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Dialog kultur pamięci w przestrzeni ULB  
(Ukraina, Litwa, Białoruś)

Alvydas Nikžentaitis
Instytut Historii Litwy
Wilno
Michał Kopczyński
Muzeum Historii Polski
Instytut Historyczny 
Uniwersytet Warszawski

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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Pamięć Europy – Pamięć regionu ULB





Podzielona pamięć Europy,  
 koncepcja pamięci dialogicznej

Aleida Assmann
Universität Konstanz

Krytyk literacka Leslie Fiedler zauważyła, że naród amerykański w przeciwień-
stwie do angielskiego czy francuskiego posiada nie tylko wspólne dziedzic-

two, lecz że spaja go także pewien wspólny sen. „Jako Amerykanie – pisała – ży-
jemy we wspólnej utopii, a nie we wspólnej historii”1. Rozwijając myśl Fiedler, 
mogłabym powiedzieć, że Europejczycy są i jednym, i drugim: mieszkańcami 
wspólnej utopii i mieszkańcami wspólnej historii. W Europie jest to ze sobą powią-
zane. Jak wiadomo, amerykański sen polega na tym, że każdy i każda, niezależnie 
od osobowości, klasy, płci czy rasy, stać się może w społeczeństwie kimś. Wybór 
Baracka Husseina Obamy na 44. prezydenta Stanów Zjednoczonych jest nadzwy-
czajnym urzeczywistnieniem tego snu. Ale sen europejski jest nie mniej imponują-
cy: polega on na przekonaniu, że byli śmiertelni wrogowie mogą stać się pokojo-
wo koegzystującymi czy nawet ściśle ze sobą kooperującymi sąsiadami. Ponieważ  
w ostatnich dziesięcioleciach mieliśmy wiele wstrząsających przykładów na to, 
jak zaprzyjaźnieni sąsiedzi niemal w ciągu jednej nocy stawali się śmiertelnymi 
wrogami i masowymi mordercami (Kosowo, Rwanda, Sudan), sen europejski jest 
dzisiaj bardziej aktualny niż kiedykolwiek.

Jednak w rzeczywistości Europejczycy nie są ciągle jeszcze mieszkańcami 
swego snu i swojej historii. To, czego im brakuje, to ta mobilizująca i tworzą-
ca tożsamość siła, którą państwa narodowe czerpią z integrującej je symboliki. 
Siła łącząca Europę jest słaba nie tylko dlatego, że zbiegają się tutaj różne trady-
cje, lecz przede wszystkim dlatego, że wspólna traumatyczna historia przemocy 
wciąż jeszcze prowadzi do wielu napięć. Europejczycy są spadkobiercami nie tylko  

1 L. Fiedler, Cross the Border, Close the Gap, [w:] Wege aus der Moderne. Schlüsseltexte der Postmo-
derne-Diskussion, W. Welsch (red.), Weinheim 1988, s. 57–74, cyt. s. 73.



bardzo długiej historii, która sięga do starożytności greckiej i rzymskiej i która 
przez Biblię przejęła także przekaz Bliskiego Wschodu; są oni także spadkobierca-
mi innej wspólnej, tym razem zdecydowanie krótszej, historii. Jest to historia prze-
mocy dwóch wojen światowych o nieznanych dotychczas rozmiarach, w wyniku 
których Europa legła w gruzach. Podczas gdy punktem wyjścia dla amerykańskie-
go snu jest obietnica nowego początku i tabula rasa, Europejczycy muszą rozpo-
czynać od wspólnego doświadczenia zniszczenia. Utopia europejska nie powstała 
poza historią, lecz jest bezpośrednią na nią odpowiedzią. Jeśli więc pytamy, co we- 
wnętrznie najbardziej spaja Europę, to musimy zacząć od tej właśnie historii i jej  
przepracowania. Europa jako wspólnota oznaczona – to może również znaczyć: 
Europa jako wspólnota pamięci i spadkobierczyni swojej traumatycznej historii. 

Chciałabym mówić tutaj o trzech płaszczyznach pamięci europejskiej, dają-
cych obecnie szczególne podstawy do podziału i konfrontacji w Europie: 

– pamięci o Holokauście,
– pamięci o Gułagu,
– pamięci o drugiej wojnie światowej. 

Holokaust jako europejski mit założycielski
Historia zjednoczonej Europy miała swój początek w roku 1950 w połączeniu fran-
cuskiej i niemieckiej produkcji węgla i stali. Nie możemy zapomnieć, że źródłem 
takiego europejskiego myślenia była terapia przeciw niemieckiej manii wielkości: 
połączenie niemieckiej i francuskiej produkcji węgla i stali początkowo miało być 
środkiem prewencyjnym przeciwko wojnie, szybko jednak nabrało własnej dyna-
miki i stało się zarodkiem stale rozwijającej się współpracy gospodarczej. Wspólna 
odbudowa gospodarcza sprawdziła się, jak się wkrótce okazało, jako środek znie-
czulający wspomnienia o traumatycznej historii. 

Okres po zakończeniu wojny w roku 1945 wszędzie stał pod znakiem przede 
wszystkim praktycznego rozwiązania problemów życiowych oraz integracji spo-
łecznej i politycznej. Zimna wojna natomiast to okres zamrożenia wspomnień.  
Zajęło to 20 lat, zanim Holokaust (ponownie) wyszedł z cienia drugiej wojny świa-
towej, kolejne 20, zanim ludobójstwu temu przyznano miejsce w globalnej świado-
mości, i potem jeszcze kolejne 20 lat, zanim wydarzenie to zostało przekształcone 
w formę ponadnarodowego commemoratio.

Tablica 1. Crescendo pamięci o Holokauście
Rok Wydarzenie
1945 Koniec wojny
1965 Proces oświęcimski
1985 Przemówienie Weizsäckera
2005 Pomnik Pomordowanych Żydów Europy
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Widać tu wyraźnie skokowe wzmocnienie pamięci. Paradoksalnie jednak, im 
większa odległość czasowa od omawianych wydarzeń, tym silniejsze wspomnie-
nie. Teza o uznaniu Holokaustu za mit założycielski Europy znajduje namacalne 
potwierdzenie we wprowadzeniu nowego dnia pamięci. Dwudziestego siódmego 
stycznia 1945 roku, dzień wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau przez Armię 
Czerwoną, został wprowadzony po zjednoczeniu Niemiec, w roku 1996 z inicjaty-
wy prezydenta RFN, Romana Herzoga, jako „nowy, wspólny dla całych Niemiec 
dzień pamięci”. Cztery lata później jego śladami poszedł premier Szwecji Göran 
Persson, który, w ramach odbywającej się w Sztokholmie w styczniu 2000 roku 
międzynarodowej konferencji o Holokauście, powołał do życia międzynarodową 
sieć pamięci: Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, 
Remembrance and Research (ITF). Organizacja ta postawiła sobie podwójny cel: 

1. przeniesienie pamięci o Holokauście przez próg nowego milenium i prze-
kształcenie jej w pamięć długotrwałą, pokonującą czasowe ograniczenia ży-
wej pamięci świadków historii oraz 

2. rozpowszechnianie wspomnień o Holokauście poza granicami i założenie 
ponadnarodowo-europejskiej wspólnoty pamięci o rozbudowanej infra-
strukturze instytucjonalnej, finansowej i sieciowej. 

Rozciągnięta czasowo i przestrzennie wspólnota pamięci ITF obejmuje 31 
państw, do których oprócz USA, Izraela i Argentyny należą wyłącznie kraje euro-
pejskie. Wraz z tworzeniem się sieci ITF data 27 stycznia została w wielu państwach 
europejskich wprowadzona jako nowy Dzień Pamięci o Holokauście. Nierzadko 
zastąpił on inne istniejące już dni pamięci2. Dwudziestego siódmego stycznia 2005 
roku, pięć lat po konferencji w Sztokholmie, Parlament Europejski w Brukseli po 
raz pierwszy uczcił minutą ciszy wyzwolenie obozu zagłady w Auschwitz i wydał 
rezolucję, w której „ustanawia dzień 27 stycznia Dniem Pamięci o Holokauście”3.

Od roku 2005 przystąpienie do wspólnoty pamięci o Holokauście wraz z prze-
jęciem zobowiązań wewnątrz sieci ITF, łącznie z wprowadzeniem nowego dnia pa-
mięci, należą do zobowiązań państw przystępujących do UE. W tym samym roku 
sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Kofi Annan przyłączył 
się do tej inicjatywy i ogłosił 27 stycznia corocznym Dniem Pamięci o Holokauście.  

2 W Luksemburgu nowy dzień pamięci, który po raz pierwszy obchodzono w roku 2007, zastąpił 
10 października, rocznicę referendum z roku 1941. We Francji 27 stycznia obchodzony jest obok  
16 lipca, rocznicy największej łapanki Żydów pod okupacją niemiecką („Rafle du Vel‘ d’Hiv”, 16/17 
lipca 1942 roku), której pamięć Francuzi czczą od roku 1995, wspominając „ofiary przestępstw 
rasistowskich i antysemickich we Francji Vichy” i oddając hołd francuskim „Sprawiedliwym”.  
W USA i Izraelu 27 stycznia nie jest dniem pamięci. W obu tych państwach pamięć o Holokauście 
czczona jest wiosną w dniu odpowiadającym w kalendarzu żydowskim 27. dniowi miesiąca nisan, 
który w końcu lat 60. XX wieku został w Izraelu wprowadzony jako dzień pamięci o zbrodni Holo-
kaustu.
3 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dn. 27. 01. 2005; http:/eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexU-
riServ.do?uri=OJ:C:2005:253E:0037:0039:DE:PDF), polska wersja dokumentu: http://eur-lex.euro-
pa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:253E:0037:0039:PL:PDF – przyp. tłum.
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Horyzont wspomnień wspólnoty pamięci poszerzył swój wymiar – z europejskiego 
do globalnego. Dzień ten został zdefiniowany jako apel do sumienia świata i na-
glące wezwanie do odpowiednio szybkiej i zdecydowanej reakcji na nietolerancję, 
fanatyzm, uprzedzenia, ignorancję i nienawiść.

Pamięć o zbrodniach stalinowskich (Gułagu)
Po zakończeniu zimnej wojny i rozpadzie przeciwstawnych sobie systemów po-
litycznych, jak już podkreślałam, zaczęło się pojawiać coraz więcej nowych rela-
cji. Rozpad bloku wschodniego i otwarcie archiwów wywołały falę wspomnień, 
która radykalnie zmieniła obraz Europy. Miały one inny charakter na wschodzie 
i na zachodzie Europy. Na zachodzie powróciła pamięć o kolaboracji i uwikłaniu  
w Holokaust, w krajach wschodnich natomiast o zbrodniach stalinizmu. 

Liczne udostępnione na nowo dokumenty historyczne przesunęły w państwach 
wschodnich Holokaust na inny poziom świadomości i jednocześnie podważyły po- 
zytywne autostereotypy narodowe. Ujawniły się przy tym kompromitujące wspo-
mnienia, o których debatowano z wielkim wzburzeniem, co zakwestionowało jed-
noznaczność i wyłączność obowiązujących narracji narodowych. Na podstawie no-
wych informacji o Francji Vichy i historii antysemityzmu w Niemczech Wschod-
nich okazuje się, iż Francja i NRD nie były wyłącznie członkami ruchu oporu, 
po Waldheimie i Jedwabnem stwierdzić należy, że Austria i Polska nie były tylko 
ofiarami, a nawet neutralna Szwajcaria musiała odkryć, że jej banki i granice prze-
kształcają się w obciążające miejsca pamięci. 

Podczas gdy na zachodzie Europy rozpowszechniały się wspomnienia spraw-
ców w odniesieniu do Holokaustu, autostereotypy narodowe na wschodzie Europy 
umacniały się poprzez koncentrację na kolektywnym wspomnieniu ofiar o czasach 
sowieckiej okupacji i dyktatury komunistycznej. W parze z kultywowaniem wła-
snego statusu ofiary szły niebezpieczeństwa polityczne: niektóre narody wschod-
nioeuropejskie oddaliły się od swojej tożsamości historycznej, a niewrażliwe na 
inne ofiary stały się częściowo zagrożeniem dla własnych mniejszości. 

Ten podział pamięci Europy nastąpił po upadku Związku Sowieckiego. Janusz 
Reiter, były ambasador Polski w Niemczech, określił pamięć podzieloną Europy 
następująco: „Jeśli chodzi o wspomnienia, to Unia Europejska pozostała kontynen-
tem podzielonym. Po jej rozszerzeniu granica, która dzieliła kiedyś Unię od państw 
wschodnich, przebiega teraz przez jej środek”. Ta pamięć podzielona znajduje się 
w sferze napięć między dwoma zapalnymi punktami wspomnień: o Holokauście 
i Gułagu; to one przeszkadzają w uformowaniu się jednej europejskiej pamięci 
kulturowej.

W perspektywie wschodniej zachowuje się dystans wobec pamięci o Holo-
kauście, w perspektywie zachodniej ów dystans odnosi się do pamięci o Gułagu.  
W celu naświetlenia różnicy między pamięcią o narodowym socjalizmie a pamię-
cią o komunizmie historyk amerykański Charles S. Maier posłużył się analogią  
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z zakresu fizyki jądrowej: „gorąca” pamięć o narodowym socjalizmie ma w histo-
rii, jak pluton, długi okres połowicznego rozpadu, podczas gdy czas połowiczne-
go rozpadu „zimnej” pamięci o komunizmie jest, jak dla trytonu, istotnie krótszy. 
Badaczka węgierska Eva Kovács skomentowała to następującymi słowami: „O ile 
jestem w stanie ocenić, to w państwach postsocjalistycznych jest odwrotnie: pa-
mięć o komunizmie stała się toposem gorącym, który potrafi zmobilizować masy, 
podczas gdy pamięć o narodowym socjalizmie pozostała chłodna”4. 

Ten podział pamięci Europy widać na przykładzie dwóch aktywistek, które na-
zwać można prekursorkami zachodniej pamięci o Holokauście i wschodniej pamię-
ci o stalinizmie5. Pierwsza z nich to Simone Veil. Przeżyła Holokaust, jest doświad-
czonym politykiem europejskim i od roku 2000 przewodniczy francuskiej Fundacji 
Pamięci o Shoah. W swoich wystąpieniach publicznych powtarza motto: „Shoah 
jest dziedzictwem nas wszystkich”, określając je jako podstawowy imperatyw pa-
mięci cywilizacji zachodniej6. Druga to Sandra Kalniete, była więźniarka Gułagu, 
postać kluczowa w walce o niepodległość Łotwy od roku 1990, była minister spraw 
zagranicznych Łotwy. Celem jej starań jest uznanie ofiar terroru stalinowskiego  
w pamięci europejskiej. Według niej nawet pamięć zwycięzcy nie może się uodpor-
nić na zbrodnie, za które jest odpowiedzialna dzisiejsza Rosja; Kalniete podkreśla: 
zwycięstwo i walka „przeciw faszyzmowi nie mogą być postrzegane jako coś, co 
na zawsze usprawiedliwia zbrodnie Związku Sowieckiego, który uciskał niezliczo-
nych niewinnych w imię jakiejś ideologii klasowej”7.

