu. Leta 1917 je zavrnil zahtevo, da njegova legija pristopi pod nemško oblast,
z besedami: »Če se vam pridružim, bo Nemčija pridobila enega moža, jaz pa bom izgubil
narod«. Tudi večina njegove legije je zavrnila zvestobo nemškemu cesarju. S svojo odločitvijo
je pristal v nemškem zaporu. 10. novembra, dan pred podpisom premirja, je bil izpuščen iz
zapora. Naslednji dan, na katerega Poljaki praznujejo dan neodvisnosti, je prevzel vlogo
vrhovnega poveljnika in izgnal preostanek nemške vojske iz poljskih ozemelj. 14. novembra je
regentski svet predal svoje funkcije Piłsudskemu, ki je prevzel politično vodstvo. Ozemlje
države, ki je pristala pod njegovim vodstvom, še ni bilo definirano. Voditelj Poljskega
nacionalnega komiteja – Roman Dmowski, ki je užival podporo zahodnih držav, je Piłsudskevo
prisvojitev oblasti označil kot nelegitimno. Antantne države so nejevoljno opazovale, kako je
bivši avstrijski general pristal na čelu države, ki so jo same želele oblikovati po svoje. Konflikt
med obema skupinama je kasneje zaznamoval politično življenje nove Poljske republike
(Davies, 2005).

3.2.

Oblikovanje neodvisne Poljske

Vprašanje o obnovitvi poljske državnosti je poljsko prebivalstvo odpiralo vse od razpada
Poljske-Litve konec 18. stoletja. Na to nas opominjajo mnogi upori, ki so zaznamovali 19.
stoletje. Toda želja po neodvisnosti ni uspela povezati množic in različnih družbenih skupin k
sodelovanju, s čimer bi vprašanje pridobilo večjo težo. Vsekakor tudi zunanje politične
okoliščine niso bile primerne. Nasprotno pa so se ob kaosu prve svetovne vojne delavci, kmetje,
meščani in izobraženci povezali k istim ciljem – obnovitvi poljske države. Nujen pogoj so bile
seveda tudi ugodne zunanje razmere: vojaški poraz centralnih sil, ruska oktobrska revolucija,
nemška novembrska revolucija in razpad Avstro-Ogrske. Vsi te dogodki so neodvisno od volje
Poljakov omogočili uresničitev poljskih prizadevanj (Gieysztor in sod., 1982)
Poljska država je nastala iz praznine, ki jo je za seboj pustil razpad treh imperijev. Območje
vzhodne in srednje Evrope je postalo prizorišče številnih spopadov, v katerih so različne
skupine skušale vzpostaviti nadzor nad ozemljem. Formacija poljske države se je zaključila šele
leta 1922, ob koncu spopadov in dokončnim oblikovanjem svojih meja. V vmesnem obdobju
se je mlada republika znašla v šestih vojnah, katerih razplet je močno vplival na povojno
ureditev Evrope. Konec prve svetovne vojne je ponudil priložnost za nastanek številnih novih
držav na območju od Baltika do Jadrana. Nekatere so svojo priložnost izkoristile, druge so
morale počakati na kasnejše čase. Večina izmed njih se je tako kot Poljska soočala s
problematiko nerešenih mejnih vprašanj, kar je ponujalo možnost odprtega konflikta (Davies,
2005).
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Poljsko-ukrajinska vojna, ki se je začela v Lvovu leta 1918 in se končala s razpadom Zahodno
ukrajinske republike naslednje leto, je Poljakom omogočila priključitev Vzhodne Galicije.
Poznanski upor leta 1918, ki je sprožil nemško-poljske konflikte, je bil razrešen naslednje leto
z Versajsko mirovno pogodbo. Vprašanje Šlezije, kjer je prišlo do izbruha treh uporov
poljskega prebivalstva, je bilo urejeno leta 1922 s podpisom Ženevske konvencije. Ozemeljski
spori, glede oblasti nad mestom Vilna, so leta 1919 sprožili poljsko-litvansko vojno, ki se je v
praksi zaključila z vzpostavitvijo poljskega nadzora brez podpisa formalnega premirja. Usodo
mesta Tešin v Spodnji Šleziji (Zaolzje), ki ga je leta 1919 okupirala češkoslovaška vojska, je
določilo posredovanje Sveta odposlancev. Najpomembnejšo vlogo pa je imela poljskosovjetska vojna, ki je ogrozila sam obstoj poljske države.
Boljševiški prevzem oblasti leta 1917 je v Rusiji sprožil dolgotrajno državljansko vojno, ki se
je zaključila z nastankom Sovjetske zveze leta 1922. Poljsko-sovjetska vojna je potekala
vzporedno in dogajanje v obeh spopadih je imelo medsebojne vplive. Boljševiki so se borili za
utrditev oblasti, ohranitev kar se da veliko ozemlja, kateremu so se odrekli ob podpisu Brestlitovskega miru in razširitev revolucije v preostalo Evropo. Poljaki so se pod vodstvom
Piłsudskega bojevali za ohranitev neodvisnosti neruskih narodov nekdanjega imperija. V vojni,
ki se je začela 14. februarja 1919, so prvi pobudo prevzeli Poljaki. Po zavzetju Vilne in Minska,
so imeli celo priložnost ogroziti Moskvo, proti kateri je korakala Denikinova bela vojska,
sestavljena iz podpornikov starega carističnega režima. Piłsudski je zavrnil sodelovanje z
nasprotniki boljševikov in jim tako ponudil čas, da obnovijo svoj položaj. Z uvedbo intenzivne
rekrutacije se je Rdeča armada povečala na 700.000 vojakov. Vodstvo je generala
Tukhachevskega pooblastilo, da vodi napad na poljska ozemlja. Piłsudski je med tem vkorakal
na območje Ukrajine in zavzel Kijev. Sledil je sovjetski prodor na zahod, ki se je poleti ustavil
ob Varšavi. V vojno je posegla britanska vlada, ki je podala svoj predlog o razmejitvi.
Curzonova linija, ki je pomembno vplivala na oblikovanje poljsko-sovjetske meje po drugi
svetovni vojni, je bila zavrnjena tako s poljske kot sovjetske strani. Velika Britanija in Francija
sta zavrnili vojaško pomoč Poljski, ki ji je grozil poraz. Bitka za Varšavo se je odvila v nasprotju
s pričakovanji. Sovjete je poljska vojska s spretno vojaško taktiko premagala in le-ti so bili
prisiljeni k umiku. Zmaga je v poljskem spominu dobila ime »čudež na Visli«. Preostanek
sovjetske vojske so zajeli upori in veliko število dezerterjev. Leninovi boljševiki, ki so bili še
vedno vpleteni v državljansko vojno, so bili prisiljeni podpisati premirje. V zameno za
prekinitev spopadov so Poljakom odstopili obsežno ozemlje današnje Litve, Belorusije in
Ukrajine. Stanje je bilo dokončno potrjeno s podpisom miru v Rigi, 18. marca 1921. Poljska
zmaga je v Evropi močno odmevala. Britanski odposlanec D´Abernon je zmago primerjal s
frankovsko zmago nad Arabci pri Poitersu leta 732. Tako kot je Karel Martel ustavil prodor
islama v Evropo, je Pilsudski ustavil prodor komunizma (Davies, 2005). Vsaj tako si je dogodke
razlagala evropska domišljija.
Pariška mirovna konferenca je razkrila različne poglede na obnovitev Poljske. Mnogi izmed
njih so na vprašanje gledali pesimistično. Britanski minister Balfour je izrazil skrb, da bo obstoj
neodvisne Poljske trajen vzrok za evropske spopade in ne bo prispeval k evropskemu miru.
Lloyd George se je zbal, da bo država stopila na imperialistično pot. Britanski novinar H.N.
Brailsford pa je napovedal, da bo država podobna »trhlemu imperiju«. Vse tri napovedi so se
kasneje uresničile. V letih po koncu vojne so poljske sile zasedle ozemlje, na katerem se je
začela oblikovati ukrajinska država, v letu 1939 pa so posegle na ozemlja Češkoslovaške.
Poljska je pod Piłsudskim prevzela značilnosti militantne in imperialistične države. Z vzponom
nacizma v Nemčiji je možnost izbruha spopadov za poljsko ozemlje ponovno postala verjetna.
Druga svetovna vojna se je začela prav z nemškim napadom na Poljsko, kateremu je sledila
sovjetska invazija. Poljska se kljub mnogim žrtvam ni zmogla obraniti (Mazower, 2002).
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3.3.

