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Niniejsza książka jest owocem dyskusji prowadzonych w latach 2011–2012 
podczas międzynarodowych seminariów organizowanych na przemian w Wil-

nie i w Warszawie. Pomysł ich zorganizowania powstał w trakcie rozmów przed-
stawicieli Instytutu Historii Litwy w Wilnie i warszawskiego Muzeum Historii 
Polski. Niedługo potem do organizatorów dołączyli nasi przyjaciele z Ukrainy –  
dr Andrij Portnow – i Białorusi – dr Aleksander Smalianczuk, dzięki którym mo-
gliśmy przygotować program seminariów wykraczający poza pierwotnie założo-
ną problematykę polsko-litewską. W trakcie realizacji projektu do organizatorów 
dołączyły Instytut Polski w Wilnie, Instytut Goethego oraz Instytut Historyczny 
Uniwersytetu Warszawskiego. 

Inspiracją dla naszego przedsięwzięcia była myśl wybitnych przedstawicieli 
polskiej emigracji politycznej po drugiej wojnie światowej, Jerzego Giedroycia 
i Juliusza Mieroszewskiego, którzy jeszcze w epoce „głębokiego” komunizmu 
stworzyli podstawy ideowe strategii geopolitycznej dla niepodległej Polski oparte 
na trwałym fundamencie pojednania z sąsiadami, czyli narodami, które wybiją się 
na niepodległość po przewidywanym rozpadzie ZSRR. Na określenie mającego 
powstać regionu Giedroyc i Mieroszewski stworzyli akronim ULB (Ukraina- 
-Litwa-Białoruś), nie ograniczając owej strefy wyłącznie do wymienionych trzech 
państw, lecz obejmujący także Polskę i Rosję. Centralnym założeniem koncepcji 
ułożenia przyszłych stosunków w strefie ULB było wyrzeczenie się przez Polskę 
roszczeń terytorialnych na Wschodzie, uznanie niepodległości Ukrainy, Białorusi  
i Litwy oraz zbudowanie z nimi przyjaznych relacji. 

Ani Giedroyc, ani Mieroszewski nie zajmowali się „robieniem polityki 
bieżącej”, dzięki czemu ich myśl mogła sięgać znacznie dalej, także do obszarów, 
których nie reguluje się traktatami międzynarodowymi i dyplomatycznymi 



negocjacjami, a które dla bieżącej polityki mają znaczenie fundamentalne, choć 
politycy rzadko to przyznają. „Historia góruje nad współczesnością, tak jak ojciec 
góruje nad swym nieletnim synem”, pisał Juliusz Mieroszewski w opublikowanym 
w „Kulturze” w 1974 roku eseju Rosyjski kompleks Polski i obszar ULB1. Nie 
można do historii odwrócić się plecami, przekreślić jej i pisać dzieje od nowa, bo 
pamięć społeczna to nie tabula rasa, łatwo poddająca się dowolnemu zapisaniu 
przez propagandę i politykę historyczną. Przekonaliśmy się o tym w epoce rządów 
komunistycznych.

Implikacje tych twierdzeń są doniosłe. Skoro historia warunkuje sposób 
myślenia i, co za tym idzie, koncepcje realizowane przez polityków, to conditio 
sine qua non pomyślnego ułożenia stosunków międzynarodowych w regionie jest 
przebudowa polskiego sposobu myślenia o własnej przeszłości. „Nie możemy stać 
na stanowisku, że każdy program wielkorosyjski jest imperializmem – natomiast 
polski program wschodni nie jest żadnym imperializmem, tylko wzniosłą 
«ideą jagiellońską»”2. Ale nie tylko polskie myślenie o historii powinno ulegać 
przewartościowaniu. W tym samym stopniu uwagę Mieroszewskiego można 
odnieść do myślenia ukraińskiego, litewskiego, białoruskiego oraz rosyjskiego. 
Co więcej, rekonstrukcja myślenia o wspólnej przeszłości nie może ograniczać 
się wyłącznie do elit. Jeśli gesty przebaczenia i dobrej woli, jakie wykonują 
względem siebie politycy, mają być czymś więcej niż tylko pustym rytuałem, to 
owe przewartościowanie musi mieć szerszy zasięg społeczny. 

Powyższe idee przyświecały organizatorom wileńsko-warszawskich debat, 
autorom i redaktorom niniejszego tomu. Postulowany powrót do przeszłości nie 
powinien prowadzić do utrwalania istniejących już klisz i stereotypów, będących 
immanentną częścią polskiej, litewskiej, ukraińskiej, białoruskiej czy rosyjskiej 
wielkiej narracji, które budowano w XIX i XX wieku często w imię odróżnienia 
się za wszelką cenę od sąsiadów lub zasady divide et impera. Powracając do 
bolesnych niekiedy wydarzeń z przeszłości, należy spojrzeć na nie nie tylko  
z jednego punktu widzenia, uwzględnić, a przynajmniej rozważyć, racje zaan-
gażowanych stron. Czynić to należy nie tyle po to, aby stworzyć jednolity obraz do 
przyjęcia dla wszystkich, lecz po to, aby każda ze stron gotowa była przynajmniej 
zrozumieć rację dawnych oponentów. 