Claus Leggewie ujął trafnie ten dylemat, pisząc: „Trudność europejskiej pa-
mięci kulturowej polega na tym, aby ukazać osobliwość przemysłowo-biurokra-
tycznej zagłady Żydów europejskich, nie poddając jej jednocześnie w sposób  
dogmatyczny porównaniom historycznym i nie bagatelizując systematycznej eks-
terminacji rzekomych wrogów klasowych i wrogów narodu ani wszelkiego rodzaju 
«czystek etnicznych»”8. Dziś już trudno zrozumieć, dlaczego w pamięci europejskiej 
oba te wspomnienia wciąż jeszcze są dla siebie wzajemnie zagrożeniem i wzajem-
nie się wypierają. Ponieważ właśnie na początku lat 90. XX wieku, kiedy kwestia 
porównania obu mordów masowych stała się tabu, w trosce o pamięć o zbrodniach 
stalinizmu, mogących rzekomo zrelatywizować ustaloną właśnie pamięć o zbrodni  

4 E. Kovács, Das Gedächtnis der Shoah als mémoire croisée der verschiedenen politischen Systeme, 
„Eurozine” 2007, http://www.eurozine.com/articles/article_2007–04–18-kovacs-de.html (dostęp 
04.03.2011).
5 E. Droit, Die Shoah, Von einem westeuropäischen zu einem transeuropäischen Erinnerungsort?, 
[w:] Europäische Erinnerungsräume, K. Buchinger, C. Gantet, J. Vogel (red.), Frankfurt am Main, 
New York 2009, s. 257–265.
6 Jej autobiografia z czasów Holokaustu ukazała sie także po niemiecku: S. Veil, Und dennoch leben. 
Die Autobiographie der großen Europäerin, Berlin 2009.
7 Cyt. za E. Droit, dz. cyt., s. 159. Sandra Kalniete opisała swój los w książce: Mit Ballschuhen im 
sibirischen Schnee. Die Geschichte meiner Familie, Müchen 2005.
8 C. Leggewie, „Ende und Anfang des Leids”, Der 9. Mai: Europas gespaltene Erinnerung, 
„Sȕddeutsche Zeitung”, 7/8.05.2005, nr 104, s. 13.
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Holokaustu, w kręgu ekspertów znaleziono formułę, która pozwoli jednoznacznie 
przeciwdziałać porównaniom, by zażegnać widmo relatywizacji. 

Formuła ta pierwotnie miała rozwiązać niemiecki problem dwóch dyktatur, 
może się ona jednak także sprawdzić w pokonywaniu przeszkód na drodze do jed-
nej europejskiej pamięci kulturowej. Gdy pierwsza komisja specjalna w kwestii 
rangi pamięci o obu dyktaturach groziła zerwaniem obrad, historyk Bernd Faulen-
bach rozwiązał ten konflikt dwoma zdecydowanymi twierdzeniami: 

„Pamięć o stalinizmie nie może zrelatywizować pamięci o Holokauście. 
Pamięć o Holokauście nie może strywializować pamięci o stalinizmieˮ9.
W pamięci narodowej panuje notoryczny brak miejsca. Zasada wzajemnego 

uznania roszczeń do wspomnień i ich hierarchizacji pozwala jednak stworzyć ta-
kie miejsce i przekształcić niedające się pogodzić „albo-albo” w „zarówno-jak” 
„Dopiero niepodzielone commemoratio obu totalitarnych przeszłości, zbrodni pań-
stwowych narodowego socjalizmu i stalinizmu, rozsadza narodowe ramy referen-
cyjne. Retoryka antytotalitarna musi być prawdziwie europejska, jeśli chce uciec 
przed okowami zimnej wojny”10. 

Podczas pracy nad tym tekstem otrzymałam e-mail z Brukseli, informujący 
o miejscu spotkania, którego celem jest „to stimulate exchange of experience and 
ideas on how to reconcile the two memories (Nazism/Holocaust and Stalinism) and 
develop a European rather than national perspective on the causes and consequen-
ces of these two phenomena for modern European identity. The meeting is to mark 
a beginning of a longer term process of networking and dialogue”. To brzmi obie-
cująco, wygląda bowiem, że faza rywalizacji różnych form pamięci powoli mija.

 
Wspomnienie o drugiej wojnie światowej albo pamięć dialogiczna 
W pamięci europejskiej obecne są jednak nie tylko przeciwieństwa, charakteryzuje 
się ona także dziwnymi asymetriami. Pamięć o Holokauście rozciągnęła się daleko 
poza granice europejskie, tymczasem wewnątrz Europy otwiera się znacząca pust-
ka. W Rosji wypiera się całkowicie nie tylko pamięć o stalinizmie, ale i pamięć  
o Holokauście nie ma tam żadnego punktu zaczepienia. To pewien paradoks. 

Coraz więcej narodów wspomina co roku w dniu 27 stycznia wyzwolenie 
obozu zagłady Auschwitz w roku 1945, podczas gdy sami wyzwoliciele nawet 
nie należą do tej stale rosnącej wspólnoty pamięci. Podkreślić przy tym trzeba, że 
Armia Czerwona jest w postsowieckiej Rosji przedmiotem intensywnego narodo-
wego commemoratio. W jego centrum znajduje się Wielka Wojna Ojczyźniana, 
w której Hitler został pokonany przez Stalina. Ten sukces pokonania zła heroicznie, 
przy wielkich stratach, jest dzisiaj w postsowieckiej Rosji centrum historycznego 

9 B. Faulenbach, Probleme des Umgangs mit der Vergangenheit im vereinten Deutschland. Zur Ge-
genwartsbedeutung der jüngsten Geschichte, [w:] Deutschland. Eine Nation – doppelte Geschichte. 
Materialien zum deutschen Selbstverständnis, W. Weidenfeld (red.), Köln 1993, s. 190.
10 C. Leggewie, Der Kampf um die europäische Erinnerung. Ein Schlachtfeld wird besichtigt, 
München 2011, s. 11. 

poDzielona pamięć europy, koncepcja pamięci Dialogicznej18



postrzegania siebie i pamięci narodowej. Rosjanie czczą 9 maja 1945 roku, a więc 
nie koniec mordów masowych na europejskich Żydach, lecz koniec drugiej wojny 
światowej i zwycięstwo słynnej Armii Czerwonej oraz pamięć o licznych ofiarach 
cywilnych. Rosyjska pamięć narodowa konstruuje, wykraczając poza problema-
tyczną, szkodzącą wizerunkowi zmianę systemu z lat 1990/91, długie historyczne 
continuum rosyjskiej chwały i rosyjskiego cierpienia. Wcześniejszy autoportret in-
ternacjonalistyczny ustąpił afirmatywnemu autoportretowi narodu imperialnego11. 
Obraz ten zamyka się na przyjęcie pamięci, która nie dotyczy ofiar własnych, lecz 
obcych. Istnieje jeszcze jeden powód, dla którego Rosja nie przyłącza się do wspól-
noty pamięci 27 stycznia: data ta jest w pamięci rosyjskiej napiętnowana traumą 
blokady Leningradu podczas drugiej wojny światowej przez wojska niemieckie.

W europejskiej pamięci historycznej coraz wyraźniej rozpoznać można „roz-
chodzenie się wojny i Holokaustu” (Dan Diner)12. Coraz bardziej oczywiste staje 
się, że traumatycznego dziedzictwa poplątanej historii przemocy drugiej wojny 
światowej nie da się dłużej przepracowywać w ograniczonej gramatyce trady-
cyjnych narodowych konstrukcji pamięciowych. W historii tej jest wiele kwestii,  
o których wiedzą historycy, a które nie znajdują miejsca w pamięci narodowej,  
ponieważ dotychczas nie było ani takiej presji potrzeby osobistej, ani imperaty-
wu politycznego. Należy do nich wiele okropieństw drugiej wojny światowej, któ-
rych Niemcy dopuścili się na swoich sąsiadach, a które w tych miejscach stały się 
traumatycznymi, definiującymi tożsamość wspomnieniami centralnymi. Podczas 
gdy ofiary żydowskie przeniknęły do świadomości ogólnej narodu niemieckiego, 
młode pokolenie wie o polskich czy rosyjskich ofiarach niemieckich przywód-
ców czasu wojny tyle, co nic. Zbombardowanie Drezna jest na stałe zakotwiczone  
w niemieckiej pamięci narodowej, ale Niemcy nie wiedzą niemal nic na temat 
zniszczenia przez hitlerowców historycznej starówki warszawskiej i o ofiarach po-
wstania warszawskiego, najczęściej mylonego z powstaniem w getcie, które sta-
ło się sławne dzięki gestowi Willyʼego Brandta. Także wspomniana już blokada 
Leningradu przez wojska niemieckie w latach 1941–1944, jedno z najdłuższych 
i najbardziej niszczycielskich „oblężeń” w historii współczesnej, podczas które-
go zmarło z głodu niemal milion Rosjan, nie ma swego miejsca w niemieckiej 
pamięci historycznej13. Tych paradygmatycznych europejskich lieux de mémoire, 
do których zalicza się także Oradour, nie omawia się w szkołach, nie wspomina 
się o nich w dyskusjach, nie są one w żaden sposób symbolicznie reprezentowane  
w przestrzeni publicznej. Stanowią jednak – przez ich asymetrię silnej pamięci po 
jednej stronie i zapomnienia po stronie potomków sprawców – istotną część brze-
mienia przeszłości i trwale zniekształcają europejską komunikację wewnętrzną. 

W jaki sposób można pokonać te asymetrie i granice, by znaleźć w Euro-
pie drogę od podzielonej do zintegrowanej i wspólnej pamięci kulturowej? Aby  

11 D. Diner, Gegenläufige Gedächtnisse. Ȕber Geltung und Wirkung des Holokaust, s. 58.
12 Tamże, s. 9.
13 P. Jahn, 27 Millionen, „Die Zeit”, 14.06.2007, nr 25.

poDzielona pamięć europy, koncepcja pamięci Dialogicznej 19



odpowiedzieć na to pytanie, chciałabym wprowadzić termin „pamięć dialogicz-
na”. Rozumiem przez nią politykę pamięci między dwoma lub więcej państwami 
powiązanymi ze sobą wspólną historią przemocy, które wzajemnie uznają swój 
udział w straumatyzowanej historii drugiego państwa oraz empatycznie włączają 
cierpienia drugiego we własną pamięć. Pamięć dialogiczna to także wzajemne po-
wiązania i rozbicie zbyt jednolitych konstrukcji pamięciowych wzdłuż granic naro-
dowych14. Droga do pamięci dialogicznej jest z pewnością bardzo długa, ponieważ 
pamięć narodowa skonstruowana na zasadzie monologu ma za zadanie wspierać  
i celebrować tożsamość narodową. Dlatego istnieje stała tendencja do zawężania 
pamięci narodowej do pewnego akceptowalnego wycinka. W obliczu traumatycznej 
przeszłości zazwyczaj istnieją tylko trzy role, które pamięć narodowa jest w stanie 
zaakceptować: rola zwycięzcy, który pokonał zło, rola wyzwoliciela i męczennika 
walczącego przeciwko złu, i wreszcie rola ofiary, która w sposób bierny doznała 
zła. Wszystko, co znajduje się poza tymi pozycjami i ich perspektywą, nie może 
stać się, lub tylko z wielkim trudem staje się, przedmiotem akceptowalnej narracji  
i dlatego na płaszczyźnie oficjalnej jest „wypierane”.

Charakter monologiczny pamięci narodowej w latach 20. XX wieku skrytyko-
wał Marc Bloch: „Przestańmy wreszcie poruszać się od historii narodowej do histo-
rii narodowej, nie rozumiejąc się wzajemnie”. Mówił też o „dialogu niedosłyszą-
cych, w trakcie którego odpowiada się na pytania rozmówcy zupełnie odwrotnie”15. 
Dziś pamięć narodowa nie istnieje już tylko w izolacji, lecz jest silnie powiązana 
z innymi pamięciami narodowymi. Druga wojna światowa to część pamięci euro-
pejskiej, którą państwa członkowskie UE dźwigać mogą tylko wspólnie i we wza-
jemnym dialogu. Integracja europejska nie może naprawdę posuwać się do przodu 
tak długo, jak umacniają się monologiczne konstrukcje pamięciowe. To, co opisuję 
tutaj terminem „wspomnienia dialogiczne”, nie jest w żadnym wypadku ogólnie 
praktykowaną formą radzenia sobie z podzieloną historią przemocy, ale wielką 
szansą polityczną i kulturową, którą daje Europa. Konstelacja Unii Europejskiej 
daje niepowtarzalną szansę przejścia od monologicznej do dialogicznej konstrukcji 
pamięci. Psychoanalityk Alexander Mitscherlich mówił o „długo odsuwanym prze-
pracowaniu przeszłości według zasady realności”, które dziś można zrealizować 
pod warunkiem przybliżania się do siebie w Europie16. Richard Sennett podkreślał, 
że potrzeba wielu sprzecznych wspomnień, aby uznać niewygodne fakty histo-
ryczne17. Dokładnie tutaj leży szczególny, podtrzymujący w gotowości europejskie 

14 Patrz więcej na ten temat A. Assmann, Europe: A Community of Memory? Twentieth Annual Lecture 
of the GHI, November 16, 2006, [w:] German Historical Institute Bulletin, No. 40 (Spring 2007), 
s. 11– 25.
15 Alles Gewordene hat Geschichte. Die Schule der Annales in ihren Texten 1929–1992, M. Middell (red.), 
Leipzig 1994, s. 159.
16 A. i M. Mitscherlich, Die Unfähigkeit zu Trauern. Grundlagen kollektiven Verhaltens, posłowie 
1970, München 1977, s. 365.
17 R. Sennett, Disturbing Memories, [w:] Memory, P. Fara, K. Patterson (red.), Cambridge 1998, 
s. 10–26, cytat, s. 14.
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ramy pamięci potencjał, dotychczas wykorzystywany tylko częściowo. Podczas 
gdy wspomnienia monologiczne stawiają w centrum własne cierpienia, wspomnie-
nia dialogiczne przyjmują do swojej pamięci cierpienia zadane sąsiadowi. Wspo-
mnienia dialogiczne nie wchodzą do nastawionego na wieczne trwanie etnicznego 
paktu wspomnieniowego – formy, która powstała wyłącznie dla wspomnień o Ho-
lokauście. Wspomnienia dialogiczne owocują wspólną wiedzą historyczną wokół 
zmieniających się konstelacji sprawców i ofiar. W tej podzielonej traumatycznej 
historii przemocy oba wspomnienia zostają „wyniesione”. Zacytuję jeszcze raz 
Clausa Leggewiego: „Jeśli Europa miałaby posiadać pamięć kolektywną, to jest 
ona tak samo różnorodna jak jej narody i kultury. Wspomnienia nie dają się regulo-
wać mnemotechnikami, a już na pewno nie oficjalnymi aktami państwowymi czy 
rutynowymi rytuałami pamięci, jak 8 czy 9 maja. Europejska może być jednak ta 
droga, którą znajdziemy, by wspólnie pamiętać o zbrodniach naszych przodków  
i wyciągnąć z nich przezorną naukę dla teraźniejszości europejskich demokracji”18. 
Zjednoczona Europa nie potrzebuje jednolitego, ale z pewnością kompatybilnego 
europejskiego obrazu historii. Nie chodzi tu z całą pewnością o abstrakcyjną, ujed-
noliconą mistrzowską narrację europejską, w której zlewają się wspomnieniowe 
punkty widzenia zainteresowanych, lecz o dialogiczne odwoływanie się i wzajemną 
zdolność przyłączania narodowych obrazów historii. Włoska badaczka oral history 
Luisa Passerini wprowadziła w tym kontekście pewne ważne rozróżnienie. Mówi 
ona o shared narratives (lub wspólnych historiach) i shareable narratives w sen-
sie historii dających się przyłączyć19. Wspomnienie dialogiczne jest zakotwiczone 
w pamięci narodowej, jednak poprzez perspektywę ponadnarodową przekracza ho-
ryzonty narodowe. Na wspólną przyszłość spojrzeć można dopiero na podstawie 
wzajemnego uznania byłych ofiar i sprawców. Tak długo jednak, jak dominują za-
wężone obrazy historii, w Europie nadal panuje „dialog niedosłyszących”, aby nie 
powiedzieć: nabrzmiewająca „wojna domowa wspomnień”. Ze ślepej uliczki hero-
icznych mitów i konkurencji ofiar wyprowadzić nas może wyłącznie, powtarzając 
twierdzenie Petera Esterhazyego, „dzielona europejska wiedza o nas samych jako 
o sprawcach i ofiarach”20. Zasadę ponadnarodowego dialogicznego wspomnienia 
w Europie ujął trafnie inny węgierski pisarz György Konrad: „Dobrze jest, gdy 
wymieniamy wspomnienia i dowiadujemy się, co inni myślą o naszych historiach. 
[…] Wspólna europejska historia jest dobrem ogólnym, dostępnym dla każdego 
bez zobowiązań narodowych lub innego skrępowania”21. Także tym stwierdzeniem 

18 C. Leggewie, dz. cyt., kontynuuje: „Przy czym Europa nie może oczywiście swojej samoświadomo-
ści czerpać jedynie z obalenia swojej historii zbrodni”.
19 L. Passerini, Shareable Narratives? Intersubjectivity, Life Stories and Reinterpreting the Past, Ber-
keley Ms., sierpień 2002, s. 5, 14.
20 P. Esterhazy, Alle Hände sind unsere Hände, „Süddeutsche Zeitung”, 11.10.2004, nr 236, s. 16.
21 G. Konrad, Aufruhr, Przemówienie z okazji otwarcia 50-lecia istnienia Akcji Znaku Pokuty 3 maja 
2008 roku w Domu Kultur Świata w Berlinie, www.asf-ev.de/fileadmin/asf_upload/aktuelles/Jubila-
eum2008/gyoergy.pdf.
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Konrad nie opisał stanu faktycznego, ale nazwał po imieniu ten szczególny poten-
cjał, który trzyma w gotowości ramę kulturową UE dla jej krajów członkowskich.