Formacija poljskih meja

Vprašanje o oblikovanju političnih mej poljske države se je v mednarodnih okvirjih prvič
pojavilo na Pariški mirovni konferenci. Predstavniki Poljske niso izhajali iz vrst dejanskih
nosilcev politične oblasti, temveč iz Poljskega nacionalnega komiteja, ki so ga zahodne države
še vedno priznavale kot legitimnega predstavnika poljskega naroda. Roman Dmowski je
prisotnim predstavil idejo o obnovitvi Poljske v njenih historičnih mejah Poljske-Litve.
Predstavniki bivših antantnih držav so preferirale oblikovanje mononacionalne Poljske, ki bi
ustrezala njihovim strateškim načrtom. Toda razplet dogodkov, ki je v naslednjih letih definiral
poljske meje, je izbral drugačno pot. Jedro povojne Poljske je predstavljalo medvojno Poljsko
kraljestvo, kjer so bile kulturne značilnosti prebivalstva izrazito poljske. Območja, ki so jedro
obkrožala, pa so bila v letih po vojni podvržena različnim dejavnikom, ki so določili ozemeljski
obseg novonastale države.
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Slika 6: Formacija poljske države
Vir: Davies, 2001.
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3.3.1. Meja s Češkoslovaško
Poljska meja s Češkoslovaško je bila začrtana z najmanj zapleti. Severni lok Karpatov je od
nekdaj ločeval poljska ozemlja od ogrskega Podonavja. Preko njega je potekala nekdanja meja
Poljske-Litve in avstrijske Galicije od prve delitve Poljske dalje. V letih 1918-19 je bila potrjena
kot naravna meja med Poljsko in Češkoslovaško. Vseeno je prišlo do posameznih zapletov pri
določitvi mejne črte v okrožjih Spiš in Orava ter v nekdanjem vojvodstvu Tešin v Spodnji
Šleziji.
Okrožje Spiš leži ob zgornjem toku reke Poprad v porečju Visle. Spor med Poljsko in
Češkoslovaško, ki sta si lastili pravico do območja, je izviral iz zgodovinske in etnične osnove.
Leta 1108 je ozemlje prišlo pod ogrsko oblast. Kot jamstvo za dolg, ki ni bil nikoli poplačan,
je leta 1412 trinajst mest v severnem delu okrožja pripadlo Poljski, s čimer je nastala poljska
enklava znotraj Ogrskega kraljestva. Leta 1769, tri leta pred prvo delitvijo Poljske, je okrožje
Spiš postalo prvo poljsko ozemlje, ki se je priključilo avstrijskemu imperiju. Poljska delegacija
na Pariški mirovni konferenci je na tej osnovi oblikovala zahtevo po priključitvi okrožja k
povojni Poljski. Na območju je prebivalo slovaško, nemško, madžarsko in rutensko
prebivalstvo. Posebno skupino sestavljajo Gorali (Highlanders), ki so oblikovali lastno
identiteto in govorijo poseben poljsko-slovaški dialekt (Davies, 2005). Ob koncu prve svetovne
vojne je Češkoslovaška izkoristila poljsko vpletenost v vojno z boljševiki in zasedla območje
Spiša ter zahtevala, da se Poljska odpove glasovanju prebivalstva o usodi območja, ki so ga
predlagale antantne države. 2. julija 1920 sta Češkoslovaška in Poljska v Spaju podpisali
sporazum, ki je preklical glasovanje prebivalstva in rešitev mejnega spora prepustil Svetu
odposlancev, ki so ga na Pariški mirovni konferenci oblikovale antante države z namenom, da
bi urejal ozemeljske spore v povojni Evropi. 28. julija 1920 je svet določil, da bo 5/6 okrožja
pripadlo Češkoslovaški, preostanek (195,5 km2) pa Poljski (Jablonska, Klimek, 2015). Podobno
usodo je doživelo okrožje Orava ob istoimenski reki, ki leži zahodno od okrožja Spiš. Svet
odposlancev je določil, da večina ozemlja dobi Češkoslovaška, na poljski strani pa je ostala le
vas Jablonka (Davies, 2005).
Vojvodstvo Tešin je bilo do konca prve svetovne vojne del avstrijske Šlezije. Z umikom
avstrijske oblasti ob koncu vojne so lokalni predstavniki čeških in poljskih skupnosti sprejeli
dogovor o demarkacijski črti, ki je temeljila na etničnih značilnostih prebivalstva.
Češkoslovaška in poljska vlada sta dogovorjeno stanje smatrali za nesprejemljivo in sta zase
zahtevali celotno območje nekdanjega vojvodstva. Ozemlje je imelo razvito industrijo in
pomembno strateško lego, saj je preko njega potekal prelaz čez Zahodne Karpate. 25. januarja
1919 je češkoslovaška vojska območje okupirala in s tem sprožila obsežne konflikte. Predlog o
ustanovitvi neodvisne države na pobudo lokalnega nemškega prebivalstva je zavrnila mirovna
konferenca. Upori in teroristične akcije so onemogočili idejo o izvedbi plebiscita. Na koncu je
vprašanje na isti dan kot v Spišu in Oravi razrešil Svet odposlancev. Večji zahodni del, kjer se
je nahajalo večina industrije, vključujoč nekatera območja s poljsko večino, je pripadel
Češkoslovaški. Mesto Tešin je bilo umetno razdeljeno s tokom reke Olze. Poljska javnost je
bila ogorčena nad mejnim razpletom na spornih območij. V letih pred drugo svetovno vojno je
poljska vlada večkrat izrazila zahtevo po priključitvi izgubljenega ozemlja. 2. oktobra 1938 je
izkoristila nemoč Češkoslovaške, ki je z Münchenskim sporazumom izgubila območje Sudetov
in si priključila preostanek nekdanjega vojvodstva. Poleg tega je okupirala tudi del okrožij Spiš
in Orava. Naslednje leto je južna poljska meja skupaj s celotno državo izginila z zemljevida
(Davies, 2005).
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Slika 7: Območja mejnih sporov med Poljsko, Češkoslovaško in Nemčijo
Vir: Eastern Silesia, Spis and Orava: Stamps, 2016.
Večji del Poljske meje s Češkoslovaško se je torej oblikoval diplomatsko na podlagi
zgodovinskih in etničnih razmer. Posamezni odseki, ki sta si jih lastili obe državi, so povzročili
konflikte, za razrešitev katerih je bil potreben poseg Sveta odposlancev. Vojaško pobudo je v
letih po prvi svetovni vojni, v času ko se je Poljska vojska bojevala proti boljševikom, prevzela
češkoslovaška vojska, ki je okupirala sporna območja. Vsa zavezniška posredovanja so se
zaključila v korist Češkoslovaške, kar si lahko razložimo v luči zunanjih političnih smernic
antantnih držav. Povojna Češkoslovaška je bila oblikovana v sodelovanju z antanto pod
vodstvom predsednika Masaryka, ki je že med vojno pridobil podporo Velike Britanije in
Francije. Poljska pa nasprotno ni bila oblikovana po željah zahodnih zaveznic. Poljski
nacionalni komite z Dmowskim na čelu, ki ga je antanta smatrala za legitimnega predstavnika
Poljske, ni prevzel oblasti, temveč je ta pripadla nekdanjemu avstrijskemu generalu
Piłsudskemu. V tej luči je lažje razumeti, zakaj so se mejni spori končali v korist Češkoslovaške.
3.3.2. Meja z Nemčijo
Obljube ameriškega predsednika Wilsona so se po prvi svetovni vojni uresničene. Poljska je
pridobila svoboden dostop do Baltskega morja. Tako imenovani poljski koridor, ki je bil
zasnovan v Versajski mirovni pogodbi, je presekal nemško-pruska ozemlja in Poljski dodelil
130 km baltske obale. Poljska je uradno nadzor nad Zahodno Prusijo prevzela s potrditvijo
sporazuma 20. januarja 1920 (Davies, 2005).
Svojo zahtevo do mesta Gdansk (nemško Danzig), ki leži ob ustju Visle, je Poljska utemeljevala
z ekonomskimi argumenti. Mesto je pred delitvijo konec 18. stoletja pripadalo Poljski, a se je
pod prusko vladavino v večini germaniziralo. Izvedba plebiscita bi prav gotovo mesto dodelila
Nemčiji. Britanski premier David Lloyd George je na mirovni konferenci predlagal ustanovitev
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svobodnega mesta, kar se je 15. novembra 1920 tudi uresničilo. Svobodno mesto Gdansk ni
pripadalo ne Poljski ne Nemčiji niti ni bilo neodvisno. Mesto je ostalo pod upravo Društva
narodov, Poljska pa je dobila pravico do upravljanja s transportnimi, komunikacijskimi in
pristaniškimi objekti v mestu (Davies, 2005). Ustanovitev svobodnega mesta se je izkazala za
tvegano, saj je z vzponom nacizma vzburila nemške apetite in Hitlerju ponudila razlog za napad
na Poljsko.
Območje Vzhodne Prusije je ostalo pod nemško oblastjo. Zavezniška komisija se je odločila,
da bo v južnih okrožjih Allenstein (poljsko Olsztyn) in Marienweder (poljsko Kwidzyn) izvedla
plebiscit. 23. julija 1920 se je 96,52 % prebivalstva opredelilo v nemško korist. Poljska je po
izvedbi plebiscita pridobila oblast nad vasmi Janowo, Napromek in Grunwald (Davies, 2005).
Določitev zahodne meje z Nemčijo je predstavljala večji izziv. Poznanski upor, ki je izbruhnil
decembra 1918, je sprožil polarizacijo poljskega in nemškega prebivalstva. Mesto so zajeli
ulični spopadi in demonstracije. Poljaki so oblikovali Vrhovni ljudski svet (NRL), ki je prevzel
oblast nad mestom in bližnjo okolico, a mu ni uspelo skleniti sporazuma z nemško vlado. 8.
januarja 1919 je svet razglasil neodvisnost, kar je sprožilo nove spopade, ki so se končali z več
sto žrtvami. Čeprav je Medzavezniška nadzorna komisija, ki je takrat upravljala povojno
Nemčijo, NRL priznala kot zavezniško silo, so se spopadi končali šele s podpisom Versajske
pogodbe. Pogodba je celotno območje nekdanjega Vojvodstva Poznan dodelila Poljski. NRL je
oblast predal Ministrstvu za nekdanja nemška ozemlja v Varšavi (Davies, 2005).
Nasilje je zaznamovalo tudi urejanje povojne usode Zgornje Šlezije. Do dokončnega razpleta
leta 1921 so na območju izbruhnili trije veliki upori. Poljsko prebivalstvo je nasprotovalo
sklepom Versajske pogodbe, ki so na območju južnih predelov Šlezije določili izvedbo
plebiscita. Zahtevali so neposredno priključitev k Poljski. Prvi upor se je odvil avgusta 1919.
Nemške oborožene sile so upor brutalno zadušile, kar je povzročilo prihod britanskih,
francoskih in italijanskih enot. Drugi upor je potekal avgusta naslednje leto ob vrhuncu poljskosovjetske vojne. Nemško prebivalstvo je slavilo sovjetske uspehe in s tem izzvalo upor
poljskega prebivalstva. Zadnji upor je izbruhnil leta 1921 zaradi nasprotovanja rezultatom
plebiscita, ki je potekal 20. marca. 59,4 % prebivalstva je glasovalo za obstanek pod nemško
oblastjo. Poljski neuspeh je povezal množice v velik upor, ki je zavezniške države prepričal, da
spremenijo svojo odločitev. Svet odposlancev je določil, da se Zgornja Šlezija razdeli med obe
državi. 61 % plebiscitnega območja je pripadlo Nemčiji, preostanek, vključno z mesti Katowice
in Chorzow ter večino rudnikov premoga, pa Poljski (Davies, 2005). Razdelitev Zgornje Šlezije
je povzročila tudi funkcionalno delitev pokrajine. Tradicionalni center regije – mesto Opole je
ostalo središče nemškega dela Zgornje Šlezije, v poljskem delu pa je središčno funkcijo
prevzelo mesto Katowice. Močno industrializirani vzhodni se je tako preobrazil tudi v upravno
središče pokrajine in s tem oslabil povezanost nekdaj enotne regije Zgornje Šlezije. Politična
meja, ki je v obdobju med obema vojnama presekala pokrajino, je povzročila nastanek ločene
administrativne enote, ki se je – pod imenom Opole Šlezija - ohranila do danes (Heffner, 1994).
Na oblikovanje nemško-poljske meje je imela velik vpliv Versajska pogodba in diplomatsko
posredovanje zavezniških držav. Etnično prekrivanje poljskega in nemškega prebivalstva je
onemogočilo formacijo meje, ki bi se jasno naslonila na kulturno sestavo prebivalstva. Izvedba
dveh plebiscitov na etnično mešanem območju se je končala v nemško korist, a je v obeh
primerih del plebiscitnega območja pripadel Poljski. Nezanemarljiv je tudi vpliv lokalnega
poljskega prebivalstva, ki je odločno izrazilo željo po priključitvi k matični Poljski. Upor v
Poznanu in oblikovanje poljskih lokalnih oblastnih funkcij je pripevalo k temu, da je območje
pripadlo Poljski. Podobno so upori v Zgornji Šleziji posegli v rezultate plebiscita in spremenili
potek mejne linije.
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Z letom 1921 se je oblikovanje poljsko-nemške meje zaključilo. Nastalo stanje je bilo v obdobju
med vojnama podvrženo nemškim revizionističnim težnjam, ki so prihajale tako s strani
demokratičnih voditeljev Weimarske republike kot kasneje s strani nacistične Nemčije pod
vodstvom Hitlerja. Pogodba v Locarnu iz leta 1925 je bila sprejeta z namenom, da se zavaruje
povojne teritorialne spremembe v srednji in vzhodni Evropi. Toda pogodba je zaščitila le
nemško zahodno mejo, vzhodna meja s Poljsko pa je ostala odprta za revizijo (Davies, 2005).
S krepitvijo nacističnega režima je naraščala možnost odprtega spopada, ki je bila zapečatena s
podpisom nemško-sovjetskega pakta leta 1939.
3.3.3. Meja s Sovjetsko zvezo
Oblikovanje vzhodnih meja povojne poljske države se je v veliki meri navezovalo na poljskorusko razmerje moči. Po drugi strani pa je pomembno upoštevati tudi oblikovanje ostalih držav,
ki so ob koncu vojne razglasile neodvisnost in se soočile z zahtevno nalogo utrditve politične
oblasti. Baltske države – Litva, Latvija in Estonija so preizkušnjo prestale. Zahodno ukrajinska
republika pa razpleta spopadov v Vzhodni Evropi ni preživela.
Obsežno območje Vzhodno evropskega nižavja je bilo stoletja zaznamovano s poljsko-ruskimi
ozemeljskimi spori. Vprašanje povojne poljsko-sovjetske meje se je dotikalo območij, kjer je
živelo relativno malo poljskega in ruskega prebivalstva. Pomembno vlogo je igrala zgodovina
poljsko-ruskih mej, ki so se dinamično pomikale v skladu z aktualno močjo obeh držav. Najbolj
radikalna poljska zahteva, ki jo je na pariški mirovni konferenci izrazil Dmowski, je mejo
uskladila z nekdanjim vzhodnim robom Poljske-Litve iz leta 1772 na porečju reke Dneper.
Tradicionalna ruska zahteva, ki so jo sprejeli tudi boljševiki, je mejo določala s tokom reke
Bug. Na obsežnem območju med obema zahtevama, kjer se danes nahajajo Litva, Belorusija in
Ukrajina, je bilo začrtanih še mnogo drugih predlogov.










Revidirana začasna demarkacijska linija je bila predlagana 8. decembra 1919 na Pariški
mirovni konferenci. V grobem se je ujemala z mejo nekdanjega Kongresnega kraljestva,
pri čemer je na poljski strani pustila območje Bialystoka z okolico. Vrhovni zavezniški
svet predloga ni sprejel, niti ni bil uradno predstavljen poljskim in sovjetskim
zastopnikom.
Linija Drisa-Bar je bila opisana v sovjetski mirovni noti 28. januarja 1920. Potekala je
od reke Drisa v današnji Belorusiji do mesta Bar v današnji Ukrajini, vzhodneje od
kasnejše poljsko-ruske meje. Zaradi prekinitve odnosov med državami aprila 1920 ni
bil predlog nikoli uradno obravnavan.
Linija iz konference v Spaju je bila sprejeta s strani britanskega premierja Lloyda
Georga in poljskega premierja Wladyslawa Grabskega 10. julija 1920. V severnem delu
se je ujemala z začasno demarkacijsko linijo iz leta 1919. Na jugu pa je posegla tudi na
območje nekdanje avstrijske Galicije, z upoštevanjem takratnega položaja poljske in
ruske vojske, ki sta se bojevali na območju Vzhodne Galicije, pri čemer je mesto Lvov
ostalo na poljski strani.
Ob svojem nastanku Curzonova linija ni igrala pomembne vloge pri določanju poljskosovjetske meje. Linija je bila oblikovana s strani britanskega zunanjega sekretarja Lorda
Curzona na konferenci v Spaju. 11. julija 1920 je bile posredovana sovjetskim
predstavnikom v Moskvi, ki so predlog zavrnili. V času druge svetovne vojne je znova
postala aktualna in je močno vplivala na povojno določitev poljsko-sovjetske meje.
Linija v grobem poteka po današnji vzhodni meji poljske države.
Linija, ki jo je 24. septembra 1920, predlagal sovjetski predstavnik Adolf Joffe, je bila
pripravljena Poljakom odstopiti ozemlje skoraj do nekdanje meje Poljske-Litve iz leta
1772. Po nasvetu poljskega politika Stanislawa Grabrskega je poljska delegacija predlog
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zavrnila. Če bi bila meja začrtana tako daleč na vzhodu, bi se relativni delež že tako
številčnega nepoljskega prebivalstva v državi še močneje povečal. Rečeno je bilo tudi,
da je bil dobrodušen sovjetski predlog zavrnjen v luči izboljšanja sosedskih odnosov po
vojni (Davies, 2005).