Zadanie to wydaje się nam ważne również dlatego, że kultura pamięci jest 
jednym z podstawowych elementów tworzenia wspólnoty i tożsamości narodowych 
nie tylko w regionie ULB. Co więcej, współczesne przyspieszenie historii wcale nie 
oznacza zerwania więzi z przeszłością3. Pamięć historyczna pozostaje żywa i stale 

1 Cytat za: J. Mieroszewski, Listy z Wyspy. ABC polityki „Kultury”, wybór, opracowanie i posłowie 
R. Habielski, Paryż–Kraków 2012, s. 387.
2 Tamże, s. 390.
3 O przyspieszeniu historii, zerwaniu ciągłości z tradycją i bezradności w tej kwestii naukowej historii 
zob. klasyczny tekst P. Nora, Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire, „Representa-
tions” 1989, t. 26, s. 7.
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jest wzbogacana przez odkrywanie różnych tradycji, nieuwzględnianych dotąd 
w kanonie wielkich narracji. O żywym zainteresowaniu przeszłością świadczy 
popularność nowych muzeów historycznych, zyskujących na atrakcyjności dzięki 
nowoczesnym technikom muzealniczym. Świadczy o tym również widoczny od 
kilku lat w Polsce wzrost sprzedaży popularnych czasopism o tematyce histo-
rycznej. Te same redakcje, których naczelni jeszcze kilka lat temu zamykali wieko 
trumny nad nikogo jakoby nieinteresującą historią w imię hasła „liczy się tylko 
przyszłość”, dziś – w dobie kryzysu prasy drukowanej – publikują i sprzedają  
w niemałych nakładach specjalne dodatki poświęcone przeszłości. Z ostatnich ba-
dań wynika, że również media elektroniczne, w tym największe kanały telewizyjne, 
odczuwają odpływ dotychczasowego audytorium na rzecz kanałów sprofilowanych 
tematycznie, wśród których niemałą rolę odgrywają kanały poświęcone w całości 
lub w części historii. Wszystko to powoduje, że wyrażony w poprzednim akapicie 
postulat rekonstrukcji pamięci historycznej w państwach regionu ULB staje się 
postulatem aktualnym i ważnym. 

Przygotowując program debat i niniejszy tom, pragnęliśmy połączyć idee 
Giedroycia i Mieroszewskiego z teoretycznymi podstawami badań nad kulturami 
pamięci proponowanymi przez Jana i Aleidę Assmannów4. Rzecz jasna nie sposób 
w jednym tomie wyczerpująco i systematycznie przedstawić kultury pamięci 
pięciu państw regionu. Nie pozwalała na to zresztą formuła debaty. Skupiliśmy 
się więc na tych elementach kultur pamięci, które mogą być albo podstawą do 
owocnego dialogu (np. tradycja Wielkiego Księstwa Litewskiego czy pamięć  
o Tarasie Szewczence), albo przyczyną konfliktów (np. stereotypy „okupacji Wilna” 
i „Kresów Wschodnich”, sprawa Katynia, podzielona pamięć Ukrainy). Drugi 
ważny wątek stanowią rozważania nad toposami kultury pamięci w państwach 
regionu ULB (np. toposy pamięci kulturowej Białorusi). 

Od dawna wiadomo, iż tożsamość narodowa konstruowana bywa często 
za pomocą zestawienia swojskości z obcością. Dostrzec to można z łatwością, 
śledząc procesy tworzenia się tożsamości narodowych w regionie ULB. Na uwagę 
w tym kontekście zasługuje również stosunek do Żydów traktowanych jako obcy 
niemal przez wszystkie etnosy zamieszkujące region. Zjawiskiem samym w sobie, 
wartym zarówno analizy w kategoriach socjologicznych, jak i kategoriach kultur 
pamięci, jest współczesne odradzanie się pamięci o Żydach zamieszkujących 
„skrwawione ziemie” ULB. O zagadnieniu tym mówią – choć pozostają dalekie 
od wyczerpania problemu – teksty omawiające stosunek Polaków i Litwinów do 
Holokaustu oraz współczesne kontrowersje wokół tej problematyki. 
4 J. Assmann, Kollektives Gedächtnis und kulturelle Identität, [w:]  Kultur und Gedächtnis, J. Ass-
mann, T. Hölscher (red.), Frankfurt a. M. 1988, s. 9–19; tenże, Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, 
Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen, München, 2000 (3. Auflage – wyd. pol-
skie: Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, 
Warszawa 2008); A. Assmann, Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Ge-
schichtspolitik, Bonn 2007; tenże, Das neue Unbehagen an der Erinnerungskultur. Eine Intervention, 
München 2013.
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Zadaniem niniejszej książki nie jest wyczerpanie problemu. Chodzi nam 
raczej o postawienie go w nowym świetle i jednocześnie zachęcenie historyków, 
socjologów i politologów do podejmowania dalszych, międzynarodowych, badań 
w tym zakresie, by lepiej poznać swych sąsiadów. Czas pokaże, czy rzucona 
rękawica zostanie podjęta…
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