Sen i trauma znajdują się w Europie bardzo blisko siebie. Z tym obciąże-
niem historycznym łączy się także szczególna norma wspomnieniowa. Dotyczy 
to przede wszystkim traumy Holokaustu, która stworzyła wspomnienie narodowe, 
europejskie i transeuropejskie. Dotyczy to jednak także traum wojny i okresu po-
wojennego, ponieważ wspólna pamięć historii przemocy jest najbardziej skutecz-
ną metodą zwalczania sytuacji, które przemoc tę umożliwiły. W takim stopniu, 
w jakim Europejczycy staną się mieszkańcami ich wspólnej historii, umocni się  
wspólny Dom Europa. Na tym polega nieskończona utopia Europy.

Przełożyła Edyta Grotek
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Czy istnieje wspólna pamięć Europy?*

Pamięć, widzenie przeszłości w jej różnych wymiarach, stanowi nie tylko 
prostą relację dotyczącą przebiegu zaszłych zdarzeń, lecz także zawiera próby 

ich wyjaśniania i znalezienia dla siebie pożądanego miejsca w teraźniejszości. 
Parafrazując znane powiedzenie, można rzec „powiedz mi, co pamiętasz, a powiem 
ci, kim jesteś”. Istnienie pamięci stanowi warunek bytu człowieka, determinuje jego 
bieżące działania, określa jego miejsce w czasie i w przestrzeni. Pamięć określa  
i definiuje jednostkę, daje jej świadectwo tożsamości, zapewnia jej bezpieczeństwo. 
Istnienie pamięci zbiorowej stanowi niezbędny warunek istnienia wielu wspólnot, 
tych podstawowych – rodzinnych, sąsiedzkich, zawodowych, tych szerszych – 
plemiennych, narodowych, państwowych, wreszcie tych mających znaczenie 
uniwersalne – religijnych, ideologicznych czy wręcz ogólnoludzkich. Już święty 
Augustyn dostrzegał, pisząc magna vis est memoriae, wielkie znaczenie pamięci 
jako spoiwa łączącego różne zbiorowości ludzkie.

Wspólna pamięć tworzy historię, kreuje opis przeszłości w części oparty  
na wydarzeniach rzeczywistych, w części ubarwiony bieżącymi potrzebami wspólno-
ty, próbami wyjaśniania przyczyn i skutków zaszłych wydarzeń, określa różne ze- 
wnętrzne ingerencje. Te ostatnie najczęściej ukazują różnice dzielące ludzi w prze- 
szłości i w teraźniejszości, odmienności kulturowe – obyczajowe, językowe, religijne. 
Naświetlając zaszłe wydarzenia, dając ich ocenę, historia pokazuje dobrych i złych 
sprawców zaszłych wydarzeń. Przynoszą one także poczucie doznanych krzywd, 
tradycje wielowiekowych walk, długoletnich konfliktów. Stąd historia Europy 
(podobnie jak innych części świata) przede wszystkim każe widzieć jej przeszłość 

∗ Wystąpienie podczas sesji „Czy istnieje wspólna pamięć Europy” na Uniwersytecie Wileńskim 
w dniu 7 czerwca 2012 r.



jako zbiór wydarzeń dziejących się na obszarach zróżnicowanych, wzajemnie 
wrogich i niespójnych. Czy zatem tytuł niniejszych uwag, zakładający, że istnieje 
wspólna pamięć zbiorowości zwanej Europą, nie jest nadużyciem, przynajmniej  
w odniesieniu do dawniejszych epok? Czy biorąc pod uwagę nierównomierne etapy 
rozwojowe ziem i krajów naszego kontynentu, mamy podstawy, by ową zbiorowość 
europejską dostrzegać jako obszar jednolity kulturalnie, czy też jest to jedynie efekt 
koncepcji narzucanej przez dzisiejsze potrzeby polityczne Unii Europejskiej?

Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Człowiek należy do tego szczególnego 
gatunku biologicznego, który dobrze się czuje w zbiorowościach różnego szcze-
bla, tych węższych i tych szerszych. Należy też do gatunku, który ceni cechy 
wyróżniające swoją szerszą wpólnotę – własny język, obyczaje, dokonania w prze-
szłości. Wiedza o nich pozwala mu na dowartościowanie tej swojej zbiorowości 
i tym samym siebie samego. Jednocześnie człowiek często poszukiwał swego 
miejsca w szerszym świecie, czy to w bardzo odległych czasach starożytnych,  
w których powstawały wielkie imperia, wielkie religie, czy to w średniowiecznych 
cesarstwach, w nowożytnych różnych związkach dynastycznych i politycznych. 
Czy zatem można mówić o „historii Europy”, o jej wspólnej pamięci, która by 
łączyła ludzi zamieszkujących ziemie naszego kontynentu?

Wydaje się, że jest to zabieg uprawniony dzięki istnieniu właśnie tych dwóch od- 
miennych, nierzadko konfliktowych i pozornie wzajemnie sprzecznych tendencji.  
Pierwsza wynikała z potrzeby zachowania własnej tożsamości – terytorialnej, pań- 
stwowej, kulturalnej. Druga wiązała się z dążeniem do przynależności szerszej, uni-
wersalnej: religijnej (chrześcijaństwa, islamu), politycznej (cesarstwa rzymskiego, 
obecnej Unii), kulturalnej (językowej – od łaciny, do angielskiego dziś), cywilizacyjnej 
(postulat „praw człowieka”). W ciągu minionych stuleci, może nie na wszystkich, ale  
na wielu obszarach naszego kontynentu, powstawały normy życia postulowane i uzna- 
wane przez coraz szersze z biegiem lat kręgi jego mieszkańców. Dodać tu warto, że  
z czasem, przynajmniej niektóre z nich, przenoszone były na inne kontynenty, przy- 
czyniając się do tworzenia podstaw wspólnoty ogólnoludzkiej. Pamięć o ich powsta- 
waniu, znaczeniu i w przeszłości, i współcześnie tworzy dzisiejsze dzieje cywilizacji. 

Jej początki sięgają epoki antycznej, w czasie której powstały, niezależne od 
podziałów politycznych, językowych, kulturowych, trzy – w miarę wspólne i w mia- 
rę trwałe – podstawy regulujące normy życia ludzkich wspólnot. Na pewno nale-
żało do nich chrześcijaństwo, którego Dekalog stanowił jeden z najstarszych 
zbiorów praw, nawet jeśli nie przestrzeganych, to w miarę szeroko głoszonych  
i uznawanych, określających postulowane wartości.

Drugą dziedziną wyznaczającą przestrzeń kultury europejskiej był zachowany,  
przynajmniej w części, spadek po epoce antycznej: prawo rzymskie, skodyfikowane  
w VI wieku i wprowadzające ponad granicami politycznymi i kulturowymi postulo-
wane normy życia społecznego, tworzone i uzupełniane przez uczonych jurystów. 

Trzecią wreszcie (także nie wszystkim dostępną) wspólną sferą życia była kul-
tura Grecji i Rzymu. Jej dorobek naukowy do dziś stanowiący podstawę wielu 
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dziedzin wiedzy, jej twórczość w dziedzinie rzeźby, architektury, malarstwa, lite-
ratury pięknej czasów antyku – poczynając od mitologicznych eposów, poprzez 
dramaty i komedie teatralne, a kończąc na poezji lirycznej i erotykach – należy do 
wspólnego dorobku cywilizacyjnego, nie tylko Europy zresztą, lecz całego świata.

Czas średniowiecza, mnożąc dorobek antyku, przyniósł dwa kolejne składniki 
kultury obejmującej liczne kraje kontynentu. Pierwszy z nich był zapewne skutkiem 
nałożenia na rzymskie tradycje obyczajów przyniesionych przez plemiona, które roz- 
bijając imperium, zasiedliły jego terytoria. Powstało wówczas zjawisko, które można by  
w uproszczeniu nazwać „pluralizmem władzy”. Mieściły się w nim nie zawsze 
spójne i zgodnie działające instytucje organizujące życie zbiorowe tych ludzi na róż- 
nych poziomach. Współistniały ze sobą organy władzy uniwersalnej – cesarskiej,  
papieskiej; władzy regionalnej na szczeblu państw i różnych struktur terytorialnych;  
władzy świeckiej i kościelnej. Co zaś zapewne było szczególnie istotne, pojawiły się  
(może przetrwały) obok władz lokalnych czy państwowych samorządy zgromadzeń 
lokalnych – wiejskich wiecowych czy później sejmikowych. Szczególnie znaczącą 
rolę można tu przypisać odbudowie lub powstawaniu od podstaw samorządów 
miejskich. Instytucji prawnych, które wytworzyły – w niejakim uproszczeniu – typ 
„miasta europejskiego”, jak nazwał je Max Weber. Niezależnie od wielu wątpliwości 
dotyczących czasu powstawania tego zjawiska, jego zasięgu (nawet jego nazwy),  
w miastach średniowiecza pojawił się stan prawny, który miał tworzyć nowy kształt  
i nowy ustrój społeczeństwa nie tylko na ziemiach Europy. 

Kolejnym dorobkiem wieków średnich, do którego odwołuje się wspólna 
pamięć, było tworzenie (nie po raz pierwszy w dziejach człowieka) coraz bardziej 
niezależnego i samorządnego środowiska uczonych. Zgrupowani w uniwersytetach 
rozsianych po wielu krajach, chyba po raz pierwszy w dziejach, domagali się udziału 
nauki we władzach nad społeczeństwem. Obok sacerdotium (władzy duchownej) 
i imperium (władzy świeckiej) pojawił się kolejny pretendent do sprawowania 
rządu dusz ludzkich – studium (wiedza, nauka). 

Postulat pełnienia władzy przez uczonych, zgrupowanych na uniwersytetach, był 
(nie tylko wówczas) utopią. Niemniej samorządy uczelniane pełnione przez rektora 
i dziekanów wpisywały się w model „społeczeństwa wiedzy”. W zasobie wspólnej 
pamięci Europy znalazły się starania uczonych o poznanie i zrozumienie świata. 
Nadal przecież aktualne jest stwierdzenie mistrza Abelarda, że „kluczem do wszelkiej 
mądrości jest częste i pilne pytanie”. Mimo najróżniejszych zawirowań w dziejach, 
mimo prób narzucania „jednej słusznej prawdy” przez wielu ideologów i polityków, 
cywilizacja europejska, poczynając od początków II tysiąclecia, poszukuje nowych 
rozwiązań, nowych ustaleń wyjaśniających wszechświat, jego dzieje, jego budowę.

Kolejnym etapem budowy wspólnych wartości, już w dobie nowożytnej, był 
czas rozwoju wszelakich nauk: biologii, ekonomii, fizyki, matematyki, filozofii. 
Przyniósł on wraz z rosnącym krytycyzmem (wspartym kantowskim „czystym 
rozumem”) nowe treści dające podstawę dzisiejszej wiedzy, także w znacznym 
stopniu wielu prądów ideologicznych. Pod koniec XVIII wieku hasła Wielkiej 
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Rewolucji Francuskiej – niezależnie od realnych działań jej przywódców – stały 
się zawołaniem mobilizującym wzdłuż i wszerz kontynentu liczne, znaczące grupy 
ludzi. „Wolności, równości, braterstwa” – cokolwiek by to hasło w różnych krajach 
i w różnych czasach miało znaczyć, domagali się nie tylko francuscy jakobini, lecz 
także patrioci polscy i litewscy, karbonariusze włoscy, pisarze i poeci niemieckiego 
romantyzmu. Okrzyk ten stał się wezwaniem do działań ciemiężonych, upośledzo- 
nych, stał się programem, który przetrwał Święte Przymierze, ekspansję mocarstw 
kolonialnych, złowrogie czasy faszystowskiego i komunistycznego totalitaryzmu, 
hekatomby wojen światowych, zbrodnie ludobójstwa. Nie oznacza to, że te hasła 
były zawsze i wszędzie tak samo rozumiane i realizowane. Ale na pewno, podobnie 
jak żądania przestrzegania coraz bardziej rozbudowywanych „praw człowieka  
i obywatela”, stanowiły i stanowią nadal wyznaczniki cywilizacji, powstałej w Eu-
ropie i rozpowszechnianej na całym świecie. 

Jesteśmy tu, zgromadzeni w Wilnie, spadkobiercami tych wszystkich wartości. 
Pamięć o nich jest częścią naszej wspólnej historii. Warto rozważyć, jak dalece 
nasze kraje – Litwa i Polska – mogą być postrzegane nie tylko jako uczestniczki 
i beneficjentki pożądanej dziś kultury Europy, lecz także jako jej aktywne 
współtwórczynie. 

Jest rzeczą oczywistą, że poczynając od XIV wieku, nastąpił awans naszych krajów  
w hierarchii znaczenia w Europie. Peryferyjne państwa, leżące na obrzeżach konty- 
nentu, stały się aktorami wydarzeń o znaczeniu ogólnodziejowym. Wspólna walka  
z Krzyżakami doprowadziła nie tylko do kryzysu tej ekspozytury rycerstwa zachodniej 
Europy, lecz pozwoliła na znaczący głos dworów Krakowa i Wilna w czasach otwierają-
cych nowy etap dziejowy. Nie chodzi w tym wypadku o powstanie znaczącej siły mili-
tarnej państw, których władcy (jak powiedział wenecki poseł Marino Sanuto) dyspono-
wać mogli armią liczebnie przewyższającą wojska Francji czy Anglii. Do zasobu  
wspólnej pamięci należy natomiast zaliczyć głoszone tezy o „wojnach sprawiedli- 
wych”, o zakazie nawracania mieczem. To dwory litewski i polski występowały  
w obronie czeskich husytów i głosiły tolerancję wobec innowierców. W czasach wiel- 
kiej schizmy Kościoła rzymskiego, narastania groźby ekspansji tureckiej, kryzysu idei  
cesarstwa, wielkich zniszczeń przyniesionych przez wojną stuletnią, oba nasze pań- 
stwa (mimo najróżniejszych wzajemnych konfliktów) jawiły się jako obszary rozwoju 
politycznego, gospodarczego i kulturalnego dobrze już zakorzenione w Europie. To  
z ich ziem eksportowano surowce niezbędne dla nowożytnego przemysłu. Zboże  
z Polski, woły tysiącami pędzone z ziem ukrainnych, drewno do stoczni niderlandz- 
kich, nawet portugalskich, z Litwy i z Mazowsza, produkty orientalne przewożone na  
zachód z Turcji – stawały się towarami znaczącymi w tworzeniu globalnej gospodarki.  
Na strasburskim fresku z końca pierwszej połowy XV wieku ukazującym piętnaście  
państw Europy zjednoczonych pod znakiem krzyża są już ukazane i Polska, i Litwa. 