Slika 8: Predlagane meje med Poljsko in Sovjetsko zvezo
Vir: Davies, 2005.
Omenjeni predlogi so se navezovali na dogajanje v poljsko-sovjetski vojni. Sovjeti so bili ob
poljskem prodoru na vzhod v letih 1919-1920 pripravljeni odstopiti dobršen del ozemlja.
Zastopniki zahodnih držav so potencialno mejo določili zahodneje od kasneje sprejete meje
Poljske, približno po liniji sodobne vzhodne poljske meje. Toda vpliv zavezniških držav in
številnih konferenc, ki so urejale vprašanje povojne ureditve Evrope, je bil v praksi majhen.
Poljska v vojni ni bila deležna vojaške pomoči niti niso zavezniki bistveno posegli v dogajanje
ruske državljanske vojne. Ko so se konflikti s poljsko zmago nad Rdečo armado in sovjetsko
zmago v domači vojni končno zaključili, je bilo vprašanje razmejitve med državama
prepuščeno poljskim in sovjetskim predstavnikom brez pomembnejših zunanjih vplivov.
Linija premirja iz Rige je bila s sprejeta 12. oktobra 1920 s strani sovjetskega predstavnika Joffa
in poljskega predstavnika Dabskega. Meja je bila dokončno formirana s podpisom pogodbe iz
Rige 18. marca 1921. Potekala je od reke Drise na severu, prešla območja današnje Litve,
Belorusije in Ukrajine in se zaključila na jugu z mejo Vzhodne Galicije (Davies, 2005). V
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grobem se je nahajala nekje na sredini med najbolj vzhodnimi poljskimi zahtevami in najbolj
zahodnimi sovjetskimi.
V nasprotju s poljskimi zahodnimi mejami, na katere je imela velik vpliv mednarodna
diplomacija, so bile njene vzhodne meje rezultat vojaških spopadov. Lokalno litvansko,
belorusko in ukrajinsko prebivalstvo pri tem ni dobilo priložnosti izraziti svoje želje, kot je to
storilo prebivalstvo južne Vzhodne Prusije in Zgornje Šlezije. Nastala meja je bila v veljavi do
sovjetskega napada na Poljsko, 17. septembra 1939. Mesec dni pred tem je bila s paktom
Ribbentrop-Molotov sovjetska zahteva pomaknjena nazaj na reko Bug in bi v skladu z
dogovorom tvorila nemško-sovjetsko mejo.
3.3.4. Ukrajinska vojna in meja z Romunijo
Poljska meja z Romunijo je bila poleg ostalih meja Vzhodne Galicije določena najkasneje.
Formalno je bila potrjena šele leta 1923, ko je Svet odposlancev sprejel vključitev Vzhodne
Galicije v poljsko državo. Romunija, ki je ob koncu vojne pridobila obsežna območja nekdanje
Ogrske, je bila v času med obema vojnama s Poljsko v dobrih odnosih. Ko se je med državama
oblikovala skupna meja, ni prišlo do ozemeljskih sporov. Nastala meja je potekala po črti, ki je
pred prvo svetovno vojno ločevala avstrijsko Galicijo od Romunije in ruske Besarabije.
Pokrajina Besarabija, ki obsega približno območje današnje Moldavije, je po koncu vojne
namreč pripadla Romuniji (Davies, 2005).
Razlogi, da se je skupna poljsko-romunska meja sploh lahko oblikovala, so povezani z
ukrajinskimi upi na neodvisnost, ki jih je sprožil razpad nemškega in ruskega cesarstva.
Dogajanje v Ukrajini je bilo močno povezano s poljskim vprašanjem in rusko državljansko
vojno. Na območju Galicije je bila 18. oktobra 1918 ustanovljena Zahodno ukrajinska
republika. Tudi na območju ruske Ukrajine so se z namenom odcepitve od Rusije formirale
vojaške enote. Poljaki so bili pripravljeni priznati nastanek neodvisne Ukrajine na ruskih
območjih, a nekdanjo avstrijsko Galicijo so smatrali kot poljsko ozemlje. V nastali situaciji so
se bili Ukrajinci primorani bojevati proti Poljakom, boljševikom in belimi carističnimi
podporniki, ki so se v ruski državljanski vojni borili proti Rdeči armadi. Na ruskem območju je
bilo ukrajinsko nacionalistično gibanje najprej zatrto z belim terorjem Antona Denikina, ki so
ga nato zaključili sovjeti in s tem onemogočili nastanek neodvisne Ukrajine. V Galiciji pa so
bile sanje o neodvisnosti zatrte s strani poljske vojske (Davies, 2005).
Vzhodna Galicija je bila je bila v poljskih očeh poimenovana Vzhodna Malopoljska, s strani
Ukrajincev pa Zahodna Ukrajina. Na območju je prevladovalo rutensko (ukrajinsko)
prebivalstvo, toda etnična podoba je bila zelo fragmentirana. Mesta so imela praviloma poljsko
in judovsko večino, medtem ko je bilo podeželje izrazito ukrajinsko. Razglasitev Zahodno
ukrajinske republike je sprožila poljsko ofenzivo, ki je okupirala območje. Priključitev
Vzhodne Galicije k poljski državi je bilo s premirjem v Rigi leta 1921 potrjeno s strani
Ukrajinske socialistične republike, ki je postala ena izmed republik novoustanovljene Sovjetske
zveze. Stanje je bilo dokončno potrjeno s strani Sveta odposlancev leta 1923. Ob poljski
Vzhodni Galiciji so se oblikovale meje s Češkoslovaško na jugozahodu, Romunijo na jugu in
Sovjetsko zvezo na vzhodu (Davies, 2005).
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Slika 9: Etnična podoba Vzhodne Galicije
Vir: Davies, 2005.
3.3.5. Meja z Litvo in Latvijo
Zgodovina poljsko-litvanskih odnosov ima za seboj dolgo tradicijo. Od 14. stoletja dalje sta bili
državi združeni v personalno zvezo, ki se je v 16. stoletju preoblikovala v enotno državo z
skupnim vladarjem in sejmom. V času svojega največjega obsega je bila Poljska-Litva med
največjimi državami v Evropi. Z delitvijo države ob koncu 18. stoletja je bila zveza prekinjena.
Obe državi sta ponovno pridobitev samostojnosti dočakali ob koncu prve svetovne vojne.
Poljsko mnenje nastanku neodvisne Litve ni nasprotovalo. Nekatere skupine so upale celo na
ponovno oblikovanje federalne zveze. Odnosi so se zapletli, ko je litvanska vlada v Kaunasu
zase zahtevala mesto Vilna in ga razglasila za svojo prestolnico. Mesto je imelo izrazito poljsko
večino, v širši okolici pa se je prepletalo litvansko, poljsko in belorusko prebivalstvo. Kot
rojstni kraj generala Piłsudskega je imelo mesto za Poljake tudi velik simbolni pomen (Davies,
2005).
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Slika 10: Etnična podoba območja okrog mesta Vilna
Vir: Davies, 2005.
Nastali konflikt je spominjal na dogajanje v Ukrajini, saj je bilo litvansko nacionalno gibanje
prav tako povezano s poljsko-sovjetsko in rusko državljansko vojno. Domači litvanski
nacionalisti so že v času prve svetovne vojne prejeli nemško podporo. Sovjetska zveza je
podpirala litvanske komuniste, Poljaki pa so se bojevali proti obema skupinama. Mesto Vilna
je v času vzhodno evropskih spopadov zamenjalo različne oblasti. V letih 1917-18 je bilo
središče nemških okupiranih območij na vzhodu. Decembra 1918 je prišlo pod oblast lokalnih
poljskih obrambnih enot. Januarja naslednje leto so mesto zavzeli litvansko-beloruski
komunisti, katere je nato pregnala poljska vojska. Aprila 1919 je Rdeča armada znova okupirala
območje in ga julija 1920 prepustila Litvi. 9. oktobra 1920 je mesto znova prišlo pod poljsko
oblast (Davies, 2005).
12. oktobra 1920 je bila na območju Vilne z širšo okolico oblikovana neodvisna država
Osrednja Litva, ki ni pridobila mednarodnega priznanja. S koncem konfliktov je poljska večina
dobila priložnost, da sproži pobudo za priključitev ozemlja k Poljski. Vprašanje združitve s
Poljsko je bilo urejeno z volitvami, na katerih se je prebivalstvo odločilo v poljsko korist. Marca
1922 je varšavski sejem sprejel priključitev Osrednje Litve k poljski državi, kar je kasneje
potrdil tudi Vrhovni zavezniški svet. Litvanska vlada v Kaunasu ni odločitve nikoli sprejela
(Davies, 2005).
Na preostanku poljske meje z Litvo in meji z Latvijo na skrajnem severu države ni prišlo do
ozemeljskih sporov. Meja se je oblikovala po podpisu pogodbe iz Rige (1921), vzhodna
območja so bila priključena k poljski državi.
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4. Poljska v obdobju med svetovnima vojnama
Novoustanovljena poljska država se je po svojem prostorskem obsegu precej razlikovala tako
od nekdanje združene Poljske-Litve, ki je v poljskem spominu predstavljala slavno preteklost
kot tudi od sodobne Poljske, katero je oblikoval razplet druge svetovne vojne. Problem
nerešenih mejnih vprašanj je zaznamoval prva leta samostojne Poljske. Poleg tega se je država
soočala s problematiko velikega števila manjšin, ki so živele na njenem ozemlju. Pomembno
oviro je predstavljala tudi integracija območij, ki so stoletje sodila pod različne oblastne sisteme
in se razvila na specifične načine. Ob nastanku države je bilo v uporabi šest različnih denarnih
enot, štirje različni jeziki uradovanja in trije pravni sistemi. Poznanija, Šlezija, Vzhodna
Galicija, Osrednja Litva in območje Tešina so imela svojo ločeno administracijo. Železniško
omrežje, ki je posamezna poljska mesta povezovalo s prestolnicami bivših imperijev je bilo
potrebno povezati v enoten sistem. Predvsem pa je državo zaznamovala lega med Nemčijo in
Rusijo, ki sta kmalu znova ogrožali evropski mir (Davies, 2005).
Vpliv, ki ga je pustila razdelitev poljskih ozemelj med Avstrijo, Prusijo in Rusijo, se je odrazil
tudi v administrativni ureditvi obnovljene poljske države. Nekdanje mednarodne meje so
ohranile funkcijo notranjih meja med posameznimi vojvodstvi, saj so bili vsi trije sektorji
razdeljeni ločeno. V nemškem sektorju sta se oblikovala Pomorjansko in Poznansko
vojvodstvo. Na območju nekdanjega Poljskega kraljestva so nastala vojvodstva Varšava, Lodž,
Kielce, Lublin in Bialystok. Ob koncu poljsko-boljševiške vojne, ko je s premirjem v Rigi
Poljska pridobila območja na vzhodu, so nastala še Voljnisko, Novogrodsko in Polezijsko
vojvodstvo. Nekdanja avstrijska Galicija je bila razdeljena na vojvodstva Krakov, Lvov,
Tarnopol in Stanislavov. Z aneksijo Osrednje Litve leta 1922 pa je nastalo vojvodstvo Vilna.
Edino vojvodstvo, ki je preseglo nekdanje državne meje je bilo avtonomno vojvodstvo Šlezija,
ki je vključevalo tako avstrijski kot nemški del Šlezije (Sobczynski, 1994).

4.1.