Dla obu państw to piętnaste stulecie stanowiło wstępny okres tworzenia 
przyszłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, której ustrój, i kultura mogą stano- 
wić jedno z nielicznych odwołań historycznych do idei dzisiejszej Unii Euro-
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pejskiej. Twór rozległy, liczący okresami ponad osiemset tysięcy kilometrów 
kwadratowych, stanowił zbiór zgodnie żyjących, wbrew używanej nazwie, nie  
dwóch, lecz kilkunastu narodów o odmiennych tradycjach, językach i obyczajach. 
Oprócz Polaków i Litwinów zamieszkany był przez różne grupy Słowian wschod-
nich, dzisiejszych Ukraińców i Białorusinów, także Rosjan. Na całym jego obszarze 
żyły liczne skupiska ludności niemieckiej, Żydzi w Rzeczypospolitej stanowili bo- 
daj najliczniejszą część swej diaspory. Na wschodnich obszarach państwa po-
wstawały kolonie Ormian, obszary Karpat zaludniane były przez romańskich 
Wołochów, w miastach znajdowali miejsce dla siebie Włosi, działały gminy karai- 
mów i Walonów. W czasach konfliktów wewnętrznych i wojen religijnych na 
zachodzie, na wschodzie nad Wisłą i Niemnem znajdowali dla siebie azyl Tatarzy, 
Holendrzy, Szkoci. Wszystkie te grupy mogły rządzić się własnymi prawami – 
polskim, litewskim, niemieckim, ruskim, ormiańskim, wołoskim. 

Dzieliły je nie tylko odmienności ustrojowe, lecz także wyznaniowe i religijne. 
Szczególnie od połowy XVI wieku na ziemiach Korony Polskiej i Wielkiego Księ- 
stwa Litewskiego, na których obszarze dominowało wyznanie katolickie, działały 
gminy wyznania augsburskiego (luterańskiego), reformowanego (kalwińskiego),  
braci polskich, braci czeskich, nie mówiąc już o różnych drobniejszych wspól-
notach religijnych czy wyznaniowych. Konfederacja warszawska z 1573 roku 
gwarantowała tolerancję wyznaniową wobec większości chrześcijańskich różno-
wierców. Żydzi uzyskali tak zwany Sejm Czterech Ziem, który był uprawniony do 
podejmowania ustaw regulujących wewnętrzne sprawy diaspory. Główny ośrodek 
karaimów mieścił się w Trokach, na obrzeżach Rzeczypospolitej istniały grupy 
wyznawców islamu. Biorąc pod uwagę istniejące jeszcze pozostałości pogańskie (do 
dziś obecne) w wierzeniach i obrzędach ludności wiejskiej, ten stan rzeczy stanowił 
wyjątkowy obszar tolerancji religijnej w Europie czasów nocy św. Bartłomieja. 

Skutki tego stanu rzeczy dały początek zjawisku, które charakteryzować mia- 
ło ziemie Rzeczypospolitej także w następnych stuleciach. Nawet w czasie utraty 
niepodległości, mimo rosnącej nietolerancji, utraty przywilejów jej szlachty, ros- 
nącego wyzysku chłopów i upadku miast, tradycje wolności powodowały asy-
milację przybyszów z różnych stron świata. Nie tylko Niemcy, Czesi, Węgrzy, 
Rosjanie, Ukraińcy, lecz także Francuzi, Anglicy, Włosi, Holendrzy zaczynali trak-
tować ziemie Unii jako swoją ojczyznę. Przejmowali jej tradycje, obyczaje i stawali 
nierzadko w szeregach jej bojowników o wolność i niepodległość. Był to model 
stanowiący alternatywę dla absolutyzmu, dla despotyzmu, użyteczny przykład przy- 
najmniej dla części elit społecznych w nowożytnej Europie.

To prawda, że ten stan rzeczy przestawał być atrakcyjny w ciągu ostatnich dwóch  
stuleci, kiedy powstawały wspólnoty narodowe, których znakiem rozpoznawczym był 
język, wyróżnikiem istnienia własne państwo. Niemniej czy te tradycje nie należą do 
wartości, których pamięć jest szczególnie cenna dziś, w Unii Europejskiej? 
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Historia jako przedmiot neutralizacji politycznej

Nowoczesny liberalizm Zachodu zawsze stara się wyglądać naukowo. Od 
początku swego istnienia liberalizm popierał naukowe rozumienie rzeczy-

wistości. Antanas Maceina nazwał go nawet „liberalizmem pozytywistycznym”. 
Jego zdaniem „liberalizm jest niczym innym, jak tylko wdrożeniem zasad pozy-
tywistycznych w życiu społecznym”1. Można wskazać wiele podobieństw między 
filozofią liberalizmu i pozytywizmu. Spośród nich najbardziej rzuca się w oczy  
relatywizm, neutralność wobec wartości, podkreślanie faktu poznania, zaufanie  
wobec procedur, przyjmowanie pozycji obserwatora z zewnątrz i zdystansowany 
stosunek do religii. Idea społeczeństwa liberalnego zależy od naukowego obrazu 
świata. Liberałowie mają więc problem, definiując pojęcie wolności, usiłują 
bowiem bronić determinizmu naukowego i wolności jednocześnie. Jest to oczywista 
sprzeczność, którą rozwiązać może tylko wyraźne oddzielenie nauki od polityki. 
Aby obronić wolność, liberałowie powinni zastąpić swoje poglądy nauką, której 
początkowe założenia są wrogie wolności. Nie mogą jednak tego zrobić, ponieważ 
cała konstrukcja liberalnej filozofii politycznej opiera się na fundamentach filozofii 
pozytywistycznej. Usiłując wyzwolić się od nauki, liberałowie straciliby podłoże 
filozoficzne swojej doktryny politycznej. Poszczególni liberałowie mogą mieć 
obojętny stosunek do nauki, jednak liberalizm jako doktryna polityczna jest częścią 
pozytywizmu.

Mówiąc słowami Tomasa Sodeiki, naukowiec „nie odbiera siebie jako konkretnej  
jednostki należącej do określonej sytuacji oraz zdeterminowanej tą sytuacją. Wręcz 
przeciwnie – wydaje mu się, że każdą sytuację ostatecznie determinuje on sam. We wła-
snych oczach jest on centrum systemu koordynacyjnego, warunkiem jakichkolwiek 

1 A. Maceina, Raštai (Pisma), t. 12, Vilnius 2007, s. 210.



określeń «sytuacyjnych». Jest on voyeurem, dla którego największą przyjemność 
stanowi obserwowanie wszystkiego, który sam z kolei pozostaje niewidzialny”2. 
Jeśli przeniesiemy to na myślenie o wartościach, pogląd ten oznacza, że rzeczy ro- 
zumiane są z punktu widzenia zewnętrznego obserwatora, nie zaś tego, kto zobo-
wiązał się do działania. Obywatel czuje się niejako widzem na przedstawieniu teat- 
ralnym, który podziwia obraz odsłaniający się przed nim. Ekstremalność myślenia 
w kategoriach wartości jest jednym z czynników najbardziej niszczących udział  
i aktywność polityczną. Obywatele, stając się pasywnymi widzami przedstawienia 
politycznego, tracą zdolność działania razem w imię wspólnego dobra. Dla nau-
kowców nie ma wielkiej różnicy, co badają. Troszczą się oni przede wszystkim  
o obiektywność i metodologię swych badań. Przeniesienie tego przekonania do 
polityki oznacza, że wystarczy obserwować wydarzenia i utrzymywać je w ramach 
pewnych wyraźnie sformułowanych zasad i procedur.

Dla naukowców wszystko jest historyczne, bez odsyłaczy do zasad meta-
fizycznych, które przekraczają granice konkretnego okresu. Człowieka, który się  
ukształtował pod wpływem myślenia naukowego, zalewa lawina znaczeń histo-
rycznych. Historia staje się głównym zbiornikiem wartości. Od pierwszych dni  
życia ludzie są przyzwyczajani do myśli, że wszystko jest historyczne. Jak pisał 
Nietzsche: „Słupy graniczne zostały obalone, wszystko, co kiedyś było, wali się 
na człowieka. Jak daleko wstecz sięga stawanie się, tak daleko wstecz, w nieskoń-
czoność przesunięto wszystkie perspektywy. Żadne jeszcze pokolenie nie oglą-
dało tak kolosalnego spektaklu jak ten, który prezentuje nauka o uniwersalnym 
stawaniu się, historia: tyle że prezentuje go z całą niebezpieczną śmiałością swego 
zawołania: flat veritas pereat vita”3. Zanika wiara w stałość bytu, a na jego miejsce 
proponuje się pojęcie tymczasowości. Ta przemiana światopoglądowa w sposób 
nieunikniony dotyka polityki. Obywatele o liberalnych poglądach wiedzą, że do 
prawdy przybliżamy się tylko na tyle, na ile pozwala na to epoka.

Historyzm jest jednym z najbardziej jaskrawych zaprzeczeń ruchu narodowe-
go. Gdy naród o pochodzeniu chłopskim nie miał swojej historii politycznej, 
liderzy ruchów narodowych przejmowali ją od starego reżimu. Pod tym względem 
działali oni jak najprawdziwsi makiaweliści – historię polityczną stworzoną przez  
stary reżim stosowano w celach nowo tworzącego się narodu. W czasach kształ-
towania się świadomości narodowej historycy nie byli badaczami obojętnymi wo-
bec wartości, lecz wraz z innymi przedstawicielami narodu współtworzyli kulturę  
i politykę. Gdy historyzm przeszedł w stadium naukowe, okazało się, że naukowcy 
kierują się innymi zasadami niż zwykli obywatele. Z ważnych twórców tożsamości 
kulturowej narodu historycy stali się jej krytykami. Historyzm pozytywistyczny 
sprowadza naród do czegoś innego niż to, o czym gotowi są mówić sami członkowie 

2 T. Sodeika, Apie metafiziką: septynios situacijos su intarpais bei komentarais (O metafizyce: siedem 
sytuacji z przypisami oraz komentarzami), „Naujasis židinys” t. 9, 1996, s. 543–544.
3 F. Nietzsche, Apie istorijos žalą ir naudingumą (O pożytkach i szkodliwości historii dla życia), 
[w:] Kultūra ir istorija, tłum. T. Sodeika, Vilnius, 1996, s. 61. Tłumaczenie polskie Leopold Staff.
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narodu – do rozwoju kapitalizmu, postępu technicznego, rozwoju oświaty i prasy 
czy zmian w dziedzinie wojskowości. 

Po tych redukcyjnych wyjaśnieniach naród traci status samodzielnego bohatera. 
W czasach odrodzenia narodowego uważano, że naród determinuje kulturę, gospodar- 
kę i inne dziedziny życia społecznego. Odkąd zapanował pozytywizm, uważa się, że kul- 
tura, gospodarka, polityka oraz inne dziedziny życia społecznego określają naród.

Leo Strauss miał rację, mówiąc, że „kulminacją historyzmu jest nihilizm!”4. Im 
bardziej rozumienie narodowej historii państwa było oparte na zasadach myślenia 
naukowego, tym mocniejszy stawał się konflikt między historią a polityką. Naukowe 
poznanie historii definiuje naród jako jeden z możliwych przedmiotów badań, nie 
formułując żadnych wstępnych obietnic co do jego znaczenia dziejowego. Historia 
narodu po tym, gdy przeszła przez filtry tego rodzaju myślenia, stawała się do tego  
stopnia neutralna, że można było mówić nie o narodzie jako wspólnocie, lecz  
o różnym rozumieniu narodu.

Dla idei państwa narodowego potrzebny był naród jako absolutny punkt 
wyjścia, tymczasem myślenie naukowe przekształciło go w hipotezę. Liderzy 
odrodzenia narodowego pragnęli naukowego poznania historii, ale gdy się ono 
pojawiło, okazało się, że naród jest tylko twórcą industrializacji, nowoczesnych 
środków komunikacji oraz kapitalizmu. Historyzm jest sprzeczny z zasadą wyjąt-
kowości narodu. Wszelkie pretendowanie do bycia absolutną jest celem teologii  
i metafizyki, nie zaś badań naukowych. Naukowcy kierują się zasadami deter-
minizmu empirycznego, niepozwalającego na twierdzenie oceniające, że istnienie 
narodu jest lepsze od jego zaniknięcia.

Idea neutralności politycznej jest podstawą politycznej filozofii liberalizmu. 
Liberałowie chcą zapewnić wolne współistnienie ludzi o odmiennych przekona- 
niach, stosując neutralność polityczną. Zwolennicy liberalizmu uważają, że znacze-
nie polityczne moża nadać zasadom życia publicznego uzasadnionym tylko z punktu 
widzenia bezstronnego obserwatora. Można wskazać wiele przykładów niechęci 
do wartościowania. Wśród nich najbardziej jaskrawy jest zachwyt nad wolnością 
negatywną. Imponuje ona liberałom tym, że nic nie mówi o pozytywnych celach 
życia człowieka. Jednocześnie liberałowie bronią wolnego rynku, który hierarchię 
wartości ustala bez uprzedniego definiowania dobra i zła. Poza tym zachwycają się 
systemem rządzenia, który nie pyta o cele i sens ustroju politycznego. Liberałom 
podoba się demokracja, ponieważ jej podstawą są procedury pozwalające nie 
zwracać uwagi na różnice przekonań ludzi.

Obiektywność, neutralność oraz przestrzeganie procedur są ważne zarówno 
dla nauki, jak i dla demokracji liberalnej.

Bez naukowego oddzielenia faktów od wartości politycy liberalni mieliby trud-
ności z oceną zasady neutralności politycznej. Tylko na pierwszy rzut oka wydaje się,  
że naukowcy mają neutralny stosunek do istniejącego ustroju politycznego. Ich  
4 L. Strauss, Natural Right and History, Chicago 1965, s. 23 (wyd. polskie: Prawo naturalne w świetle 
historii, Warszawa 1969).
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metodologiczne odżegnanie się od wartości jest na rękę liberalizmowi. Gdy istnieje poro- 
zumienie w sprawie demokracji liberalnej, wówczas istnieje porozumienie w sprawie  
roli myślenia naukowego. Demokracja antyczna nie była kojarzona z nauką i była bliż- 
sza filozofii. Nowoczesna demokracja reprezentuje nie tylko obywateli, lecz i obraz 
świata tworzony przez naukę. Nauka nie potrzebuje bezpośredniego narzucania jej 
ustroju politycznego, wystarczy utrwalenie pojęcia tworzonego przez nią.

W społeczeństwie rządzonym przez reguły i zasady prawne na drugi plan 
schodzi znaczenie osobistych przekonań obywateli. System polityczny może 
funkcjonować, nie zważając na nie. Do funkcjonowania dobrze uporządkowanego 
państwa nie są potrzebne poglądy moralne, religijne i filozoficzne. Jest to paradoks 
filozofii politycznej liberalizmu, której zwolennicy wolność jednostki chcą 
zapewnić poprzez stosowanie mechanizmów prawnych i politycznych, mogących 
funkcjonować niezależnie od przekonań obywateli. Konieczność neutralizowania 
wartości wynika z przekonania liberałów, że poglądy moralne, religijne i filozoficzne 
są podstawowym źródłem nieporozumień politycznych. Proponuje się przenieść je 
poza granice życia politycznego. Obywatele społeczeństwa liberalnego powinni się 
porozumieć w sprawie neutralnych zasad sprawiedliwości politycznej.

Przez dłuższy czas świadomość historyczna nie była przedmiotem neutrali-
zacji politycznej ze strony liberałów. Prawdziwy liberał powinien bronić zasad 
moralnego indywidualizmu i nie może godzić się z akcentowaniem holizmu 
– dobra ogólnego, narodu, państwa, Kościoła czy wspólnoty. Największym bra-
kiem konsekwencji w liberalizmie było to, że jego zwolennicy przez dłuższy czas  
państwo liberalne rozumieli jako państwo narodowe. Zapominali jakby, że pań- 
stwa narodowe bronią nie tylko dobra indywidualnego, ale i wspólnego. Praw-
dziwemu liberałowi nie może się podobać fakt, że nie sposób ustalić wspólnej 
wizji historii, nie można się porozumieć w tej kwestii tak, jak się porozumiewa 
w sprawie korzyści i dobra jednostek. Historia ukazuje się jako ideologia łącząca 
duże społeczności ludzi. Konsekwenty liberał nie może się godzić z wyzwaniami 
świadomości historycznej wobec moralnego indywidualizmu.