Vzpon totalitarnih režimov v letih pred drugo svetovno vojno

Evropa, kakršno je oblikoval Versajski mirovni sporazum, je ponujala priložnosti za nove
konflikte. Stara celina je bila stoletja nesporno središče razvoja, trgovine in politične moči. Ob
koncu prve svetovne vojne, ki je zahtevala visoko ceno, je bil primat Evrope postavljen pod
vprašaj. ZDA so po dolgem obdobju izolacionizma prvič posegle v evropsko dogajanje, iz
katerega so izšle kot pomemben člen globalne politike. Na drugi strani so boljševiki z zmago v
državljanski vojni oblikovali novo komunistično Rusijo, ki je ohranila avtoritarnost nekdanjega
carističnega režima. Bipolarizacija sveta ob koncu druge svetovne vojne nosi svoje začetke v
razpletu prve svetovne vojne. V vmesnem obdobju je Evropa zašla v globoko krizo, katero je
zaznamoval vzpon avtoritarnih režimov, ki so ogrozili evropsko demokratično tradicijo.
Gospodarski in socialni problemi, s katerimi so se soočale evropske države, so dvignile podporo
nacionalističnim strankam, ki so obljubljale rešitev krize in pri tem krivce iskale v različnih
etničnih in socialnih skupinah. Države, v katerih je avtoritarnim skupinam uspelo priti na oblast,
so začele izražati imperialistične težnje, ki so Evropo potisnile v nov spopad.
Novonastale države, med katerimi je bila tudi Poljska, so v letih pred drugo svetovno vojno
podlegle avtoritarni oblasti. Izjema je Češkoslovaška republika, ki je ohranila demokratičnost
oblasti. Nastali so novi ozemeljski spori, ki so dolgotrajni postopek oblikovanja političnega
zemljevida Evrope po prvi svetovni vojni, postavili pod vprašaj. Poljska država je namreč konec
druge svetovne vojne doživela v povsem prenovljeni obliki. Sprememba družbene ureditve v
luči socialistične doktrine, etnična homogenizacija prebivalstva in teritorialni premik so le
najbolj očitne spremembe, ki so pretresle državo.
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Poljska zunanja politika je bila v obdobju med obema svetovnima vojnama usmerjena na
samostojno pot. Dejstvo, da se je bila država primorana sama soočiti s sovjeti brez pomoči
Velike Britanije in Francije, je na Poljskem omajalo zaupanje v zahodne demokracije. Poljska
se ni pridružila Mali antanti, ki je bila ustanovljena ob podpori Francije. Geografska lega države
med Nemčijo in Sovjetsko zvezo je zahtevala specifične pristope. Nacistični režim na zahodu
in prav tako avtoritarni komunizem na vzhodu sta za Poljsko predstavljala občutno grožnjo.
Leta 1932 sta poljska in sovjetska vlada podpisali pakt o nenapadanju. Dve leti kasneje je sledil
podoben pakt z Nemčijo (Davies, 2005).
Dogodki v letih 1938-39 so pokazali, da imata Hitler in Stalin na območju srednje in vzhodne
Evrope svoje načrte. Priključitev Avstrije k Tretjemu rajhu in razbitje Češkoslovaške, ki je
sledilo podpisu Münchenskega sporazuma, sta nakazovala na približujoči se spopad.
Češkoslovaška izkušnja, v kateri je sodelovala tudi Poljska z zasedbo Zaolzja, je Veliko
Britanijo in Francijo prepričala, da so diplomatska pogajanja s Hitlerjem brezpredmetna. Ko je
nacistična propaganda začela izražati zahteve po mestu Danzig (poljsko Gdansk) in tako
imenovanem poljskem koridorju, je Velika Britanija Poljski zagotovila, da bo storila vse kar
lahko, da bi zaustavila nemški napad na Poljsko. 28. aprila 1939 je Hitler odgovoril s preklicem
nemško-poljskega pakta o nenapadanju. Francoska in britanska vlada sta vzpostavili
diplomatske stike s Sovjetsko zvezo, ki niso obrodili sadov. Sledila so nemško-sovjetska
pogajanja, ki so zapečatila usodo Poljske republike (Davies, 2005).
Nemško-sovjetski sporazum o nenapadanju, po zunanjih ministrih obeh držav znan kot »Pakt
Ribbentrop-Molotov«, je bil sprejet avgusta 1939. Vzporedno z njim je bil sprejet tudi tajni
protokol, v katerem sta si državi razdelili interesna območja v vzhodni Evropi (Davies, 2005).
Na območju, kjer je prebivalo poljsko prebivalstvo, so bile določene nove politične meje, s
katerimi je bila poljska država znova izbrisana z zemljevida.
Usoda poljske države je bila določena v drugi točki dodatnega tajnega protokola, podpisanega
23. avgusta 1939:
» V primeru teritorialno-politične reorganizacije okrožij, ki sestavljajo Poljsko republiko, bo
meja interesnih sfer Nemčije in Sovjetske zveze potekala približno ob rekah Pisa, Narev, Visla
in San« (Secret Supplementary Protocols of the Molotov-Ribbentrop Non-Aggression Pact,
1939, str. 3).
Nemško-sovjetski pakt predstavlja vrhunec predvojne mednarodne diplomacije, ki je 1.
septembra pripeljala do napada na Poljsko. Toda manj kot mesec dni pred podpisom sporazuma
je Sovjetska zveza vstopala v diplomatska pogajanja z Veliko Britanijo in Francijo, ki so se
nanašala na vojaško sodelovanje v primeru nemške agresije. Cilji Sovjetske zveze so bili očitno
usmerjeni v iskanje najugodnejših razmer za povečanje politične moči v vzhodni Evropi. Kot
primer navedimo nekaj opomb sovjetske strani glede pogajanj z vojaškima misijama Velike
Britanije in Francije, ki se nanašajo na poljsko državo:
»II. različica vojaških operacij – če je objekt napada Poljska. Če Francija in Anglija na osnovi
njunega sporazuma s Poljsko napovesta agresorju vojno in vanjo nemudoma vstopita, bo ZSSR
na osnovi svojega sporazuma z Anglijo in Francijo agresorjem morala napovedati vojno… Mi
lahko sodelujemo le, če bi se Francija in Anglija dogovorili s Poljsko in po možnosti tudi z
Litvo glede prehoda naše vojske severno od Minska preko Vilenskega koridorja… Francija in
Anglija bi od Poljske morali zahtevati, da na fronto proti Vzhodni Prusiji in v Poznan pošlje
vsaj 40 pehotnih divizij… Istočasno nam bi bila Poljska obvezana omogočiti manever naših
enot na severovzhodu Poljske, in sicer prevoz vojaške opreme in živil po železnici.«
(Šapošnikov, 1939; cv: Naročnicka in sod., 2010, str. 481,482).
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Dokument je nastal 4. avgusta 1939, 19 dni pred nemško-sovjetskim paktom. Obrat sovjetske
zunanje politike je bil hiter in temeljit. Ustvaril je pogoje, ki so izrazito spremenili politično
podobo Evrope in sveta.

5. Druga svetovna vojna
Druga svetovna vojna se je uradno začela 1. septembra 1939 z nemškim napadom na Poljsko.
V naslednjih letih je prerasla v globalen spopad, v katerega so bile vključene številne države iz
vseh delov sveta. Vzpon radikalnih nacionalističnih režimov, ki so jih poosebljale Nemčija,
Italija in Japonska, je pripeljal do podpisa »trojnega pakta«, ki je države povezal v skupno
imperialistično politiko. Vsaka izmed omenjenih držav je še pred uradnim začetkom vojne
razširila svoj teritorialni obseg. Fašistična Italija je v letu 1936 okupirala afriško Abisinijo
(današnja Etiopija) in Albanijo leta 1939. Nacistični Nemčiji se je leta 1938 priključila Avstrija
in območje Sudetov, kateremu se je naslednje leto pridružilo celotno ozemlje Češke in
Moravske. Japonska pa je leta 1931 zasedla Mandžurijo in v letu 1937 napadla Kitajsko.
V prvi fazi vojne, ki se je končala z nemškim napadom na Sovjetsko zvezo 22. junija 1941, sta
Hitler in Stalin sodelovala v skladu z paktom Ribbentrop-Molotov. Sovjeti so v tem času zavzeli
Finsko, Baltske države, vzhodno Poljsko in Besarabijo. Nemčija pa je svojo oblast razširila nad
zahodno Poljsko, Dansko, Norveško, države Beneluksa, in Francijo. Zavezniške države, od
katerih se je le Velika Britanija izognila okupaciji, so bile poražene. Trojnemu paktu so se v
tem času pridružile še Slovaška, Madžarska, Romunija, Bolgarija in Jugoslavija. V slednji je
prišlo do upora, kar je sprožilo napad, ki se je končal z okupacijo Jugoslavije in Grčije. Pred
napadom na Sovjetsko zvezo je bila torej večina kontinentalne Evrope pod oblastjo držav članic
trojnega pakta.
V drugi fazi vojne je nemška vojska krenila na vzhod in zavzela obsežna območja Sovjetske
zveze. Med zavezniškimi državami se je začela oblikovati protifašistična koalicija, katere
začetek lahko označimo s podpisom atlantske listine avgusta 1941. V njej sta se britanski
premier Winston Churchill in ameriški predsednik Franklin D. Roosevelt zavezala k uničenju
fašizma in nacizma. Kasneje so k sporazumu pristopile tudi številne druge države. Vojna je
prave globalne razsežnosti dobila z japonskim napadom na ameriško mornariško oporišče Pearl
Harbor decembra 1941, po katerem so ZDA vstopile v vojno. Vojna sreča se je v letu 1943
začela nagibati na stran zaveznikov. Sovjeti so na vzhodni fronti prevzeli pobudo in začeli
postopoma prodirati proti zahodu. Zavezniški zmagi v Severni Afriki je sledilo izkrcanje v
Italiji in njena kapitulacija. Tudi na tihooceanskem bojišču se je ravnotežje moči prevesilo na
ameriško stran, ki je začela z osvobajanjem okupiranih območij. Naslednje leto je prišlo do
odprtja nove fronte v Franciji. Prodiranje zavezniške vojske z zahoda in sovjetske z vzhoda se
je v letu 1945 približevalo središču nacistične oblasti. 30. aprila je Hitler storil samomor, 8.
maja pa je Nemčija priznala poraz in podpisala brezpogojno kapitulacijo. Bojevanje na Pacifiku
se je nadaljevalo, saj se Japonska ni bila pripravljena predati. Po tem, ko sta bili v začetku
avgusta odvrženi atomski bombi na Hirošimo in Nagasaki, je tudi japonska bojna vnema
popustila. 2. septembra 1945 je bila, s kapitulacijo Japonske, druga svetovna vojna končana.
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5.1.

Poljska v drugi svetovni vojni

Druga svetovna vojna predstavlja žalostno poglavje v poljskem spominu. Najpogosteje se kot
povod za začetek spopadov v Evropi navaja nemški napad na Poljsko. Toda 1. septembra 1939
je Evropo presenetila novica, da je poljska vojska sprožila nenapovedan napad na Tretji rajh.
Nacisti so namreč s prevaro upravičili svoj prodor v vzhodno Evropo. Skupini obsojenih
kaznjencev so naročili, da napadejo nemško radijsko postajo v Gliwicah (nemško Gleiwitz) v
Zgornji Šleziji. Po radijskem prenosu so predvajali poljsko patriotsko sporočilo, ob izstopu pa
so jih ustrelili člani nacističnega SS. Sledila je nemška invazija, ki se je začela s pomorskim
napadom na mesto Gdansk in letalskimi napadi na večja poljska mesta. Poljaki so opustili načrt
o branjenju svojih meja in so se pripravili na protiofenzivo v notranjosti države. 17. septembra
je poljske meje prestopila še sovjetska vojska, ki je napad upravičevala z zaščito beloruskega
in ukrajinskega prebivalstva. Ujetim med dve močnejši vojski, poljskim enotam ni preostalo
drugega kot kapitulacija. Zadnje enote so se predale 5. oktobra, poljski odpor pa se je prestavil
v tujino in podzemlje. Zahodne zaveznice so 3. septembra Nemčiji napovedale vojno, a
nemogoča naloga obrambe države je bila v celoti prepuščena Poljakom. Poljske politične meje
so bile znova izbrisane z zemljevida. Namesto njih je poljsko ozemlje po rekah Bug in San
presekala nemško-sovjetska meja, katere koncept je bil zarisan v paktu Ribbentrop-Molotov
(Davies, 2005).

Slika 11: Nemške in sovjetske osvojitve do leta 1940
Vir: Bufon, 2012.
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Ozemlje na nemški strani demarkacijske črte je bilo upravno zadeljeno na dva dela. Zgornja
Šlezija, Poznanija ter zahodna in vzhodna Prusija so bile neposredno priključene Tretjemu
rajhu. Zanje se je uveljavil naziv ozemlja Novega rajha. Območja osrednje in južne Poljske pa
so postala del Generalnega gubernerstva (General Gouvernment). V obeh enotah je bilo poljsko
prebivalstvo prikrajšano za osnovne civilne pravice. Sovjeti so priključitev novih ozemelj
skušali prikazati v demokratični luči. Severna območja so bila prepuščena neodvisni Litvanski
republiki, ki je bila leta 1940, tako kot Latvija in Estonija, anektirana s strani Sovjetske zveze.
Osrednje območje do reke Pripjat je bilo priključeno Beloruski SSR, južna ozemlja pa k
Ukrajinski SSR. Na vseh ozemljih je bil izveden plebiscit, katerega rezultate bi težko označili
kot verodostojne (Davies, 2005).

Slika 12: Nemška upravna razdelitev okupirane Poljske
Vir: Davies, 2001.

37

Poljsko prebivalstvo pod nemško oblastjo je bilo, na podlagi nacistične rasne ideologije,
razdeljeno v štiri kategorije. Judovsko prebivalstvo je bilo prisilno vključeno v geta, tekom
vojne pa je poljska ozemlja prepredla mreža koncentracijskih taborišč. Nenemško prebivalstvo
na ozemljih Novega rajha je bilo večinoma deportirano na območja Generalnega gubernerstva,
njihovo mesto pa so nadomestili Nemci, v skladu z idejo nemškega lebensrauma. Na območje
poljskega koridorja ob južni baltski obali so se preselili baltski Nemci iz Latvije in Estonije.
Poljaki, ki so pristali pod sovjetsko oblastjo, so bili deležni Stalinovega terorja. Množični poboji
in deportacije so močno vplivali na etnično sestavo nekdanjih vzhodnih poljskih ozemelj, ki se
nikdar niso vrnila pod poljsko oblast. Vrhunec sovjetskih vojnih zločinov predstavlja odkritje
več kot 4.000 trupel v Katinskem gozdu ob reki Dneper. Za poljsko prebivalstvo se je začelo
trpljenje, ki se je v kolektivnem spominu ohranilo kot poljska Golgota, katero najbolje
simbolizira koncentracijsko taborišče Auschwitz.
Odnos med Poljsko in Sovjetsko zvezo in njegov vpliv na obseg poljske države je na videz
paradoksalen. V prvih letih vojne je bila Sovjetska zveza soudeleženka pri razbitju Poljske in
vir obsežnega nasilja nad poljskim prebivalstvom. V drugi fazi vojne je postala (v skladu z
lastnimi interesi) zaščitnica poljskega naroda in odločilen akter pri obnovitvi poljske
neodvisnosti. Rdeča armada je nosila glavno breme na vzhodnem bojišču in je odločilno
pripomogla k porazu nacistične Nemčije. Brez njene vloge bi politična ureditev vzhodne
Evrope doživela drugačno usodo. V sklopu zavezniških konferenc v zadnjih letih vojne je
Sovjetska zveza izrazila željo po obnovitvi Poljske, kar se je tudi uresničilo. Toda pri tem je
obdržala obsežna vzhodna ozemlja medvojne Poljske republike, ki je po obnovitvi dobila oblast
nad nekdanjimi nemškimi vzhodnimi ozemlji. V letih po vojni je Poljska postopoma prešla pod
centralno vodeno socialistično oblast, ki je spominjala na sovjetsko satelitsko državo. Vlogo
Sovjetske zveze lahko ponazorimo na primeru varšavskega upora leta 1944, pri katerem je
Rdeča armada počakala, da so nacisti uničili (protisovjetsko) poljsko odporniško gibanje, s
čimer so lahko ob kasnejši osvoboditvi države na vodilne položaje postavili sebi lojalno
prebivalstvo.
Vloga Sovjetske zveze v drugi svetovni vojni se je spremenila 22. junija 1941. Nemčija je
sprožila operacijo Barbarosa in z obsežno vojsko prodrla v Sovjetsko zvezo. Pakt RibbentropMolotov je bil s tem prekinjen vključno z demarkacijsko črto, ki je presekala poljska ozemlja.
Celotno s Poljaki naseljeno ozemlje je pristalo pod nacistično oblastjo. Galicija je bila vključena
pod upravo Generalnega gubernerstva, vzhodna ozemlja pa so prešla pod okupacijsko upravo.
Nemško vodstvo je pričelo z izgradnjo načrta o germanizaciji obsežnega ozemlja med Odro in
Dneprom. Načrt je vključeval deportacijo okrog 20 milijonov Poljakov v zahodno Sibirijo,
regermanizacijo 3-4 milijonov Poljakov in likvidacijo vseh ostalih. Nacistični teror je prehajal
v radikalno fazo, ki je vključevala tudi »dokončno rešitev« judovskega vprašanja. Izbrana
statistika odraža naslednje podatke: V šestih letih vojne se je prebivalstvo nekdanje Poljske
republike zmanjšalo za 6.028.000, od tega 2.900.000 predstavljajo poljski Judje. Od 18
milijonov žrtev koncentracijskih taborišč jih je 11 milijonov umrlo na okupiranih poljskih
ozemljih, od tega okrog 5 milijonov Judov (Davies, 2005). Občutljivost tematike in različne
percepcije posameznih skupin onemogočajo objektivno oceno žrtev. Vsekakor se je
demografska podoba poljskih ozemelj drastično spremenila, kar je med drugimi vplivalo tudi
na oblikovanje povojnih meja.
Poljsko odporniško gibanje se je oblikovalo še pred koncem septembra 1939. Nastalo je mnogo
različnih skupin, ki so vključevale pripadnike z različnimi interesi, cilji in idejami o osvobojeni
Poljski. Družila jih je želja po osvoboditvi izpod nacistične oblasti in obnovitvi države, v
mnogih drugih pogledih pa so si bile med seboj nasprotne, pogosto tudi sovražne. Njihovo
delovanje je bilo usmerjeno v sabotaže in oviranje sovražnika, pa tudi na delovanje
odporniškega radija in tiska, organizacijo odporniških šol in zbiranje informacij. Glavna vloga
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med temi skupinami je pripadla Domači armadi (Armia Krajowa) in Ljudski armadi (Armia
Ludowa). Prvo je podpirala poljska vlada v izgnanstvu in zahodne zaveznice. Po številu
pripadnikov je bila najverjetneje največje osvobodilno gibanje v vojni. Ljudska armada pa je
bila pod okriljem Poljske delavske partije in posredno povezana s Sovjetsko zvezo. Domača
armada je bila razbita med neuspešno varšavsko vstajo, po kateri je osrednje mesto prevzela
Ljudska armada, ki je 1. januarja 1944 ustanovila Narodni domači svet (KRN) kot prvi politični
organ bodoče obnovljene Poljske (Davies, 2005). Sledila je sovjetska osvoboditev Poljske, ki
je temeljno spremenila politični okvir države.
Oris sovjetske osvoboditve Poljske je odvisen od opredelitve »osvoboditve« in poljskih
ozemelj. V najširšem okviru je potekala od 4. januarja 1944, ko je sovjetska vojska prestopila
meje predvojne Poljske, pa do septembra 1945, ko je Sovjetska zveza zahodna ozemlja
prepustila poljski upravi. Osvobojena ozemlja vzhodno od reke Bug so bila vključena pod
sovjetsko administracijo, saj je država smatrala, da je meja iz pakta Ribbentrop-Molotov še
vedno veljavna. Potrebno je poudariti, da se je to zgodilo še preden so zavezniške konference
potrdile, da bodo nekdanja poljska vzhodna ozemlja postala del Sovjetske zveze. Ob svojem
prodoru je Rdeča armada zatrla vsa gibanja, ki niso bila prosovjetsko usmerjena, vključno s
pripadniki Domače armade. Južna območja v pokrajinah Volinija in Vzhodna Galicija, na
katerih je pred vojno prevladovalo poljsko, ukrajinsko in judovsko prebivalstvo, so spremenila
svojo etnično podobo. Nacistična oblast je odstranila judovsko prebivalstvo, sovjetska
osvoboditev pa je sprožila ukrajinsko nasilje nad Poljaki. Sovjeti so nadaljnji prodor na ozemlja
zahodno od reke Bug izkoristili za oblikovanje prosovjetskih oblastnih struktur, iz katerih je
kasneje nastala socialistična Poljska (Davies, 2005).
V zadnji fazi vojne, ko je bila zmaga na dosegu roke, so ideološke razlike med Sovjetsko zvezo
in zahodnimi zavezniki generirale mnoga razhajanja in v ospredje postavile interese
posameznih držav. Sovjetska zveza poljske vlade v izgnanstvu ni sprejela kot legitimne
predstavnice naroda, kot so to storile vse ostale članice protifašistične koalicije. Na osvobojenih
poljskih ozemljih je delovala v skladu z lastnimi interesi o povojni ureditvi Evrope. Po neuspeli
varšavski vstaji, ki je razbila Domačo armado, je poljska vlada v izgnanstvu izgubila svoj vpliv.
V Lublinu je bil pod vodstvom komunistov ustanovljen Poljski komite narodne osvoboditve
(PKWN), ki se je preoblikoval v Začasno vlado poljske republike. Po osvoboditvi Varšave je
svoj sedež prestavil v staro prestolnico. Poljska je kmalu ponovno dobila svojo mesto na
zemljevidu. Toda pri njenem oblikovanju je imelo poljsko prebivalstvo neznaten vpliv. Usoda
Poljske je bila določena s strani zavezniških držav, v okviru jaltske in potsdamske konference
(Davies, 2005).

5.2.

Poljsko vprašanje med zavezniki

Medvojna zavezniška diplomacija, ki je vrhunec doživela v obliki treh konferenc, pogosto
imenovanih kot »srečanja velikih treh«, je imela velik vpliv na povojno politično ureditev sveta.
Prav primer Poljske dobro ilustrira pomen zunanjih vplivov na formacijo obnovljene države.
Konferenca v Teheranu konec leta 1943 je potekala v času, ko se je razmerje moči v vojni
obračalo na stran zaveznikov. Zavezniške države so podprle idejo o obnovitvi »močne« in
»neodvisne« Poljske, toda interpretacija teh pojmov s strani Sovjetske zveze in zahodnih
zaveznic se je močno razlikovala. Razdelitev Evrope na potencialne povojne interesne sfere, je
poljsko ozemlje dodelila sovjetskim vplivom. Dotaknili so se tudi vprašanja povojnih meja, pri
čemer je bila za vzhodno poljsko mejo predlagana Curzonova črta iz leta 1920. Njena zahodna
meja z Nemčijo je ostala nejasna. Poljski predstavniki na konferenci niso sodelovali niti niso
bili obveščeni o sklepih, ki so bili sprejeti. Februarja leta 1945 so se Roosevelt, Churchill in
Stalin sestali na Jalti, na ozemlju današnje Ukrajine. ZDA in Velika Britanija sta poskusili
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obnoviti svoj vpliv v vzhodni Evropi. Zahtevali sta, da morajo biti predstavniki strank, ki
podpirajo poljsko vlado v izgnanstvu, vključeni v novo oblikovano varšavsko vlado. Poljski so
priznali tudi pravico do nemških vzhodnih ozemelj, pri čemer potek meja ni bil določen.
Srečanje v Potsdamu je potekalo v času, ko je bila vojna v Evropi že končana. Na njej so dobili
besedo tudi predstavniki poljske delegacije. Poljsko-nemška meja je bila določena s tokom reke
Odre in Zahodne Nise, potrdili so deportacijo nemškega prebivalstva iz Poljske, Češkoslovaške
in Madžarske ter določili, da se ob prvi priložnosti izvedejo svobodne in demokratične volitve
(Davies, 2005).
Poljsko vprašanje se je v okviru mednarodnih konferenc reševalo postopoma, pri čemer je
Sovjetska zveza s Stalinom na čelu, izbrala nepopustljiv pristop, kateremu sta ZDA in Velika
Britanija postopoma popuščali. Sovjetski vpliv na razplet druge svetovne vojne je bil odločilen
in vsako razhajanje med zaveznicami bi lahko ogrozilo uspešen zaključek vojne ter zagotovitev
miru v Evropi. Obdobje hladne vojne, ki je sledilo, se morda zdi kot logično nadaljevanje
ideoloških sporov in različnih interesov, ki so nekdanje zaveznice spremenili v potencialne
sovražnike, toda potrebno je upoštevati, da sta bili obe strani prisiljeni v previdno diplomacijo
in popuščanje glede določenih vprašanj. Podrobneje si poglejmo sklepe jaltske in potsdamske
konference, glede poljskega vprašanja.
Zavezniki so se na Jalti sestali z namenom, da odstranijo nesoglasja glede Poljske. Potrdili so
svojo željo, da se vzpostavi močna, svobodna, neodvisna in demokratična Poljska. Po tem, ko
je Rdeča armada osvobodila poljska ozemlja izpod nacističnega nadzora, je nastal nov položaj,
ki je zahteval, da se oblikuje nova začasna poljska vlada, ki bo slonela na širših temeljih, kot je
bilo to mogoče pred osvoboditvijo. Prejšnja začasna vlada se je morala rekonstruirati na širši
demokratični podlagi, tako da so se vanjo vključili demokratični voditelji iz Poljske in Poljaki
iz tujine. Nova vlada se bo imenovala začasna vlada narodne enotnosti in se mora obvezati, da
bo čimprej izvedla svobodne volitve na podlagi splošne volilne pravice in tajnega glasovanja.
Zavezniške države soglašajo, da bo vzhodna poljska meja potekala po Curzonovi liniji - z
odstopanjem na nekaterih področjih za pet do osem kilometrov v korist Poljske. Priznavajo tudi,
da mora Poljska dobiti nekdanja nemška ozemlja na severu in zahodu. Glede obsega teh
razširitev je potrebno upoštevati mnenje nove začasne poljske vlade ter na dokončno določitev
poljskih zahodnih meja počakati do mirovne konference (Conte, 1969).
Na konferenci v Potsdamu je bilo preučeno vprašanje v zvezi s poljsko začasno vlado in z
zahodno poljsko mejo. Zaveznice so bile zadovoljne s sporazumom, ki je bil dosežen med
predstavniki Poljakov s Poljske in iz tujine, s katerimi je bilo omogočeno oblikovanje poljske
začasne vlade narodne enotnosti, ki jo priznavajo vse tri države. S tem ko sta ZDA in Velika
Britanija navezali diplomatske odnose z začasno vlado, sta nehali priznavati nekdanjo poljsko
vlado v Londonu. Zavezniške države bodo pomagale poljski začasni vladi, da bo olajšala
vrnitev vseh Poljakov v tujini, ki bi se radi vrnili. Glede določitve zahodne poljske meje, so
svoje mnenje predstavili tudi predstavniki poljske delegacije. Dokončna določitev meje bo
potrjena po podpisu mirovnega sporazuma. Do takrat bo nekdanje nemško ozemlje vzhodno od
črte, ki poteka od Baltskega morja proti Swinemundeju in nato po reki Odri do sotočja z
Zahodno Niso, po Zahodni Nisi pa do češkoslovaške meje, vključno s tistim delom vzhodne
Prusije, ki ni postavljen pod upravo Sovjetske zveze (Kaliningrad), vključeno pod upravo
poljske države in zaradi tega ne more veljati za del sovjetske zasedbene cone v Nemčiji (Mee,
1975).
Politične meje se pogosto prilagajajo etnični sestavi ozemlja. Ob zaključku druge svetovne
vojne pa je bil na mednarodnih konferencah sprejet sklep, da se etnična podoba prilagodi poteku
na novo začrtanih političnih meja. Po določilih potsdamske konference se je okrog 3 milijone
Nemcev izselilo z ozemelj, ki so bila priključena Poljski. Pri tem je potrebno upoštevati tudi
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tiste, ki so območje zapustili že ob prodiranju Rdeče armade. Bufon (2012, str. 57) skupno
število Nemcev, ki so zapustili Poljsko, ocenjuje na 8 milijonov, Davies (2001, str. 72) pa na
okrog 3,5 milijonov, pri čemer niso upoštevane migracije med vojno. Okrog 520.000
Ukrajincev in 40.000 Belorusov z ozemlja obnovljene Poljske je bilo preseljenih na ozemlje
Sovjetske zveze. V nasprotni smeri pa je se je preselilo okrog 1.400.000 Poljakov iz območij
medvojne Poljske, ki so pripadla Sovjetski zvezi. Okoli 270.000 preživelih Poljakov se je vrnilo
iz ostalih območij Sovjetske zveze, 2 milijona pa se jih je v novo Poljsko vrnilo z zahoda
(Roszkowski, 2015).