Nie można jednak twierdzić, że liberałowie boją się historii – choć jest ona dla 
nich mniej ważna niż dla konserwatystów, nacjonalistów i socjalistów. Liberałowie 
nie uwzględniają historii. Rozumują oni, stosując uniwersalne, kosmopolityczne za-
sady, nieuznające różnic czasu ani miejsca. Ich filozofia polityczna jest nakreślona 
za pomocą linii prostych, niepozostawiających miejsca na wyjątkowe okoliczności 
historyczne, niepowtarzalne wydarzenia i osobowości, tradycje miejscowe i zjawi- 
ska kulturowe, które się nie wpisują w ramy zasad powszechnych. Liberałowie 
dość podejrzliwie patrzą na to, co jest transcendentne wobec jednostki. Można się 
dziwić, że tak długo byli zwolennikami państwa narodowego. Nowoczesne państwo 
narodowe podkreśla przecież znaczenie zjawisk przekraczających osobowość – 
historii, kultury, narodu i społeczności. Filozofię polityczną liberalizmu z trudem 
da się pogodzić z miłością działaczy odrodzenia narodowego do historii. Filozofia 
ta broni praw człowieka, wolności negatywnej, równości politycznej, rządzenia 
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za pomocą prawa, procedur demokratycznych i wolnego rynku. Idea państwa 
narodowego z kolei wymaga wierności narodowi, jego historii, kulturze i tradycjom.

W drugiej połowie XX wieku pojawiło się wiele czynników sprzyjających 
politycznej neutralizacji wyobraźni historycznej. Spowodowały ją zbrodnie nazi- 
zmu w czasie drugiej wojny światowej. Reżimy totalitarne Niemiec i innych krajów 
nadużywały odwoływania się do historii. Przed kilkoma dziesięcioleciami pojawiła 
się nowa fala kosmopolityzmu w wyniku globalizacji i integracji europejskiej. Te 
dwa procesy wzmocniły przekonanie liberałów, że w życiu politycznym można 
stosować zasady uniwersalne niezależne od kultury narodów i różnic historycznych. 
Proces, który się rozpoczął w krajach Europy Zachodniej, dość szybko przeniósł 
się na inne części kontynentu, łącznie z państwami postkomunistycznymi. Świa-
domość historyczną państw Europy Środkowo-Wschodniej dość szybko spotkał 
ten sam los, który spotkał religię, moralność i metafizykę w społeczeństwach Za-
chodu, łącznie z państwami postkomunistycznymi: została ona usunięta ze sceny 
życia politycznego. Politycy sformułowali żądanie „jak najmniej historii”, które 
przypominało wymogi słynnych liberalnych ekonomistów „jak najmniej polityki”. 
Nie jest to przypadkowa zbieżność poglądów.

W miarę jak się zmieniało pojęcie polityczności, zmieniało się też rozumienie 
roli historii. Inaczej niż uważa większość historyków, polityka jest ważniejszym 
czynnikiem życia społecznego niż historiografia. Politycy, a nie historycy są 
podstawową siłą tworzącą historię. Wszelkie rozważania na temat historycznego 
znaczenia jakiegokolwiek zjawiska pojawiają się dopiero po podjęciu istotnych 
działań politycznych. Tylko po uczynieniu czegoś istotnego można mówić, że 
„była to decyzja polityczna”. Świadomość historyczna jest ważnym aspektem życia 
ludzkiego, jednak znaczeniem ustępuje ona polityce. Tę ostatnią często tworzą 
ludzie, którzy nie cenią ani przeszłości, ani współczesności. Źli studenci historii 
później często stają się politykami, nauczycielami życia następnych pokoleń.

Odpolitycznienie historii jest sprawą polityczną. Naiwne jest myślenie, że 
postkomunistyczne odpolitycznienie historii jest spowodowane chęcią stworzenia 
przez naukowców historiografii, której nie można nic zarzucić pod względem 
metodologicznym i która pozostaje neutralna co do wartości. Dialektyka władzy 
politycznej i myślenia naukowego jest o wiele bardziej skomplikowana. Naukowcy 
i politycy myślą, kierując się tymi samymi zasadami, kryteriami i metodami. 
Naukowcy tworzą naukę niezależną od wartości prywatnych i społecznych, libe-
rałowie zaś starają się przedstawić to jako część składową neutralności politycznej. 
Naukowcy żądają, aby badania naukowe były pozbawione stronniczości, która 
istnieje w życiu społecznym i osobistym, liberałowie zaś dodają do tego żądanie, 
by polityka była oparta na obiektywnych i neutralnych zasadach sprawiedliwości. 
Nietrudno zauważyć podobieństwo w argumentacji obu stron.

Co cechuje politykę historyczną liberałów? Chcąc odpowiedzieć na to pytanie, 
nie trzeba szukać nowych argumentów – wystarczy odpowiedzieć na pytanie: „czym  
jest liberalizm?” Liberałowie podkreślają znaczenie praw człowieka, rządzenie za  
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pomocą prawa, indywidualizm moralny i pluralizm, wolny rynek, demokrację  
i społeczeństwo obywatelskie. Osią ich filozofii politycznej jest moralizm indy-
widualny, propagujący ostrożny pogląd na dobro wspólne, naród, państwo, 
społeczeństwo i społeczność. Wzmianki o dobru wspólnym dla liberałów wydają się 
ustępstwem wobec kolektywizmu, totalitaryzmu, a nawet tyranii. Nawet wówczas, 
gdy liberałowie nie odrzucają idei dobra wspólnego, koniecznie podkreślają, 
że pierwszeństwo należy się pojęciu dobra indywidualnego. Liberałowie nie 
przeciwstawiają się zakładaniu towarzystw miłośników starożytności i muzeów, 
aczkolwiek nie uważają, że powinno to być przedmiotem troski państwa. Libe-
rałowie cierpliwie uczestniczą w obchodach świąt historycznych, ale czynią to 
raczej przez grzeczność. Ich wyobraźnią moralną rządzi ironia, która nie pozwala 
poważnie traktować zobowiązań wobec państwa ludzi z epok nieliberalnych.

Polityczna filozofia liberalizmu wyrosła wraz z nowoczesnym zachodnim 
sceptycyzmem. Od pierwszych dni liberalizm charakteryzował się tym, co Auguste 
Comte nazwał „pozytywizmem”. Mocny związek liberalizmu i pozytywizmu 
sprzyja nieczułości obu stron na sprawy historii. Jak pisał Hans-Georg Gadamer, 
„w nauce nie ma miejsca na pragnienie doświadczenia miejsca”5. 

Liberałowie wykorzystują tę cechę poznania naukowego. Dążą do utrwalenia 
naukowego poglądu na historię, który nie pozostawia miejsca na spory o sens 
wydarzeń. Ich zdaniem powinno to zmniejszyć liczbę sporów politycznych. W tym 
wypadku interesy liberalizmu i pozytywizmu są zbieżne. Neutralność naukowców 
wobec wartości jest zgodna z bezstronnością liberałów, która dotyczy nie tylko po- 
glądów dotyczących moralności, lecz również rozumienia historii. Dodając inkli-
nację ku patrzeniu przez pryzmat jednostki i sceptycyzm liberałów, uzyskujemy 
mocny związek zasad niszczący świadomość historyczną. Indywidualizm zamyka 
jednostki w skorupie ich prywatnych interesów, sceptycyzm zaś niszczy wiarę 
w jedność historyczną i polityczną narodu. Świadomość historyczna potrzebuje 
narodu, ludu, Kościoła czy wspólnoty. Patrioci powinni okazywać szacunek 
nie tylko dla praw człowieka, lecz i dla tradycji kulturowych. Dla świadomości 
historycznej potrzebna jest narracja, sens oraz symbole jednoczące naród i pań-
stwo. Twórcy nowoczesnych państw nie byli sceptykami – wierzyli w naród i w jego 
przyszłość. Ich zainteresowania przeszłością były spowodowane nie tylko inte-
resami naukowymi, lecz również poszukiwaniami wspólnego pochodzenia.

Liberałowie uważają, że wartość każdej rzeczy ustala rynek. Myślenie ekono-
miczne najlepiej odzwierciedla istotę wartościującego myślenia dominującego obec- 
nie. Obywatele są odbierani jako producenci wartości oraz konsumenci. Coraz mniej  
uwagi zwraca się na aspekty rzeczywistości, które nie poddają się analizie w kate- 
goriach ekonomicznych – podaży i popytu. Wartości są rozumiane jako ceny ryn- 
kowe, informujące o wartości wyborów. Rzeczy tracą na wartości absolutnej, nie  
ma najwyższego dobra, o wszystkim decyduje zdolność jednostki do dostosowania 
5 H. G. Gadamer, Truth and Method, trans. J. Weinscheimer and D. G. Marshall, London, New York 
2004, s. 342, (wyd. polskie: Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, Warszawa 2004).
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się do zmieniających się okoliczności. Immanuelowi Kantowi wydawało się, że Bóg 
jest elementem rozumu praktycznego. Myślenie ekonomiczne zawęża rolę rozumu 
praktycznego do umiejętności odnalezienia należytych środków do osiągnięcia celu.  
Im bardziej myślenie wartościujące zależy od ekonomii, tym szybciej zanika rozu-
mienie wyższego i niższego przeznaczenia człowieka. Obywatele społeczeństw 
liberalnych, dokonując oceny, pozbawiają wartości to, co się nie mieści w logice my-
ślenia ekonomicznego.

Im bardziej myślenie ekonomiczne dominuje w poglądach na społeczeństwo, 
tym mniej miejsca pozostaje na rozważania historyczne. Państwo narodowe po-
trzebuje historii jako argumentu uzasadniającego samodzielność polityczną i su- 
werenność. Historia jest podstawowym twórcą tożsamości narodowej. Twórcy 
państw narodowych w XIX wieku uważali, że życie polityczne powinno być oparte 
zarówno na administrowaniu publicznym, jak i na historii oraz kulturze. Gdy 
korzyść ekonomiczną zaczyna się rozumieć jako podstawowy czynnik integrujący, 
zanika pojęcie roli historii i Volksgeistu. Homo oeconomicus nie może zrozumieć, 
dlaczego historycy poszczególnych narodów, poeci, muzealnicy, archeolodzy i etno- 
grafowie uważani są za bardziej znaczących twórców tożsamości kulturowej niż 
właściciele ziemscy, przemysłowcy, konsumenci i sprzedawcy. Ekonomiści traktują 
ludzi kultury jako podmioty świadczące usługi. Historia staje się towarem, który 
sprzedają naukowcy uniwersyteccy, pisarze i właściciele sklepów z antykami.

Georg Hegel ideę spontanicznego porządku łączy z historią, Adam Smith  
i Friedrich von Hayek z kolei tłumaczą go na gruncie ekonomii. Idea wolnego ryn- 
ku stała się kamieniem węgielnym filozofii politycznej liberalizmu. Twórcy państwa 
narodowego nie byli wrogami gospodarki wolnorynkowej, lecz tożsamość naro-
dowa była dla nich ważniejsza niż załatwianie spraw gospodarczych. Uważali, 
że tylko historycy mogą wyjaśnić pochodzenie państwa i narodu. Dzisiaj funkcję 
burzycielską pełni połączenie kilku zasad: indywidualizm moralny deprecjonuje 
dobro wspólne, pozytywizm usuwa spory o znaczenie wydarzeń historycznych, 
myślenie ekonomiczne niszczy pojęcie tożsamości narodowej i wyjątkowości. 
Zbiór zasad moralnego indywidualizmu, pozytywizmu i ekonomii stoi na prze-
szkodzie politycznym wyjaśnieniom historii. Świadomość historyczna staje się 
mniej istotnym czynnikiem integracji społecznej.

Świat człowieka ekonomicznego jest zorientowany nie ku przeszłości, lecz ku  
przyszłości. Historia jest dla niego uwarunkowana przez procesy ekonomiczne, a po- 
stęp naukowy czy gospodarczy jest porównywany do postępu moralnego. Homo oeco-
nomicus historię rozumie jako produkt. Nowczesna myśl Zachodu wywodzi się od tech-
nicznego rozumienia polityki przez Niccolo Machiavellego i Thomasa Hobbesa. 
Nacjonaliści w XIX wieku usiłowali zmienić ten pogląd i państwu jako machinie 
i automaton nadać ducha narodu, historii i kultury. Wedle Hegla państwo nie jest 
mechanizmem, lecz „rzeczywistością idei moralnej”6. Dominujący obecnie pogląd 
6 G. Hegel, Teisės filosofijos apmatai. Vert. L. Anilionytė, Vilnius 2000, s. 364 (wyd. polskie: Zarys 
filozofii prawa, Warszawa 1969).
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ekonomiczny znów usuwa politykę z dziedziny nauk duchowych. Staje się ona 
zarządzaniem podobnym do działalności gospodarczej. Im bardziej obywatele 
czują się konsumentami polityki, tym mniej odwołań do historii potrzebują. 
Powstaje wrażenie, że większość narodów swojej tożsamości kulturowej i poli-
tycznej broni tylko po to, aby ostatecznie nie zniknąć w kosmopolityzmie tech-
nicznym i gospodarczym.

Kirgiski pisarz Czingiz Ajtmatow spopularyzował ideę mankurta. Pod koniec 
okresu sowieckiego mankurt stał się symbolem człowieka bez pamięci. Według 
Ajtmatowa: „Mankurt nie wiedział, kim jest, gdzie się urodził i rósł, jak ma na 
imię, nie pamiętał swojego dzieciństwa, ani ojca, ani matki – słowem nie odbierał 
siebie jako istoty ludzkiej. Z punktu widzenia ekonomicznego, mankurt po tym, 
gdy utracił zrozumienie własnego «ja», miał wiele zalet”7. Autorzy z końca okresu 
sowieckiego rozumieli mankurta jako człowieka bez narodu i historii. Interpretacja 
ta jest daleka od intencji Czingiza Ajtmatowa. Pisarz nie mówił o narodzie i his-
torii. Jego bohater miał problemy z pamięcią osobistą, a nie zbiorową. W okresie 
postkomunistycznym spotykamy nową formę mankurtyzmu. Nie ma ograniczeń 
wobec pamięci zbiorowej, lecz historia jest zamknięta w ramach indywidualnej 
tożsamości obywateli i staje się towarem.

Człowiek wierny narodowi i państwu działa inaczej niż człowiek ekonomiczny. 
Państwo narodowe domaga się wierności, która nie zwraca uwagi na słaby rozwój 
gospodarczy, nędzę i kryzysy. Jej zwolennicy uważają, że wierności narodowi nie 
mierzy się korzyścią gospodarczą, skutecznością, dochodem, wypłatami, kosztami 
i podatkami. Jest ona bardziej podobna do miłości wierzących osób do Boga. Dla 
ludzi wierzących Bóg jest ważny nawet wówczas, gdy ich życiu towarzyszy ból, 
upokorzenie, nędza i rozczarowanie. Wierność idei narodu jest także zaprzeczeniem 
historii. Patrioci usiłują udowodnić, że moralna obietnica może być mocniejsza od 
czasu. Państwo narodowe potrzebowało więc narodu jako punktu wyjścia. 

Unia Europejska ma swoją politykę neutralizacji historii. Jej obrońcy poszu- 
kują bezstronnej narracji historycznej mogącej pokonać nieporozumienia poli-
tyczne. Jednym z najbardziej jaskrawych przykładów zastosowań historii w Unii  
Europejskiej w celu integracji jest chęć polityków litewskich przekształcenia 
dnia Konstytucji 3 maja 1791 roku w dzień pamiętny dla narodu. Politycy 
litewscy nie chcą czekać na koniec dyskusji naukowej na temat, czy Konstytucja  
3 maja potwierdziła, czy ograniczyła autonomię Wielkiego Księstwa Litewskiego, 
i podejmując decyzję polityczną, wpisali tę datę na listę dni świątecznych. Ta decy-
zja powinna była pokazać całemu światu cenę, jaką Litwini zapłacili za przejście 
od swojej tożsamości narodowej do europejskiej, by sprostać europejskiemu 
procesowi integracyjnemu, polepszyć stosunki z Polską i zmniejszyć wpływ Rosji 
na ziemiach dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, tj. na Białorusi i Ukrainie8.