Slika 13: Nemško prebivalstvo pred drugo svetovno vojno
Vir: Bufon, 2011.
Z razpletom druge svetovne vojne je bila torej poljska državnost obnovljena na novi ozemeljski
podlagi. V grobem je bila država prestavljena za približno 250 km na zahod. Izgubo vzhodnih
ozemelj, vključno z Vilno in Lvovom, naj bi nadomestila priključitev ozemelj na zahodu, ki so
vključevala stara nemška mesta Breslau (Vroclav), Stettin (Szczecin) in Danzig (Gdansk).
Samo 54 % ozemlja medvojne države je prešlo pod oblast povojne Poljske, ki je po velikosti
obsegala približno 4/5 predvojnega teritorija. Na vzhodu je država izgubila 178.220 km2
ozemlja, pridobitev na zahodu pa je obsegala 101.200 km2. V gospodarskem pogledu so bila
nova ozemlja močnejša, saj so bila močno industrializirana, infrastrukturno opremljena in
bogata s surovinami. Izgubljena ozemlja so bila nasprotno manj razvita in pretežno agrarna.
Podatki popisa prebivalstva iz leta 1946 so pokazali, da se je prebivalstvo zmanjšalo za tretjino,
glede na stanje leta 1939. Le majhen delež prebivalstva je ostal na območju, kjer je živel pred
začetkom vojne. Deportirano nemško prebivalstvo na zahodu je bilo potrebno nadomestiti s
poljskim prebivalstvom z vzhoda. Narodne manjšine so praktično izginile. Judovsko
prebivalstvo je bilo izbrisano v letih pod nacistično oblastjo, Nemci so bili preseljeni na zahod,
Ukrajinci in Belorusi pa na vzhod. Ljudska republika Poljska, ki se je oblikovala v letih po
vojni, je bila prva država v poljski zgodovini, ki je odražala visoko stopnjo narodne
homogenosti (Davies, 2005).
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Slika 14: "premik" Poljske
Vir: Bufon, 2012.

6. Poljska po drugi svetovni vojni
Po šestih letih spopadov je bila poljska država oblikovana na novi teritorialni, demografski,
politični in gospodarski podlagi. Vpliv Sovjetske zveze je poskrbel za preobrazbo v socialistični
družbeno-politični sistem, ki je vladal na Poljskem vse do krize komunizma ob koncu
osemdesetih let dvajsetega stoletja. Polarizacija sveta v obdobju po drugi svetovni vojni je
formalno neodvisno Poljsko vključila v sistem »vzhodnega bloka« in pod močan vpliv
Sovjetske zveze. Prehod iz predvidene demokratične družbe v enopartijski socialistični sistem
se je končal leta 1948. Nosilci glavnih oblastnih funkcij so bili imenovani in nadzorovani s
strani sovjetskih komisarjev. Poljsko gospodarstvo je prevzelo sovjetski sistem centralno
vodene planske produkcije. Verske organizacije so postale nezaželena oblika družbenega
delovanja, kar je poljskemu prebivalstvu ponudilo priložnost za tiho nasprotovanje družbeno
političnemu sistemu. Sodobna Poljska namreč velja za izrazito katoliško državo. Leta 1949 je
država postala članica Sveta za vzajemno gospodarsko pomoč, ki je gospodarsko povezal
socialistične države, leta 1955 pa so se države povezale še vojaško z varšavskim paktom, ki je
bil sprejet v poljski prestolnici. Podrejenost sovjetski politiki se je najprej omilila z nastopom
Władysława Gomułke leta 1956. Po Stalinovi smrti in vzponu Nikite Hruščova na vodilno
mesto Sovjetske zveze, je država deloma prekinila s Stalinovo politiko popolnega nadzora nad
komunističnimi partijami in jim omogočila večji vpliv na domače razmere (Davies, 2001). Toda
vsak poskus demokratizacije oblasti je sovjetska oblast smatrala kot ogrožanje socialistične
ureditve, zato je bila nanj pripravljena odgovoriti z vojaško intervencijo. Leta 1956 je v
nekaterih socialističnih državah prišlo do demonstracij, ki so zahtevale demokratizacijo. Poljski
je grozila sovjetska intervencija, a so dogodki na Madžarskem vojsko varšavskega pakta
preusmerili k sebi. Poljska pa je pod vodstvom Gomułke stopila na pot nacionalnega
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komunizma (Larousse encyclopedia of modern history, 1964). Gibanje Solidarnost je v
osemdesetih letih ponovno močno pretreslo socialistično ureditev, ki se je nanjo odzvala z
vojaško represijo, dokler se ni režim leta 1989 umaknil novi demokratični Poljski, ki je prevzela
težavno nalogo gospodarske, politične in družbene tranzicije (Davies, 2001).

6.1.

Oblikovanje sodobnih poljskih političnih meja

V obdobju med obema svetovnima vojnama je Poljska država mejila na šest sosed. Njihovo
število se je po drugi svetovni vojni skrčilo na tri. Sovjetska vloga v vojni je kljub velikim
žrtvam Stalinu omogočila strateške prednosti, s katerimi je Sovjetska zveza postala ena izmed
dveh velesil hladne vojne. Njene vojaške osvojitve v letih 1939-40 so se skoraj v celoti ohranile
tudi po koncu vojne. Baltske države so 22 let po tem, ko so se otresle caristične oblasti, ponovno
postale del - tokrat sovjetskega - ruskega velikana. Besarabija je postala sovjetska socialistična
republika Moldavija, nekdanja vzhodna poljska ozemlja pa so bila vključena v ukrajinsko,
belorusko in litvansko republiko. Tudi Češkoslovaška na jugu in Vzhodna Nemčija na zahodu,
ki je formalno nastala leta 1949, sta v letih po vojni prevzeli socialistično ureditev. Čeprav so
imele vse poljske sosede podobno politično ureditev (vse so bile članice Sveta za vzajemno
gospodarsko pomoč in varšavskega pakta), so meje ostale pretežno zaprte.
6.1.1. Ureditev mejnih vprašanj s Sovjetsko zvezo
Podlaga za povojno poljsko-sovjetsko mejo je bila mednarodno sprejeta na jaltski konferenci
leta 1945. Poljsko prebivalstvo pri njenem oblikovanju ni imelo besede. V veliki meri je rezultat
trdih sovjetskih pogajalskih prijemov, s katerimi so uspeli zahodne zaveznice prepričati, da se
sovjetske meje pomaknejo proti zahodu. Pri pogajanjih o poteku meje so se oprli na Curzonovo
črto iz leta 1920. Sovjeti so zavrnili vprašanje o premaknitvi linije v poljsko korist, na primer
britanski predlog, da bi območje Lvova dobila poljska država, z izgovorom, da je bila
Curzonova linija predlagana s strani Velike Britanije in Francije proti njihovi volji. Sovjetom
sta se očitno zdeli geopolitični podobi vzhodne Evrope ob koncu prve in druge svetovne vojne
dovolj podobni, da so procese, ki so oblikovali politične meje po prvi svetovni vojni, uporabili
kot motiv za določitev političnih meja po drugi svetovni vojni (Conte, 1969). Meja se je v
prostoru odrazila še preden je bil sprejet dogovor na Jalti. Sporazum med poljskim komitejem
narodne osvoboditve in sovjetsko vlado je podoben potek meje določil že julija leta 1944.
Sovjeti so sprva oblast razširili tudi nad okrožje Bialystok, ki je bilo kasneje s podpisom
poljsko-sovjetskega mejnega sporazuma 16. avgusta 1945 vrnjeno Poljski (Curzon line, 2019).
Sledile so obsežne migracije prebivalstva, s katerimi se je politična meja, ki je ob svojem
nastanku presekala etnično heterogeno pokrajino, začela preobražati v narodnostno mejo. Še
pred koncem druge svetovne vojne je Ukrajinska SSR izrazila ozemeljske zahteve po območju
okrog mesta Chelm, ki leži zahodno od reke Bug. Predsednik vrhovnega sveta Ukrajinske SSR
– Mikhail Khrechukhha je na seji 30. januarja 1944 dejal, da onkraj meje določene leta 1939 še
vedno živi ukrajinsko prebivalstvo, ki se želi priključiti matični državi. Čeprav ni omenil poteka
predlagane meje ni skrival, da so se Ukrajinci pripravljeni boriti za razširitev svoje meje. Istega
leta je tudi Hruščev izrazil ukrajinsko pripravljenost na vključitev zgodovinskih ukrajinskih
regij, kot je območje Chelma, v sovjetsko Ukrajino. Kljub zahtevam je povojno mejo določil
tok reke Bug (Wawryniuk, 2013). Do manjših sprememb je prišlo leta 1948, ko sta bili vasi
Medyka in Przemysl vključeni pod poljsko upravo. Leta 1951 je Poljska pod sovjetskim
pritiskom morala pristati na nove mejne modifikacije v obsegu 480 km2. Sovjetski zvezi je
pripadlo območje med rekama Bug in Solokija, Poljska pa je prejela enako veliko območje
okrog naselja Ustrzyki Dolne. S tem se je poljsko-sovjetska meja dokončno oblikovala in ostala
nespremenjena do razpada Sovjetske zveze (Barwinski, 2009).
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6.1.2. Ureditev meja s Češkoslovaško
Priključitev Šlezije k obnovljeni Poljski je nekdanjo nemško-češko mejo spremenilo v poljskočeško. Kljub temu, da je meja s Češkoslovaško po koncu druge svetovne vojne ostala
nespremenjena, je med državama podobno kot ob koncu prve svetovne vojne, prišlo do mejnih
sporov. Razbitje Češkoslovaške pred začetkom vojne, pri katerem je sodelovala tudi Poljska, je
ponudilo različna izhodišča za določanje povojnih meja. Češkoslovaška se je sklicevala na
stanje iz leta 1938, Poljska pa je zahtevala, da obdrži območje Zaolzja, ki ga je zasedla leta
1939. Maja 1945 sta državi sprejeli dogovor, da se obnovijo meje iz leta 1938. Poljska se
kasneje Zaolzju ni hotela odreči, zato je med državama prišlo do oboroženih sporov, ki so se
zaključili s sovjetskim posredovanjem. Češkoslovaška je obdržala Zaolzje, poleg tega pa je
neuspešno zahtevala še manjša območja nekdanje nemške Šlezije. Politične meje so ostale
nespremenjene, a ozemeljske zahteve so ostale. Mejno vprašanje je bilo uradno zaključeno 13.
junija 1958 s podpisom sporazuma, ki je potrdil obstoječe meje. Do manjših mejnih popravkov
je prišlo v letih 1959 in 1975, kasneje se stanje ni spreminjalo (Border: Poland-Czech republic,
2019).
Poljska pridobitev Šlezije je poljsko-češko mejo po več kot 600 letih znova postavila na
Krkonoše. Primer omenjene meje nam ponuja vpogled v nastanek srednjeveške meje, ki se je
oblikovala že med 10. in 11. stoletjem ter z manjšimi spremembami preživela do današnjih dni.
Kljub temu, da so obmejna območja v različnih obdobjih spadala pod oblast različnih političnih
tvorb, je vzpeti svet Krkonošev ohranil svojo funkcijo bodisi meddržavne ali notranje
administrativne meje. Meja je nastala ob začetkih poljske in češke državnosti in je ločevala
poljsko Šlezijo od češke Bohemije v okviru Svetega rimsko-nemškega cesarstva (SRNC). Ob
slabitvi poljske moči v 14. stoletju so se posamezna šlezijska vojvodstva osamosvojila toda
meja je ostala nespremenjena vse dokler niso bila anektirana s strani Češke. S tem se je meja
na Krkonoših spremenila v notranjo mejo, zunanja meja SRNC pa se je pomaknila na mejo med
Šlezijo in Velikopoljsko. Med leti 1474 in 1490 sta Šlezija in Moravska pripadli madžarski
kroni in mednarodna meja se je pomaknila nazaj na Krkonoše – tokrat kot meja med Madžarsko
in Bohemijo. Leta 1526 so tako Češka kot tudi Madžarska ozemlja pripadla Habsburžanom, ki
so oblast ohranili vse do razpada Avstro-Ogrske leta 1918. Do leta 1740 so Krkonoši
predstavljali notranjo mejo habsburškega imperija, s prusko osvojitvijo Šlezije omenjenega
leta, pa je meja znova postala meddržavna. Meja je preživela preoblikovanje obeh držav
(nastanek Avstro-Ogrske leta 1868 in združitev Nemčije leta 1871) vse do osamosvojitve
Češko-Slovaške leta 1918. Češko-nemška meja na Krkonoših se je ohranila do Münchenskega
sporazuma leta 1938, ko je nacistična Nemčija prevzela oblast nad Sudeti, kjer je nastala
administrativna enota Sudetenland, s čimer je meja na Krkonoših znova postala notranja meja
– tokrat nacistične Nemčije. Konec druge svetovne vojne in poljska pridobitev Šlezije sta
povzročili obsežne premike prebivalstva, ki so temeljito preoblikovali podobo pokrajine na
obeh straneh Krkonošev, a meja je ostala nespremenjena (Sobczynski, 2015).
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Slika 15: Zgodovina meje na Krkonoših
Vir: Sobczynski, 2015.
A: Meja v času oblikovanja Poljske in Češke države
B: Meja v 14. stoletju
C: Meja po letu 1474
E: Meja po letu 1742
F: Meja po letu 1938

D: Meja po letu 1526
G: Meja po letu 1945

6.1.3. Ureditev meja z Nemčijo
Vprašanje povojne meje med Poljsko in Nemčijo je zavezniške voditelje, ki so se tekom vojne
srečevali na konferencah, dolgo časa zaposlovalo in med njimi ustvarjalo konflikte. Po tem, ko
sta Churchill in Roosevelt pristala na sovjetsko zasedbo nekdanjih poljskih vzhodnih ozemelj,
so se vsi strinjali, da mora Poljska v zameno dobiti ozemlja na zahodu. Ameriška in britanska
stran sta hitro sprejeli potek meje po reki Odri, toda v južnih odsekih sta zagovarjali potek po
vzhodni, ne zahodni Nisi. Končna odločitev sprejeta v Potsdamu je Poljski dodelila ozemlja, za
katera si Poljaki pred vojno niso upali predstavljati, da bodo kdaj del njihove države. Šlezija,
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Pomorjanska in Mazurija so postale poljske dežele. Novo nastala meja ni bila rezultat narodne
samoodločbe, niti se ni mogla zanašati na etnične ali historične meje. Bila je plod sovjetske
politike, ki je s pomanjšanjem Nemčije na račun Poljske oslabila tradicionalno nasprotnico in
si celo prisvojila nadzor nad njenim vzhodnim delom. Poljske politične skupine so v obnovljeno
Poljsko želele vključiti Danzig, a le malokdo je računal tudi na Breslau, kaj šele na Stettin.
Stanisław Mikołajczyk, voditelj poljske vlade v izgnanstvu, se je zavedal, da bo poljska zasedba
nekdanjih nemških ozemelj ponudila priložnost za ponovne nemške revizionistične težnje in
državo podredila sovjetskim vplivom. Toda vsi, ki so delili njegovo mnenje, so bili zasenčeni s
strani predstavnikov poljskega komiteja narodne osvoboditve in začasne vlade narodne
enotnosti, ki sta bila zvesta sovjetskim pokroviteljem (Davies, 2005).
Nastanek politične meje na reki Odri, ki je stoletja povezovala prebivalstvo na obeh bregovih
reke, je povzročila razdelitev zgodovinsko in strukturno povezanih regij in mest. Kot primere
navedimo nemški Guben in poljski Gubin, nemški Gorlitz in poljski Zgorzelec ter nemški Zittau
in poljsko Bogatyno. Tok reke Odre je presekal nekdaj enotna mesta na dva dela, kar je
povzročilo strukturno-upravne težave, katerim so se morala mesta na obeh straneh meje
prilagoditi. Obsežne selitve prebivalstva so spremenile tudi etnično-jezikovno podobo, ki
predstavlja dodatno oviro pri čezmejnem sodelovanju (Leistner, 2001).
Reka Odra je morda nekoč res predstavljala ločnico med germanskimi in slovanskimi plemeni,
toda stoletja nemške vzhodne kolonizacije so to mejo prestavila globoko proti vzhodu. Leta po
drugi svetovni vojni so povzročila radikalen prelom s preteklostjo in prostor v zelo kratkem
času spremenila do neprepoznavnosti. Skozi zgodovino so oblast nad ozemljem imele mnoge
različne državne tvorbe in politične meje so se dinamično premikale v skladu z aktualno
politično močjo. Toda etnična in kulturna podoba je bila statična in se je spreminjala le
postopoma. Obsežne migracije po koncu druge svetovne vojne so etnično podobo sunkovito
prilagodile novi politični stvarnosti. Poražena Nemčija, ki je bila prisiljena pristati na
brezpogojno kapitulacijo, ni imela možnosti nasprotovanja novim političnim mejam. Njeno
ozemlje je bilo razdeljeno pod sovjetsko, ameriško, britansko in francosko upravo, ki so imele
nadzor nad nemško notranjo politiko. S krepitvijo polarizacije med zahodom in vzhodom, na
katero je v veliki meri vplivalo prav nemško vprašanje, sta se leta 1949 oblikovali ločeni nemški
državi. Zahodna Nemčija (ZRN) se je obrnila proti zahodu in postala soustvarjalka (zahodno)
evropskega povezovanja, Vzhodna Nemčija (NDR) pa je postala del socialističnega vzhoda.
NDR je obstoječo mejo na Odri in Nisi priznala leta 1950, ZRN pa šele leta 1970 (Davies,
2005).

7. Sodobna Poljska
Dogodki, ki so leta 1989 pričeli rušiti socialistične režime v vzhodni Evropi, imajo svoje
začetke v naraščajočem nezadovoljstvu s socialistično ureditvijo, ki je skozi leta naraščala, od
osemdesetih let 20. stoletja dalje pa je prerasla v odkrite upore, ki so režime naposled prisilili,
da se prostovoljno ali prisilno odrečejo oblasti. Demonstracije, ki so zahtevale demokratizacijo,
svobodne volitve in ekonomske reforme, so se hitro razširile v vseh socialističnih državah in v
Evropi povzročile politični pretres z velikimi posledicami. Sprememba političnega,
gospodarskega in družbenega režima, razpustitev vzhodnega bloka in varšavskega pakta,
razpad Sovjetske zveze, Jugoslavije in Češkoslovaške, združitev Nemčije in konec intenzivne
ideološke polarizacije, poosebljene z železno zaveso so delci enotnega procesa, ki je od znotraj
razkrojil podobo vzhodne Evrope, oblikovane s koncem druge svetovne vojne. Vse države
nekdanjega vzhodnega bloka so danes demokratične in kapitalistično usmerjene. Diplomatski
odnosi so se temeljito spremenili, nekatere države pa so se vključile tudi v proces evropskega
povezovanja v okviru Evropske unije. Politične meje so ostale (z manjšimi popravki)
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nespremenjene. V primeru evropskega dela Sovjetske zveze, Jugoslavije in Češkoslovaške so
posamezne federacije postale neodvisne države, pri čemer so ohranile starejše federativne meje.
Vsekakor pa se je spremenila oblika in funkcija meja. Pod socialistično ureditvijo so bile
pretežno zaprte in so v prostoru ustvarjale oviro, ne pa priložnosti za povezovanje. To je še
posebej veljalo za meje z zahodnimi kapitalističnimi državami, ki so tvorile železno zaveso.
Sedaj so politične meje praviloma odprte in nam v marsikaterem primeru ponujajo zgled
prekomejnega sodelovanja. Intenzivna globalizacija je na nekaterih področij zmanjšala vlogo
nacionalnih držav. Članice Evropske unije so se odrekle delu svoje suverenosti in z uvedbo
Schengenskega sporazuma spremenile pomen svojih meja. Zunanje meje Evropske unije imajo
strožji nadzor in ohranjajo tradicionalno funkcijo meje. Po drugi strani pa so notranje meje
odprte in omogočajo prost pretok ljudi, blaga, kapitala in storitev. Vsekakor še vedno
predstavljajo politične meje, toda hkrati opominjajo, da se vloga meja s časom spreminja.
Politična kriza na Poljskem leta 1989 je bila povezana z vzponom sindikalnega gibanja
Solidarnost. Ustanovljeno je bilo v Gdansku leta 1980 z namenom zagotovitve delavskih pravic
in uvedbo socialnih reform. Pod vodstvom Lecha Wałęse je pridobilo množično podporo in na
višku vključevalo več milijonov članov. Sprva je bilo gibanje zatrto s strani komunistične
oblasti, a si je priborilo pravico sodelovanja v političnem življenju, pri čemer je ostalo pod
močnim nadzorom oblasti. Na volitvah leta 1989 so člani Solidarnosti zmagali na skoraj vseh
listah, kjer so imelo možnost kandidirati in s tem zasedli mesta, ki so jim ponudila resnično
moč v vladi. Komunistični monopol nad oblastjo je bil ogrožen in v preteklosti bi mu na pomoč
verjetno priskočila sovjetska intervencija. Toda Sovjetska zveza, ki je pod vodstvom Gorbačova
doživljala lastne reforme in probleme, je sklenila, da se ne bo vmešavala v poljske notranje
zadeve. Dualizem oblasti, v katerem so komunisti ohranili prevlado, še ni pomenil družbenopolitičnega prevrata. Ob zlomu socialističnih sistemov v ostalih državah, pa se je oblast
zavedela nujnosti reform. Decembra 1989 so bile iz ustave izbrisane točke o marksistični
ideologiji in vodilni vlogi partije. Ljudska republika Poljska je postala Republika Poljska. Stari
državni simboli so ponovno prevzeli svojo nekdanje mesto. Ne glede na to so mnogi
predstavniki nekdanje komunistične nomenklature obdržali svoj položaj (Davies, 2005).
Ob upoštevanju sovjetskih vplivov na poljsko notranjo politiko, ki so bili vsiljeni ob razpletu
druge svetovne vojne in se obdržali vse do krize socializma, je bila Poljska osvobojena šele leta
1989. V vmesnem obdobju je seveda predstavljala ločen političen subjekt, z lastno politično
organizacijo in lastnimi političnimi mejami. Toda v marsikaterem pogledu je bila le sovjetski
satelit z omejeno suverenostjo. V devetdeseta leta pa je stopila kot suverena demokratična
država, ki se je bila prisiljena soočiti s problematiko tranzicije. Obnovila je mednarodne odnose
z ostalimi državami in se zunanjepolitično usmerila proti zahodu. Leta 1999 je postala članica
NATA, leta 2004 pa se je pridružila Evropski uniji. V obdobju hladne vojne se je izraz vzhodna
Evropa nanašal na države članice vzhodnega bloka, ki so ležale vzhodno od železne zavese.
Danes Poljsko uvrščamo v srednjo Evropo, vzhodna Evropa pa vključuje Rusijo, Belorusijo,
Ukrajino in pogojno Moldavijo – države, ki so ostale zunaj procesov evropskega povezovanja.

7.1.