7 Č. Aitmatovas, Ilga kaip šimtmečiai diena, Vert. J. Vaitkus, Vilnius 1983, s. 122 (wyd. polskie: 
C. Ajtmatow, Dzień dłuższy niż stulecie, Warszawa 1986).
8 R. Lopata, Šiuolaikinė politika ir istorijos datos: 1791 m. Gegužės 3-osios Konstitucijos byla 
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Milan Kundera powiedział, że narody Europy Środkowej zachowały „obraz Za-
chodu wczorajszego, w którym kultura jeszcze nie ustąpiła całkowicie miejsca”9.

Jest to pogląd przestarzały. Przez ostatnie dwa dziesięciolecia Europa 
Zachodnia uczy kraje postkomunistyczne, jak zapomnieć o tym, co się nazywa 
„kulturą narodową”. Rewolucja kulturowa mająca na celu odrodzenie narodów 
ponosi porażkę. Przynajmniej obecne rozumienie sukcesu nie jest zgodne z tym, co 
rozumiano przez to pojęcie przed stu i więcej laty.

Unia Europejska nie może stworzyć tego, co Fryderyk Nietzsche nazwał 
„monumentalną historią”. Ta historia wymaga wiary w to, że przeszłość może 
być źródłem siły dla współczesności. Unia Europejska nie jest w stanie stworzyć 
pomników, które byłyby źródłem natchnienia dla przedstawicieli wszystkich 
narodów. Członkowie tej organizacji politycznej ograniczają się do symboli ab-
strakcyjnych, podobnie jak na banknotach euro, gdzie są przedstawione tylko 
okna, bramy i mosty. Europejczycy są zdolni stawiać pomniki tylko abstrakcjom 
– wolności, równości, demokracji, społeczeństwu rynkowemu czy nowoczesności. 
Unia Europejska jako podmiot polityczny ma duże problemy z tożsamością 
kulturową. Jest to twór polityczny bez celu kulturowego. Fryderyk Nietzsche 
nazwał to „tłumem nijakich”. Podmiot polityczny używający retoryki rodzaju 
nijakiego (neutrum) jest w stanie stworzyć tylko „historię nijakich”. Według 
Nietzschego, powstaje historia eunuchów: „dla eunucha ta czy tamta kobieta, 
jest po prostu tylko kobietą, kobietą samą w sobie (an sich), czymś wiecznie 
niedostępnym – toteż wszystko jedno, co robicie, byle tylko historia była jak 
należy «obiektywnie» dopilnowana, mianowicie przez tych, którzy sami nigdy nie 
są w stanie robić historii”10. Obiektywność naukowa nie unieszkodliwia historii 
i jednocześnie ukazuje większy strach przed wielkimi celami kulturowymi.

Unia Europejska pod niektórymi względami jest podobna do Związku Sowiec- 
kiego. Pod niewątpliwą nowością kryją się podobne matryce argumentów politycz-
nych. Obywatele dawnego Związku Sowieckiego odczuwają ciągłe déjà vu. Domi-
nują te same klisze, za pomocą których wyjaśnia się wspólnotę polityczną. Tak 
jak mówili politycy Związku Sowieckiego, tak i politycy Unii Europejskiej mówią  
o zbliżeniu narodów, znaczeniu internacjonalizmu, nowej historycznej wspólnocie 
ludzi, państwowości o nowej treści i formie, równoprawnym związku republik, 
krytykują przeżytki nacjonalizmu, a przy każdej nowej budowie lub inwestycji 
wywieszają plakat sławiący rolę Unii. Alexis de Tocqueville w dziele Dawny 
ustrój i rewolucja udowadniał, że rewolucja francuska tylko kontynuowała 

[Polityka współczesna i daty historyczne: sprawa Konstytucji 3 Maja], V. Sirutavičius, R. Lopata, 
„Lenkiškasis” istorijos veiksnys Lietuvos politikoje [Czynnik „polski” w polityce Litwy], Vilnius 
2011, s. 111.
9 M. Kundera, Atplėšti Vakarai, arba Vidurio Europos tragedija (Zachód porwany, albo tragedia Eu-
ropy Środkowej), tłum. A. Grybauskas, „Literatūra ir menas” 1989, nr 10, s. 14, wyd. polskie: Zachód 
porwany albo tragedia Europy Środkowej, „Zeszyty Literackie” 1984, t. 5.
10 F. Nietzsche, Apie istorijos žalą ir naudingumą [O pożytkach i szkodliwości historii], s. 70, tłuma-
czenie polskie Leopold Staff.



zmiany zainicjowane przez stary ustrój. W podobny sposób można porównać Unię 
Europejską do Związku Sowieckiego.

Zdystansowany pogląd liberałów na historię dotyczy strachu przed absolut- 
nymi zasadami. Liberalizm propaguje utylitaryzm moralny, gdy o dobru i złu 
decyduje się nie na podstawie intencji, ale na podstawie wyników, gdy się nie 
uznaje najwyższego dobra i mówi się tylko o relatywnych pojęciach dobra i zła. 
Relatywizm moralny liberałów odpowiada pojęciu człowieka ekonomicznego. 
W obu przypadkach podstawową sprawą jest pojęcie korzyści indywidualnej. 
Twórcy państw narodowych uważali, że kultura jest przede wszystkim ogółem 
dzieł odzwierciedlających ducha. Bardzo dbali o rozumienie roli więzi między 
różnymi pokoleniami. Dzisiaj podstawowym pytaniem staje się pytanie Hansa-
-Georga Gadamera: „Czy poczucie historii w rzeczywistości tak wspaniale 
poszerza świat, jak uważano w XIX wieku?”. A być może jest ono znakiem tego,  
że nowoczesny człowiek, który nauczył się patrzeć na świat stu oczyma jedno-
cześnie, w ogóle nie ma świata? Być może poczucie prawdy zanika, gdy rozumie 
się zmienne punkty widzenia, z jakich się ją ukazuje11. 

W ciągu wielu wieków, począwszy od czasów antycznych, polityka nie była  
silnie związana z wyobrażeniami obywateli o historii. Państwo narodowe podkre-
śliło polityczną rolę historii. W miarę jak zanikały stworzone przez to państwo  
więzi między historią a polityką, kończyła się specyficzna epoka myślenia poli-
tycznego. Jest to zmiana o wiele poważniejsza, niż to się wydaje jej twórcom  
i zwolennikom. Po usunięciu historii polityka zostaje pozbawiona czynnika 
kulturowego, który wskazuje na coś więcej niż funkcjonowanie instytucji władz  
i dobro ekonomiczne. Polityka zostaje sprowadzona do formalnych zasad prawnych, 
zapewnienia dobrobytu ekonomicznego i zarządzania. Można to określić jako 
utrwalenie technicznego, mechanicznego i proceduralnego poglądu na panowanie 
polityki. Jednocześnie jest to zwycięstwo człowieka ekonomicznego (homo 
oeconomicus) nad człowiekiem politycznym (homo politicus). Ta zmiana w życiu 
politycznym Zachodu została stworzona na podstawie zasady filozofii liberalizmu 
politycznego.

Według Leo Straussa „polityczność zawsze przewiduje pierwotne istnienie 
sprzeczności ludzkich o charakterze niepolitycznym”12. Nauka nie jest jedynym źród-
łem znaczeń politycznych, jednak dzisiaj nie może się z nią równać żaden inny 
czynnik polityczny. Jeśli się dokładniej przyjrzymy, zobaczymy, że myślenie w ka-
tegoriach wartości stało się uzależnione od naukowego spojrzenia na świat. Nie ma  
wątpliwości, że nauka nie jest jakimś wcieleniem zła. Odkrycia naukowe i ich tech-
niczne zastosowanie zmieniły życie współczesnych społeczeństw. Problemy poja-
wiają się wówczas, gdy nauka zaczyna docierać w obce dla jej myślenia dziedziny 

11 H. G. Gadamer, Istorija. Menas. Kalba [Historia. Sztuka. Język], tłum. na jęz. lit. Arūnas Sverdio-
las, Vilnius 1999, s. 1.
12 H. Meier, Carl Schmitt and Leo Strauss: The Hidden Dialogue, trans. J. Harvey Lomax, Chicago 
and London 1995, s. 124.
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filozofii praktycznej. Z punktu widzenia naukowego nie można odpowiedzieć na 
pytania dotyczące istnienia duszy, Boga, wolności i dobra. Zdaniem Immanuela 
Kanta są to pytania metafizyczne. Naukowcy nie mogą mówić o absolutnych 
zasadach moralnych. Uważają, że każdy przedmiot zmienia się historycznie i nie  
ma podstaw do mówienia o jakichkolwiek wiecznych i niezmiennych zasadach. Im 
bardziej nauka wpływa na rozumienie spraw politycznych, tym trudniej jest mówić 
o niezmiennych zasadach. W spojrzeniu naukowym pierwszeństwo ma „bieganie 
przez historię”, jak mówił o tym Fryderyk Nietzsche.

Demokraci znacznie bardziej niż liberałowie są otwarci na historię i kulturę. 
Idea demos wymaga zbiorowego podmiotu mającego pamięć historyczną i tożsa-
mość kulturową. Oczy liberałów są zwrócone na kratos – podział władzy, rządzenie 
polityczne, funkcjonowanie instytucji oraz zarządzanie. Demokratów interesują nie  
tylko abstrakcyjne zasady, lecz również wspólnota mająca konkretne doświad- 
czenie kulturowe i historyczne. Liberałowie nie zauważają działań kulturowych  
i historycznych. Boją się szerszych wzmianek na temat historii oraz kultury,  
ponieważ może to spowodować zbyt dużą wolność dla eksperymentów o charak- 
terze demokratycznym. Uznając, że demokracja jest uwarunkowana historycznie  
i kulturowo, można próbować wyzwolić się spod wpływów liberalizmu. Właśnie  
tę taktykę stosuje większość nieliberalnych systemów politycznych. Ich przedsta-
wiciele mówią, że liberalizm jest tworem wyobraźni politycznej Zachodu i nie 
pasuje do ich miejscowej kultury. W odpowiedzi na ten argument stosowany przez 
oponentów liberałowie mówią, że prawa człowieka są ponad wszystkie różnice 
kulturowe. Jest to dość przekonujący argument. W związku z tym jednak rodzi się 
pytanie, czy ten pogląd nie lekceważy wartości demokratycznej woli obywateli.

Liberałowie nie zauważają wielu rzeczy ważnych dla demokratów – dobra 
wspólnego, wspólnoty, narodu oraz tożsamości kulturowej. Można śmiało mówić  
o konflikcie liberalizmu indywidualnego i demokratycznej wspólnej woli. Demo-
kraci uważają, że ustrój państwowy powinien być wprowadzony przez zespół – 
naród lub lud. Liberałów obchodzą prawa człowieka, równość obywateli, rządzenie 
za pomocą prawa i wolny rynek. Jest to istotna różnica między dwiema filozofiami. 
Niektórzy krytycy uważają nawet, że zwolennicy liberalizmu chcą stworzyć „czystą 
demokrację” lub „demokrację bez narodu”13. Metafizyczne nastawienie liberałów 
dobrze odzwierciedla ich chęć ucieczki od historii. Próbują oni przekonać, że ostatnia 
rewolucja konceptualna, która jest niezbędna do zapewnienia praw obywatelskich, 
już się odbyła. Jakąkolwiek wzmiankę o innych formach demokracji (wychodzącą 
poza ramy filozofii politycznej liberalizmu) traktują jako wyzwanie dla wolności  
i równości obywateli.

13 P. Manent, Demokratija be tautų. Apie savivaldos pabaigą Europoje [Demokracja bez narodu. 
O końcu samorządu w Europie], tłum. na jęz. lit. J. Navakauskienė, Vilnius 2008, s. 11.
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Neutralność względem wartości propagowana przez liberałów nie jest taka, jak 
się ją usiłuje przedstawić. Pod neutralnością polityczną kryje się wpływ myślenia 
naukowego. Rozważania na temat neutralności wobec wartości sprzyjają utrwaleniu 
zasad filozofii politycznej liberalizmu. Obywatele mają nieograniczone prawo do 
krytykowania instytucji politycznych, jednak nie mogą uwolnić się od tego, co Mi-
chel Foucault nazwał „reżimem prawdy”. Za metodologiczną neutralnością his- 
toryków można dostrzec światopogląd uwarunkowany poglądem naukowym.  
W czasach odrodzenia narodowego zachwycanie się historią było spowodowane 
celami politycznymi. Późniejsze rozumienie historii wynikało z ciekawości oraz  
chęci poszerzenia wiedzy. Są to dwie odmienne rzeczy. Historycy zaczęli poszu-
kiwać dowodów na wyjątkowość narodu, a następnie zaczęli działać w kierunku 
przeciwnym – doszukiwać się ogólnych prawidłowości. Od wyjątkowości narodu 
nastąpiło przejście do historii rodzaju nijakiego (neutrum).

Przełożyła Regina Jakubėnas

Historia jako przeDmiot neutralizacji politycznej 39



Alfredas Bumblauskas
Wydział Historyczny
Uniwersytet Wileński

Koncepcja ULB Jerzego Giedroycia:  
spojrzenie z Litwy

Wstęp albo jak w podróży z Warszawy do Kijowa zaniemówiłem… 

Jesienią 2006 roku otrzymałem propozycję od JE Ambasadora Litwy na Ukrainie 
Algirdasa Kumžy, by wraz z pisarzem Rolandasem Rastauskasem reprezento-

wać Litwę w Kijowie na forum „Europa – przeszłość i przyszłość. Wizje i rewizje”, 
poświęconym 100-leciu urodzin Jerzego Giedroycia, które obchodziło wówczas 
UNESCO. Choć nie czułem się specjalistą „od Giedroycia”, to jednak uczestniczy-
łem w niejednej konferencji poświęconej stosunkom polsko-litewskim, a poza tym 
pisywałem na ich temat1. Wiedziałem, że Jerzy Giedroyc był przyjacielem Litwy2,
co było widać od czasów Sąjūdisu3, że uznawał przynależność Wilna do Litwy, że 
został obywatelem honorowym Litwy (1997) i otrzymał wysokie litewskie odzna-
czenie państwowe (1998).

1 Np.: A. Bumblauskas, Polsko-litewskie stosunki cywilizacyjne: przemiany w stanowiskach historio-
graficznych obu narodów, „Przegląd Wschodni” 1999, t. 5, z. 4 (20), s. 745–762.
2 Widać to w nekrologach opublikowanych po jego śmierci na Litwie: R. Miknys. In memoriam. 
Jerzy Giedroycas – Lietuvos kunigaikštis Paryžiuje… (1906.07.27–2000.09.14), „Lietuvos istorijos 
metraštis” 2001, z. 1, s. 298–299; E. Degutienė, Tas užsispyręs lietuvis buvo nuostabiausias XX am-
žiaus lenkas, „Kultūros barai” 2001, z. 3, s. 57–59; E. Degutienė, Lenkams tebeaktualios J. Giedroyco 
mintys, „Kultūros barai”, 2001, z. 3, nr. 3, s. 18–19. Ten sam tekst E. Degutienė przedrukowano w zbiorze 
artykułów: Lenkijoje apie Lietuvą. Santarvės link, Vilnius 2004, s. 191–194.
3 Poza tym, jak to później wspaniale opisała Barbara Stankevič w swojej rozprawie doktorskiej, wie-
dzieliśmy o roli „Kultury” dla sprawy Niepodległości Litwy. Niektóre z tych faktów znaliśmy już 
wówczas, co pozwalało uważać J. Giedroycia za przyjaciela Litwy. Zob. B. Stankevič, Lietuvos Di-
džiosios Kunigaikštystės vaizdinys lenkų XX a. geopolitinėse koncepcijose: nuo Józefo Piłsudskio  
iki Jerzy Giedroyco, Daktaro disertacija, Vilnius 2012, s. 165–183. Inne artykuły B. Stankevič: Jogai-
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A dotąd (do 1989 roku) „Kultura” w Polsce była czasopismem zabronionym4. 
Tym bardziej zamknięta była droga „Kultury” na Litwę ‒ jeśli nawet tam trafiała, to 
nie mogła wywrzeć żadnego wpływu, ponieważ podobnie jak litewska prasa emi-
gracyjna znajdowała się w kontrolowanych przez KGB „zbiorach specjalnych”. 
Nawet dziś biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego dysponuje ciągłym zbiorem nu-
merów dopiero od 1990 roku; biblioteka Państwowej Akademii Nauk (lit. MAB) 
ma wszystkie numery, ale w czasach radzieckich musiały być przechowywane  
w zbiorach specjalnych. Gdy „Kultura” pojawiła się w zbiorach otwartych (do cze-
go oczywiście mogło dojść po roku 1990), pojawił się inny kłopot ‒ z którego 
końca zacząć czytać te 600 tomów?