Politične meje sodobne poljske države

Tekom hladne vojne vprašanje revizije poljskih meja ni bilo obnovljeno. Kljub dvomljivim
dejavnikom, s katerimi so se oblikovale, so se ustalile in prostor prilagodile svoji legi. V času
skoraj pol stoletja dolgega socialističnega režima, ki ga je varovala politična moč Sovjetske
zveze, je mejna realnost dobila svoje temelje, ki jih ni ogrozil niti razpad vzhodnega bloka.
Demokratična Poljska je sprejela meje iz časa socialistične ureditve. Potencialno konfliktnost
nemško-poljske meje je rešila politična teža ZDA. Obe Nemčiji sta mejo sprejeli že v obdobju
hladne vojne, a formalni mednarodni sporazum ni bil sprejet. Vprašanje se je dokončno
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zaključilo leta 1991, ko je ameriška oblast zavrnila priznanje združene Nemčije, dokler se le-ta
ne odpove vsem ozemeljskim zahtevam onkraj Odre in Nise. Poljska je tako v 21. stoletje
vstopila brez mejnih sporov s sosednimi državami (Davies, 2005).
Razpad Sovjetske zveze v letih 1990-91 je nekdanjo poljsko-sovjetsko mejo preobrazil v ločene
mejne odseke z Rusijo, Litvo, Belorusijo in Ukrajino. Območje Kaliningrada je ostalo pod
rusko oblastjo in predstavlja eksklavo, ki je ločena od osrednjega ruskega ozemlja. Vse
novoustanovljene države so v začetku devetdesetih let formalno potrdile lego meja. Z vstopom
v Schengensko območje ja poljsko-litvanska meja postala notranja meja Evropske unije, meje
z Rusijo, Belorusijo in Ukrajino pa predstavljajo njene zunanje meje.
Podobno se je z delitvijo Češkoslovaške leta 1993 stara meja razdelila na ločena odseka. Mesto
Tešin v pokrajini Zaolzje, ki je desetletja sprožalo konflikte med državama, tako ostaja
razdeljeno s tokom reke Olze. Leta 2002 je med Poljsko in Slovaško prišlo do manjših mejnih
modifikacij, ki do danes predstavljajo zadnje posege v poljske politične meje.

Slika 16: Primerjava sedanjih političnih mej Poljske z mejami izpred druge svetovne vojne
Vir: Bufon, 2011.
Dolžina meja s posameznimi sosednjimi državami je prikazana v spodnji preglednici:
Preglednica 1: Dolžina poljskih mej s sosednjimi državami
Država
Dolžina
(km)

Rusija
210

Litva
103

Belorusija
416

Ukrajina
529

Vir podatkov: Borders of Poland, 2019.
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Slovaška
541

Češka
790

Nemčija
467

8. Sklep
Sodobna poljska država, ki je v 21. stoletje vstopila kot članica svetovnih in evropskih
nadnacionalnih organizacij, je suverena politična tvorba, z jasno oblikovanimi političnimi
mejami. Njen moderni teritorialni razvoj je potekal v znamenju konfliktnih geopolitičnih
razmer, ki so večino 20. stoletja zaznamovale območje vzhodne in srednje Evrope. Od delitve
Poljske-Litve konec 18. stoletja, pa do propada socialistične ureditve konec 20. stoletja, je bila
poljska državnost bodisi zatrta s strani sosednjih držav, podrejena njihovim vplivom ali pa
soočena z grožnjo, da se bo katera izmed obeh možnosti znova uresničila. Temu se je bila
seveda poljska politična organizacija prisiljena prilagoditi in svoje diplomatske odnose z
Rusijo, Nemčijo in zahodnimi državami prilagoditi danim političnim razmeram. Obratno so
imele iste države glede poljske usode lastne interese, kar je povzročilo mnoge politične pretrese,
ki so bili povezani s tem vprašanjem. Rezultat teh procesov so sodobne politične meje poljske
države, ki si je po dveh stoletjih zagotovila svoje mesto na političnem zemljevidu Evrope brez
strahu, da se bo njen teritorij ponovno transformiral.

Slika 17: Teritorialni razvoj poljske države od 17. stoletja dalje
Vir: Davies, 2005.
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Na razvoj političnih meja moderne poljske države je odločilno vplival razplet obeh svetovnih
vojn.
V letih po prvi svetovni vojni so bile poljske politične meje določene s številnimi različnimi
procesi. Meja z Nemčijo je bila rezultat součinkovanja sklepov pariške mirovne konference in
organizacije lastne poljske oblastne strukture, ki je prevzela nadzor nad nekaterimi območji.
Nanjo so vplivali tudi upori poljskega prebivalstva na etnično mešanih ozemljih in izvedba
dveh plebiscitov. Vzhodna meja se je oblikovala ob koncu vojaških spopadov in bila potrjena s
podpisom mirovnega sporazuma. Južna meja pa se je naslonila na historično in etnično mejo.
Na odsekih, kjer je prišlo do konfliktov pa je posredoval Svet odposlancev.
Po koncu druge svetovne vojne je južna meja ostala nespremenjena. Poljsko-češkoslovaška
meja se je razširila na nekdanjo nemško-češko mejo, saj je območje Šlezije pripadlo Poljski.
Zahodna in vzhodna meja pa sta se temeljito preobrazili. Sovjetska geopolitična moč je s
soglasjem Velike Britanije in ZDA vzhodno mejo iz linije določene s premirjem v Rigi (1921)
prestavila na Curzonovo linijo, s čimer je Poljska izgubila svoja vzhodna ozemlja, ki danes
pripadajo Ukrajini in Belorusiji. Ob tem se je zahodna meja pomaknila na Odro in Zahodno
Niso, s čimer so Poljski pripadla ozemlja Vzhodne Prusije, Pomorjanske in Šlezije.
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Slika 18: Razvoj poljskih političnih meja
Vir: Davies, 2013.
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Na razvoj političnih meja moderne Poljske je ključno vplivala njena lega med nemško
in rusko državo.

Oba svetovna spopada, ki sta ključno vplivala na razvoj poljskih meja, sta bila v veliki meri
posledica nemško-ruskega rivalstva. Geografska lega Poljske, ki je skozi zgodovino
ločevala rusko in nemško državo, predstavlja mostišče med srednjo in vzhodno Evropo.
Pomembna strateška lega je za Poljsko predstavljala nevarnost, saj je vzbujala tako nemške
kot ruske apetite po obvladovanju tega območja. To dokazuje že razbitje Poljske-Litve
konec 18. stoletja, ki sta si jo razdelili prav Nemčija (Prusija) in Rusija ob sodelovanju
Avstrije, v kateri je bila politična moč prav tako v rokah nemškega prebivalstva. Spopad
med Rusijo in Nemčijo v prvi svetovni vojni, ki je v večini potekal prav preko poljskega
ozemlja, je Poljski ponudil možnost osvoboditve. Oba imperija sta namreč razpadla.
Nemški zaradi poraza v vojni, ruski pa zaradi boljševiškega prevzema oblasti, kateremu je
sledila dolgotrajna državljanska vojna. Novoustanovljena Poljska si je z zmago proti
boljševikom zagotovila neodvisnost. Druga svetovna vojna se je nasprotno začela z
nemško-sovjetskim sodelovanjem, ob katerem sta si državi razdelili poljsko ozemlje. Leta
1941 je Nemčija napadla Sovjetsko zvezo in si prisvojila oblast nad celotnim poljskim
ozemljem. Sovjetska protiofenziva je ozemlje osvojila nazaj in ob koncu vojne poljske meje
prilagodila svojim interesom. Sledilo je obdobje socialistične Poljske, v katerem je bila
država podrejena sovjetskim vplivom. S koncem socialistične ureditve in razpadom
Sovjetske zveze se je geopolitično stanje spremenilo. Med Poljsko in Rusijo je nastal pas
neodvisnih držav, zaradi česar Poljska ne predstavlja več direktnega mostišča med Nemčijo
in Rusijo. Ne glede na to je v obdobjih, ko so poljske politične meje doživljale preobrazbo,
na proces vplivalo predvsem razmerje moči med nemško in rusko državo.
Delovna hipoteza je potrjena.


Na oblikovanje poljskih političnih meja so imele večji vpliv tuje države kot pa poljsko
prebivalstvo oziroma poljska politika.

Prav zaradi svoje geografske lege je bilo poljsko vprašanje vedno v interesu glavnih nosilk
politične moči v Evropi. Tako med prvo kot tudi med drugo svetovno vojno so bila stalno
na dnevnem redu diplomatska pogajanja, na katerih so predstavniki različnih držav želeli
zagotoviti lastne interese. Poljsko prebivalstvo in politika so bili iz teh procesov pogosto
izvzeti. V poljskem družbenem prostoru so se oblikovale različne skupine, ki so za
uresničitev svojih interesov iskale podporo tujih držav. Med prvo svetovno vojno je
Piłsudski deloval v službi centralnih sil, saj je za največjo grožnjo Poljski imel Rusijo.
Dmowski pa se je nasprotno za pomoč obrnil na zahodne zaveznice. Podobno so se med
drugo svetovno vojno oblikovale skupine, ki so bile usmerjene prosovjetsko ali pa
prozahodno. Vsekakor je to vplivalo na odnos tujih držav do poljskega vprašanja, a pogosto
je bil končen rezultat v skladu z njihovimi lastnimi interesi. Druga svetovna vojna je dober
primer tujih vplivov na oblikovanje poljskih političnih meja. Oblikovane so bile na
zavezniških konferencah, pri čemer glede vzhodne meje Poljaki niso imeli nobenega vpliva,
pri določanju zahodne meje pa so jih zgolj vprašali za mnenje, po tem, ko je bila meja že
oblikovana. Primer prve svetovne vojne pa hipotezi v veliki meri nasprotuje. Vakum, ki je
nastal ob porazu Nemčije in caristične Rusije, je Poljakom omogočil, da sami formirajo
svojo državo. V poljsko-sovjetski vojni so Poljaki sami premagali boljševike in s tem
določili vzhodno poljsko mejo. Na nekdanjih nemških ozemljih so oblikovali lastne
oblastne strukture, na etnično mešanih območjih v Poznanu in Šleziji pa so se uprli obstanku
pod nemško državo. Kljub temu je zadnjo besedo pri oblikovanju meja imela pariška
mirovna konferenca in Svet odposlancev. Vpliv tujih držav je pri oblikovanju poljskih meja
igral večjo vlogo kot poljsko prebivalstvo in politika. To še posebej velja za sodobne poljske
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meje določene ob koncu druge svetovne vojne. Ob koncu prve svetovne vojne pa je poljski
vpliv vsaj primerljiv z vplivom tujih držav.
Delovna hipoteza je delno potrjena.

9. Summary
Poland has entered 21. century as a member of global and european international organizations.
The country is now an independent and sovereign political entity with clearly defined political
borders. Her territorial evolution was influenced by complex geopolitical conditions which
marked the areas of middle and eastern Europe during the 20. century. From the dissolvement
of polish-lithuanian Commonwealth at the end of 18. century to the fall of socialist regime at
the end of the 20. century, polish statehood was oppressed by neighboring countries, submerged
to their influences or confronted by the threat of both possibilities. For that reason her political
organization had to adapt its diplomatic relations with Russia, Germany and the west european
states according to the current geopolitical situation. These countries had their own intrest about
polish state which have caused many political concussions. Modern polish political borders are
a result of these processes.
Both world wars had a great impact on the formation of modern polish borders. First world war
gave Poland an opportunity to fight for her place on the political map of Europe. Polish armies
under marshall Pilsudski defeated Bolsheviks and by that formed eastern polish border. Border
with Germany was mainly formed by ally peace conferences but Poles organized their own
political structures which claimed control over former german lands and revolted against
german control in ethnically mixed areas. Southern border with Czechoslovakia was based on
historical and ethnical border betwen czech and polish lands.
At the end of second world war situation has changed dramatically. Aquisition of Silesia spread
the southern border on the former german-czech border. Old border with Czechoslovakia
remained the same. But the western and eastern border were greatly transformed. Rise of the
soviet geopolitical power moved polish-soviet border from the line defined by Riga treaty to
the curzon line in the west. With that Poland has lost her eastern areas that are now part of
Belarus and Ukraine. Simultaneously the western border was moved on the Oder-Neisse line
and gave East Prussia, Pomerania and Silesia under polish control.
Poland has long been a subject of german-russian rivaly. Polish lands represent a bridge that
connects middle and eastern Europe and by such has a great strategical importance. Until the
end of the 20. century Poland was constantly threatened either by german or russian claims of
her lands. Both world wars have seen german and russian soldiers fighting over polish lands.
Decay of both empires durring the first world war gave Poland an opportunity to claim
independence which was secured by victory over Bolsheviks. In the first phase of the second
world war both countries united to seize polish lands. When germans attacked Soviet union
they took control over whole Poland but Soviets anwsered back and defeated Germany. Poland
then fall under the soviet sphere of influence until the end of the socialists regiemes at the end
of the century. As we see, the development of the political borders of the modern polish state
was largely defined by her geographical location betwen Germany and Russia.
Polish question raised intrest of many european countries. During both world wars it was
constantly put forward at the ally conferences which raised many diffrent opinions about the
future of the polish state. Polish public and politics have often been overlooked. Diffrent polish
parties have looked for help either to western allies, Germany or Soviet union but the final
decision was made according to the intrests of the other countries not Poland. Polish borders
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have been therefore mainly defined by external influences, especially after second world war.
On the other hand Poles have greatly contribuated to the formation of borders at the end of first
world war. They have beaten the Bolsheviks, formed own political structures and revolted
against being left under german control. The eastern border was a result of their own struggles.
Border with germany was imposed by ally peace conference but polish factor made sure that
some areas that were planned to stay german were given to Poland instead. Nevertheless the
formation of polish borders was largely influenced by other countries.
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