Zatem nie zajęliśmy się systematycznymi studiami, a jedynie wybranymi kwestia-
mi. Przede wszystkim przypomnieliśmy sobie, że imponujący dialog Czesława Miło-
sza i Tomasa Venclovy o Wilnie, który na Litwie został opublikowany w 1991 roku, 
w „Kulturze” ukazał się dziesięć lat wcześniej5. Pomału zaczęliśmy zwracać uwagę 
na to, że w 1974 roku cały numer „Kultury” był poświęcony Wielkiemu Księstwu 
Litewskiemu, a w 1976 roku dokonała się wymiana zdań w sprawie stosunków 
polsko-litewskich, w której radykalną pozycję zajął Litwin z Ameryki Jonas Dai-
nauskas, później w 1989 roku opublikowano teksty Czesława Miłosza o stosun-
kach polsko-litewskich i Józefie Mackiewiczu6. Ponadto, może nawet ważniejsze 
i bardziej aktualne wydawały się pod względem naukowym publikacje „Zeszytów 
Historycznych”7, tym bardziej że w nich już w 1993 roku ukazał się tekst historyka 
litewskiego Rimantasa Miknysa8. Mimo wszystko o poglądach politycznych same-
go Jerzego Giedroycia wiedzieliśmy niewiele, tym bardziej że nie szukaliśmy spe-

laičių idėja ir jos implikacijos lenkų XX a. geopolitinėje mintyje, „Socialinių mokslų studijos” 2012, 
t. 4, z 3, s. 867–886; Taż, Vidurio Rytų Europa XX amžiaus antrosios pusės lenkų išeivijos federa-
listinėse regioninėse koncepcijose, „Lietuvos istorijos studijos” 2011, t. 27, s. 125–143.
4 G. Pomian, Wizja Polski na łamach Kultury 1947–1976, Lublin 1999, s. 310. W 1968 roku w ZSRR 
w „Literaturnoj gazecie” ukazał się artykuł, „Ciemna gra Jerzego Giedroycia” (Я. Кольцинский,  
Темная игра Ежи Гедройца, „Литературная газета”, 7 февраля, 1968, s. 15), w którym autor prze-
konuje, że „Kultura” jest organem amerykańskiego wywiadu, a wszystkie artykuły, które trafiły na jej 
łamy zza „żelaznej kurtyny”, są falsyfikatami.
5 T. Venclova, Cz. Miłosz, Vilnius kaip dvasinio gyvenimo forma, [w:] T. Venclova, Vilties formos: 
eseistika ir publicistika, Vilnius 1991, s. 171–205. Dialog pierwszy raz opublikowano w: Cz. Miłosz, 
T. Venclova. Dialog o Wilnie, „Kultura” 1979, nr 1.
6 Cz. Miłosz, O konflikcie polsko-litewskim, „Kultura” 1989, nr 5, s. 3‒9; tenże, Koniec Wielkiego 
Xięstwa (O Józefie Mackiewiczu), „Kultura” 1989, nr 5, s. 102–120.
7 Mamy na myśli teksty St. Swianiewicza i W. Sukiennickiego: St. Swianiewicz, U. S. B. w perspek-
tywie historycznej, „Zeszyty Historyczne” 1981, z. 55, s. 95–106; W. Sukiennicki, Polityczne konsek-
wencje błędu semantycznego, „Zeszyty Historyczne” 1985, nr 72, s. 18–33.
8 R. Miknys, Stosunki polsko-litewskie w wizji politycznej krajowców, „Zeszyty Historyczne” 1993, 
z. 104, s. 123–129.



cjalnie tekstów na ten temat. Jednak na konferencję nie trzeba było przygotować 
wystąpienia, a jedynie uczestniczyć w okrągłym stole. Dlatego uznałem, że wystar-
czą mi ogólne wiadomości na temat stosunków polsko-litewskich i to, co czytałem 
o Jerzym Giedroyciu w tłumaczeniu tekstu polskiego historyka kultury Andrzeja 
Mencwela9, oraz to, co przedstawiła w swojej pierwszej publikacji Barbara Stan-
kevič10. Z owych tekstów dowiedziałem się już o koncepcji ULB (Ukraina, Litwa, 
Białoruś) Juliusza Mieroszewskiego. Zatem na drogę zabrałem skopiowane frag-
menty niektórych dzieł polskich autorów11, a także wydrukowałem wszystko, co 
było dostępne przez Internet. 

I oto w wyniku pewnego nieszczęśliwego (a jak się potem okazało, szczęśli-
wego) zbiegu okoliczności z Warszawy do Kijowa nie leciałem samolotem, lecz 
jechałem 18 godzin pociągiem. W tej podróży zacząłem przeglądać to, co miałem 
ze sobą. Z początku z uwagą przeczytałem tylko tekst Jana Pomorskiego12, w któ-
rym znaczące wydały mi się myśli o poglądach historycznych Jerzego Giedroycia,  
a szczególnie jego rozumienie historii alternatywnej, która, jak mi się wydaje,  
jest bliska koncepcji Alexandra Demandta13, znanego z rehabilitacji tej koncepcji. 
Jednak najważniejsze w tekście Jana Pomorskiego było to, że Giedroyc nie wierzył 
w ideę piastowską i twierdził, że „Polska ma być wielka przez swoje doświadcze-
nie historyczne, którym powinna dzielić się z innymi”14.

Później, pospiesznie przerzucając wzrokiem publikacje internetowe, zwróci-
łem uwagę na myśl Andrzeja de Lazari, że Jerzy Giedroyc także w Polsce nie do 
końca jest rozumiany i przeczytany: „Chociaż niemal wszyscy się mianują uczniami 
«Kultury» i Giedroycia, nie doszło tak naprawdę do przemyślenia jego koncepcji 
Rzeczypospolitej”15. 

A następnie – to, co odebrało mi mowę… 

9 A. Mencwel, „Tiltas” ir „Priešpilis”, „Naujasis židinys-Aidai” 2001, nr 10, s. 519.
10 B. Stankevič, Jerzy Giedroyc / Jurgis Giedraitis ir Lietuva, „Naujasis židinys–Aidai”, 2004, nr 12,
s. 620–625.
11 I. Hofman, Ukraina, Litwa, Białoruś w publicystyce paryskiej „Kultury”, Poznań 2003, szczególnie 
s. 61–85 (rozdział „Historiografia i mitologia”) i s. 209–245 (rozdział „Litwo, ojczyzno moja”), tek-
sty J. Pomorskiego, M. Sędłak i I. Hofman [w: ] Ostatni obywatele Wielkiego Księstwa Litewskiego, 
T. Bujnicki, K. Stępniak (red.), Lublin 2005, s. 155–186.
12 J. Pomorski, Historiografia i pamięć. Myśl historyczna Jerzego Giedroycia, [w:] Ostatni obywatele 
Wielkiego Księstwa Litewskiego, s. 155–170. Zob. także tekst podobnej treści: tenże, Jerzego Gie-
droycia rozumienie historii, [w:]  Jerzego Giedroycia rozrachunki z historią i polityką. Studia i szkice 
w czterdziestą rocznicę „Zeszytów Historycznych”, S. Nowinowski i R. Stobiecki (red.), Łódź, 2005, 
s. 7–19.
13 A. Demandt, Ungeschehene Geschichte. Ein Traktat über die Frage: Was wäre geschehen, wenn… ,
Göttingen 1986.
14 J. Pomorski, Jerzego Giedroycia rozumienie historii…, s. 14.
15 Zob. A. de Lazari, Jerzego Giedroycia wołanie na puszczy: Polska polityka wschodnia w rozumieniu 
Redaktora „Kultury”, „Przegląd”, nr 30 30.07.2006.: http://www.przeglad–tygodnik.pl/index.php?si-
te=artykul&id=11026 (dostęp 3.12.2013).
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Później przez te słowa mowę stracił także, jak sam się przyznał, jeszcze jeden 
przyjaciel Polski i specjalista w zakresie stosunków polsko-litewskich Alvydas Jo-
kubaitis.

To zmusiło mnie do czytania na nowo wszystkiego, co miałem pod ręką,  
a szczególnie uważnie – tekstu Juliusza Mieroszewskiego z 1974 roku.

Podczas okrągłego stołu na konferencji rozpocząłem swoje wystąpienie od 
tego, iż te słowa, przez które odebrało mi mowę, są kluczem do całej koncepcji 
ULB „Kultury”. Dlatego, powtarzając te słowa-klucze, zapytałem, czy należy za-
cytować Juliusza Mieroszewskiego – „może wszyscy to wiedzą i wiele razy sły-
szeli?”. Wtedy moderator konferencji, „giedroyciowiec” z Ukrainy i w ogóle jeden 
z liderów emigracji Bohdan Osadczuk rzekł: „proszę powtórzyć – nie zaszkodzi”. 
Zrozumiałem, że w podróży przeczytałem znaczące słowa.

Co to było?
Trzydziestego pierwszego grudnia 1999 roku Jerzy Giedroyc powiedział „wie-
lokrotnie podkreślaliśmy w «Kulturze», że Polską wciąż rządzą dwie trumny… 
Piłsudskiego i Dmowskiego”16. To jedno zdanie jest tak sugestywne i dramatycz-
ne, że już samo stwarza samodzielną narrację, alternatywną wobec Wielkich. Tak  
z punktu widzenia koncepcji Jeana-Françoisʼa Lyotarda można nazwać idee – „ja-
giellońską” Józefa Piłsudskiego i „piastowską” Romana Dmowskiego.

Ten wywiad w ogóle jest bardzo symboliczny – był to bodajże ostatni wywiad 
z Jerzym Giedroyciem i przeprowadzono go na progu nowego tysiąclecia – to jak-
by testament dla polskich elit. 

Zaczęło stawać się jasne, że Jerzemu Giedroyciowi obca była nie tylko „kon-
cepcja piastowska” Dmowskiego, lecz także oddalił się od „idei jagiellońskiej”  
i federalizmu Piłsudskiego. Choć wywodził się z piłsudczyków i nawet w tym 
wywiadzie wypowiedział wiele komplementów pod adresem Józefa Piłsudskiego, 
twierdził: „Polacy nie zdają sobie sprawy z tego, że koncepcja jagiellońska jest 
odbierana przez naszych sąsiadów jako imperialna. Musimy się z tym liczyć. Jeśli 
chcemy mieć z tymi krajami normalne stosunki, musimy traktować je jako równo-
rzędnych partnerów”17.

Jeszcze konsekwentniej koncepcje federalizmu, zarówno te polityczne, jak  
i historiograficzne, już ćwierć wieku wcześniej, w 1974 roku, w tej samej „Kultu-
rze” skrytykował partner ideowy Jerzego Giedroycia, Juliusz Mieroszewski: „Nie 
możemy stać na stanowisku, że każdy program wielkorosyjski jest imperializmem 
– natomiast polski program wschodni nie jest żadnym imperializmem, tylko wznio-
słą «ideą jagiellońską». Innymi słowy, możemy domagać się od Rosjan wyrzecze-
nia się imperializmu pod warunkiem, że my sami raz na zawsze wyrzeczemy się  

16 Zob.: Sto lat polskiego losu: z Jerzym Giedroyciem rozmawia Krzysztof Masłoń, „Plus Minus” 1999,  
nr 53, Warszawa 31.12.1999: http://www.zwoje-scrolls.com/zwoje21/text18p.htm.
17 Tamże.
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naszego tradycyjno-historycznego imperializmu we wszystkich jego formach  
i przejawach. «Idea jagiellońska» tylko dla nas nie ma nic wspólnego z imperiali-
zmem. Jednak dla Litwinów, Ukraińców i Białorusinów stanowi najczystszą formę 
polskiego tradycyjnego imperializmu. Rzeczpospolita Obojga Narodów zakończy-
ła się całkowitym spolonizowaniem szlachty litewskiej i najgorętsze wyznanie mi-
łości do Litwy („Litwo, Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie”) zostało napisane 
w języku polskim. Polak nie może sobie nawet wyobrazić podobnej sytuacji. Czy 
można sobie wyobrazić Słowackiego piszącego wyłącznie po rosyjsku?”18.

Jednak właśnie w dawnej historii Polski i Litwy Jerzy Giedroyc szukał opar-
cia dla swojej wizji. W reportażu z 1998 roku Giedroyc powiedział: „Najwięcej 
natchnienia dała mi, nawet jeśli poddałem się wpływowi poglądów Piłsudskiego,  
historia, właśnie historia Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jej wizja nie zosta-
ła do końca wprowadzona w życie, ponieważ nie zdołaliśmy do niej wciągnąć 
Ukrainy, nie zdołaliśmy zapewnić rozsądnej współpracy z Litwinami, a to bardzo 
zaszkodziło naszej przyszłości. «Kultura» narodziła się w chwili zupełnej klęski  
i wtedy stworzenie nowej wizji wydawało się utopią. Teraz jest już jasne, że taką 
wizję należało stworzyć i realizować, a jeśli jest to czynione uparcie, można się 
spodziewać także rezultatów”19. 

Mimo to, zdaniem badaczy, „Kultura” doskonale wiedziała, jak w historiogra-
fii XVIII–XIX wieku była zakorzeniona świadomość, że Ukraińcy, Litwini i Bia-
łorusini są „młodszymi braćmi w kulturze”20. I nawet idea tolerancji była związana 
z „poczuciem wyższości kulturowej”21. 

Ale jeszcze bardziej na stosunki z krajami ULB musiała wpłynąć rezygnacja 
z koncepcji „kresów” Romana Dmowskiego. Romanowi Dmowskiemu potrzebne 
były one tylko na tyle i takie, jakie miał nadzieję spolonizować – przede wszystkim 
Lwów i Wilno. Juliusz Mieroszewski w ogóle zmienia pojęcie i koncepcję „kre-
sów”: tu przez stulecia nie jeden raz powtarzały się te czy inne Jałty, tu historia 
dokonuje się skokowo („galopem”), stąd kresowe kompleksy, znacznie większe niż  
w bezpiecznych krajach: „Kresowcy mają inny stosunek do tzw. realiów niż miesz-
kańcy bezpiecznych krajów […]. Ludzie z pobrzeżnych kasztelanii słyszeli tylokrot-
nie galop Historii, że siłą nawyku… nasłuchują”22. Dlatego Juliusz Mieroszewski 
z wrażliwością odnosił się do kompleksów Ukraińców, Litwinów, a nawet Rosjan. 
Niezrozumienie specyfiki kresów – w jego opinii – było największym grzechem 

18 J. Mieroszewski, Rosyjski „kompleks Polski” i obszar ULB, „Kultura” 1974, nr 9, (przedruk: J. Mie-
roszewski, Finał klasycznej Europy, wybrał, opracował i wstępem opatrzył R. Habielski, Lublin 1997, 
s. 352–361): http://www.abcnet.com.pl/pl/artykul.php?art_id=1184&token.
19 Dzieło Giedroycia: Nasze zadania na przyszłość, Rozmawia W. Bartoszewski, B. Geremek, P. Kło-
czowski, A. S. Kowalczyk, K. Czyżewski, W. P. Duda, „Przegląd Polityczny” 2001, nr 51, s. 96.
20 A. Stępnik, Ukraina, Litwa i Białoruś w „Zeszytach Historycznych” (1962–1991), [w:] Jerzego 
Giedroycia rozrachunki z historią i polityką, s. 63.
21 I. Hofman, dz. cyt. s. 66.
22 Tamże, s. 76.
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Polaków w stosunkach z narodami tych krajów. Stąd na przykład niespodziewany 
wniosek: utrata Lwowa jest boleśniejsza dla Ukraińców niż dla Polaków. 

Ale przecież można dodać do tej myśli Juliusza Mieroszewskiego: utrata Wilna 
jest dużo boleśniejsza dla Litwinów niż dla Polaków, nawet boleśniejsza niż utrata 
Lwowa dla Ukraińców – przecież Wilno dla Litwinów to Lwów i Kijów razem wzię-
te. Jak to ładnie określił Tomas Venclova, „Litwa bez Wilna jest państwem-efemerydą, 
a z Wilnem zdobywa całą swoją przeszłość i całą historyczną odpowiedzialność”23.

Myśli Juliusza Mieroszewskiego są zupełnie nowe, ponieważ, jak nie raz za-
uważono, nie mają one nic wspólnego ani z polskim prometeizmem, ani z chrze-
ścijańską polską „teorią przedmurza”. W artykułach poświęconych koncepcji 
ULB Juliusz Mieroszewski wciąż przypominał zasady pojmowanej przez pismo 
„Kultura” polityki, mówiąc, iż Polacy muszą nie tylko raz na zawsze zrezygnować  
z Wilna i Lwowa, ale także z jakiejkolwiek polityki czy planów, których celem by-
łaby, w razie sprzyjającej okazji, dominacja na Wschodzie, bez względu na narody 
istniejące na wschód od Polski24.

Choć akronim ULB pierwszy raz został użyty dopiero w 1974 roku we wspo-
mnianym artykule Mieroszewskiego, to jednak podstawy tej koncepcji dojrzewały 
już od 1949 roku25. Jerzy Giedroyc już wtedy proponował Polsce wyobrażenie sobie 
pokomunistycznej przyszłości bez sentymentów, z przyjacielskimi, niepodległymi 
państwami litewskim, białoruskim i ukraińskim oraz należącymi do nich Wilnem, 
Grodnem i Lwowem. Tylko takie położenie mogło poprawić stosunki z sąsiadami, 
otworzyć możliwości zawarcia unii z nimi, wzmocnić pozycję ich wszystkich wo-
bec Rosji bez względu na jej orientację ideologiczną26.

W przeciwieństwie do polskiego rządu na wychodźstwie w „Kulturze” wkrót-
ce po wojnie zrozumiano, że w celu zagwarantowania Polsce suwerennej i bez-
piecznej przyszłości między Niemcami i Rosją niezbędne jest porozumienie się  
z narodami znajdującymi się na wschód od granic Polski i poparcie ich dążeń na- 
rodowych. Ponieważ wierzono nie tylko w upadek Związku Sowieckiego, ale i ko- 
nieczność jego demokratyzacji, dla zapewnienia współpracy i przychylności naro-
dów ULB oraz podtrzymania przyjaznych więzi z Rosją należało poświęcić Wilno 
i Lwów, gdyż naiwnością byłoby liczyć na partnerstwo w razie ich odebrania27. 

Zatem motywacją ofiary z Wilna i Lwowa jest zrozumienie, że bez rezygnacji  
ze skierowanego na region ULB polskiego imperializmu kulturowego nie uda się unik-
nąć przeciwstawienia z rosyjskim imperializmem. Dawne przestrzenie opanowane 
zarówno przez rosyjski, jak i polski imperializm należy wciągnąć do areału demo-

23 Cz. Miłosz, T. Venclova, Dialog o Wilnie.
24 J. Mieroszewski, Polska Westpolitik, „Kultura” 1973, nr 9, s. 45–56.
25 M. Sędlak, Litwa w oczach Jerzego Giedroycia, [w:] Ostatni obywatele Wielkiego Księstwa Litew-
skiego, s. 172.
26 J. Giedroyc, J. Mieroszewski, Listy 1946–1986, wyd. K. Pomian i J. Krawczyk, Warszawa 1994, 
s. 256.
27 B. Stankevič, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vaizdinys…, s. 137–138.
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kracji zachodniej, kształtując samodzielne i przyjazne Polsce państwa ukraińskie, 
litewskie i białoruskie. Bez tych państw bezpieczeństwo Polski nie może być za-
gwarantowane.

We wspomnianym artykule Juliusza Mieroszewskiego wypowiedziano myśl: 
wspólnota równorzędnych partnerów miała zapewnić poskromienie polskich i ro-
syjskich dążeń imperialistycznych, ponieważ „tylko nie-imperialistyczna Rosja 
i nie-imperialistyczna Polska miałyby szansę ułożenia i uporządkowania swych 
wzajemnych stosunków. […] Ukraińcom, Litwinom i Białorusinom musi być przy-
znane w przyszłości pełne prawo do samostanowienia, bo tego wymaga polsko- 
-rosyjska racja stanu”28. W tym artykule napisano również: „jeżeli dla uproszczenia 
obszar obejmujący Ukrainę, Litwę i Białoruś określimy literami ULB – to należy 
stwierdzić, że w przeszłości – a poniekąd i dziś – obszar ULB był czymś więcej niż 
«kością niezgody», pomiędzy Polską a Rosją. Obszar ULB determinował formę 
stosunków polsko-rosyjskich, skazując nas albo na imperializm, albo na satelictwo. 
[…] Szukaliśmy przewagi na obszarach ULB – czy to na drodze wojskowej czy 
wysuwając plany federacyjne – ponieważ historia uczy nas, że Rosja dominująca 
na tych obszarach jest rywalem nie do pokonania. Z rąk zwycięskiego rywala nie 
można oczekiwać niczego innego prócz niewoli”29. 

Realizacja koncepcji ULB możliwa stała się dopiero po upadku radzieckie-
go imperium. Zainicjowane przez Michaiła Gorbaczowa pieriestrojka i głasnost’, 
które pobudziły upadek ZSRR, w „Kulturze” były długo oczekiwane, jednak nie 
spodziewano się, że zmiany dokonają się tak szybko. Zdziwienie najlepiej określił 
sam Jerzy Giedroyc – on zawsze był przekonany, że sowieckie imperium upadnie, 
jednak nie spodziewał się, że jemu samemu będzie dane to ujrzeć30. W tym czasie 
właśnie w „Kulturze” Zbigniew Brzeziński, analizując coraz wyraźniejsze dążenia 
narodowowyzwoleńcze w Związku Sowieckim, pisał: „Marks nazwał kiedyś car-
skie imperium «więzieniem narodów», Stalin zamienił je w «cmentarz narodów», 
za Gorbaczowa staje się ono «wulkanem narodów»”31.

Latem 1990 roku Litwa pierwsza wystąpiła z imperium sowieckiego. Wkrót-
ce, w numerze „Kultury” z czerwca tego roku, pierwszy raz pojawił się nagłówek 
„ULB zaczyna się realizować”32.

Jednak nieco wcześniej, 14 maja 1990 roku, polski rząd na wychodźstwie 
oświadczył, że wschodnia granica Polski została ustalona w 1921 roku traktatem 
ryskim i jest legalną granicą między Polską a Związkiem Sowieckim. Ta granica 
może być zmieniona jedynie w wyniku obustronnego porozumienia wolnych i su-

28 J. Mieroszewski, Rosyjski „kompleks Polski” i obszar ULB, „Kultura” 1974, nr 9, s. 12.
29 Tamże, s. 7–8.
30 Rozmowa Krzysztofa Pomiana z Jerzym Giedroyciem, „Kultura” 1992, nr 1–2, s. 90.
31 Z. Brzeziński, Postkomunizm i dążenia narodowościowe: próba sił, „Kultura” 1989, nr 12, s. 52–
71. Por.: Z. Brzezinski, Post-Communist Nationalism, „Foreign Affairs”, Winter 1989, t. 68, No. 5, 
s. 1–25.
32 Szerzej zob.: B. Stankevič, Vidurio Rytų Europa, s. 140; także, Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-
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werennych parlamentów tych państw33. Było to zupełne przeciwieństwo idei „Kul-
tury”34. Tym bardziej że polski rząd w Warszawie zwlekał z uznaniem Litwy. Takie 
balansowanie Polski „Kultura” potępiła, twierdząc, że Polska, która zdradza swo-
jego sąsiada, zdradza swoją historię, a zapewne także swoją przyszłość. „Kompleks 
Budrysa” (jakoby „mała Litwa” nie może przybliżyć Polski do Europy, a może 
co najwyżej przysporzyć więcej problemów z potężnym sąsiadem radzieckim) 
nie broni Polski przed „porwaniem przez Wschód”35. To właśnie wyjaśnia, czemu 
w 1991 roku, w rocznicę ogłoszenia niepodległości przez Litwę, Tomas Venclova 
w wywiadzie dla „Kultury” powiedział, że konflikt litewsko-polski okazał się sil-
niejszy, niż mu się wydawało – w dużej części warunkowała to zwłoka polskich 
polityków w uznaniu Litwy de jure36.

Jest to czasem uważane za największy błąd polskiej polityki zagranicznej  
w owym czasie, mocno krytykowany przez Jerzego Giedroycia37. W 1991 roku 
twierdził on: „«Polska ma możliwość odegrania wielkiej roli na Wschodzie  
i w środkowej Europie. Tymczasem robi się absolutnie wszystko, aby te możliwo-
ści przekreślić i zaprzepaścić». Drażnił go brak orientacji krajowych polityków 
w sytuacji międzynarodowej, chaos decyzyjny, niekompetencja, przesadne obawy 
przed Rosją, rzadka znajomość problemów ukraińskich czy litewskich. Nie rozu-
miał powodów odwlekania decyzji polskiego Sejmu w sprawie uznania niepodle-
głości Litwy (co nastąpiło dopiero we wrześniu 1991 r.)”38.

Ale na Litwie w owym czasie (już od 1988 roku) miała miejsce jeszcze jedna 
rzecz – formowanie się „polskiego terytorialnego okręgu wileńskiego”. Litwini, 
jeszcze nie zdoławszy nauczyć się odróżniać „upiorów” Dmowskiego i Piłsudskie-
go, zaczęli obawiać się i lękać bardzo zwyczajnie – nad Wilnem unosił się „upiór 
Żeligowskiego”. Jednak zapominano przez to, że za wileńskimi autonomistami do-
brze widoczna była ręka Moskwy39.

tystės vaizdinys…, s. 169.
33 Stanowisko rządu RP na uchodźtwie: „Kultura” 1990, nr 7–8, s. 214.
34 I. Hofman, dz. cyt., s. 93.
35 R. Kowalski, Kompleks Budrysa, „Kultura” 1991, nr 7–8, s. 162.
36 Zob.: R. Gorczynska, T. Venclova, Powrót Litwy na orbitę europejską, „Kultura” 1991, nr 3, s. 105.
37 Zob. wypowiedź Zdzisława Najdera, historyka literatury, dyrektora Rozgłośni Polskiej Radia Wol-
na Europa w latach 1982–1987 – Od Giedroycia do Partnerstwa Wschodniego. Ankieta, „Nowa Eu-
ropa Wschodnia”, 2009, nr 2, s. 22.
38 I. Hofman, „Ogłoszę się Litwinem”. O programie wschodnim Jerzego Giedrojcia, [w:] Ostatni 
obywatele Wielkiego Księstwa Litewskiego, s. 186. Por.: Dlaczego nie przyjechałem do Polski. Dok-
torat honoris causa dla Giedroycia, „Gazeta Wyborcza” 1991, nr 262, s. 7; E. Polak, Polską rzą-
dzą królewięta. Rozmowa z Jerzym Giedroyciem, „Spotkania” 1991, nr 41, s. 3–6; Jestem pesymistą. 
Z Jerzym Giedroyciem rozmawia A. Garlicki, „Polityka” 1991, nr 42, s. 8; Rozmowa Krzysztofa Po-
miana z Jerzym Giedroyciem.
39 Trochę później zaczęło się wyjaśniać, że ten projekt był bezpośrednio instruowany z Moskwy, przez 
sekretarza KC KPZR Olega Szenina. Z początku deklarowano, że ten kraj autonomiczny będzie w składzie 
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Zatem koncepcja ULB Jerzego Giedroycia miała zapewnić Polsce bezpieczeń-
stwo, a regionowi Europy Środkowo-Wschodniej demokratyczną stabilność, jed-
nocześnie pobudzając do porozumienia polsko-rosyjskiego. Polsce w tym procesie 
miała być powierzona rola inspiratora, gdyż uważano, że przyjaźń z państwami 
Zachodu jest cenna i potrzebna, ale nie stwarza Polsce pełnej gwarancji bezpie-
czeństwa, dlatego potrzeba jej jasnej i konsekwentnej polityki wschodniej40.

Dla Litwinów najbardziej aktualne z tego, co przeczytałem, miało być to, że  
w imię stabilności w regionie Polska pogodziłaby się z utratą Wilna i Lwowa. Jed-
nak nie była to zwykła, pragmatyczna idea – była prężnie związana z rezygnacją 
nie tylko z „kresów” endecji, ale także z koncepcji federacyjnych Piłsudskiego. 
Zatem dlaczego Litwa tak mało o tym wie?

Trudna droga Litwy do Jerzego Giedroycia
Zauważono już41, że istniała wyraźna różnica między zachowaniem się emigra-
cji litewskiej i ukraińskiej wobec „Kultury”. Ukraińcy mieli Bohdana Osadczuka, 
mieszkającego w Berlinie Zachodnim i stale współpracującego z „Kulturą”. Osobi-
stość podobnej rangi po stronie litewskiej pojawiła się dopiero po emigracji Venclo-
vy w 1975 roku. Do tego czasu sprawy Litwy były omawiane nie przez Litwinów, 
lecz, jak się zdaje, przede wszystkim przez polskich autorów. Publikacje Litwinów 
w „Kulturze” były niezwykle rzadkie, można byłoby policzyć je na palcach jed-
nej ręki. Najpierw w 1955 roku pokazał się w „Kulturze” Juozas Girnius42 z arty-
kułem zatytułowanym W poszukiwaniu dialogu polsko-litewskiego. Przedstawił on 
w nim oceny przeszłości polsko-litewskiej oraz problem stolicy Wilna, twierdząc, że 
od rozwiązania tego problemu zależą stosunki litewsko-polskie. Juozas Girnius pisał: 
„Zadaniem intelektualistów obu narodów musiałoby być szukanie dróg do wszczęcia 
dialogu, mimo że nie byłby on pozbawiony akcentów pewnej goryczy. Gdy w łonie 
obu społeczeństw znajdzie się więcej wzajemnego zrozumienia, na pewno więcej bę-
dzie nadziei na to, że i politycy znajdą właściwsze rozwiązanie”43. Artykuł Girniusa 

LSRR. Już po 11 marca, 17 marca, z polecenia Kremla próbowano tworzyć autonomię – tak zwaną 
Polską Socjalistyczną Autonomię Sowiecką w składzie RSFRR, przynajmniej taki cel wyraziła de-
legacja autonomistów u N. Ryżkowa (zob. Slapti Gorbačiovo archyvai, Vilnius 2012, s. 179). Data 
17 marca bardzo symbolicznie zbiegła się z datą wręczenia Litwie przez Polskę ultimatum w 1938 
roku (zob. Z. Butkus, Istorikas: Kovo 17-osios šmėkla Vilniuje pasirodys trečią kartą? „Balsas.lt”, 
2012.03.15, http://www.balsas.lt/m/naujiena/587168). W końcu 6 października 1990 roku przed-
stawiciele niektórych okolic rejonu wileńskiego, trockiego, święciańskiego i szyrwinckiego zebrali 
się na zjeździe w Ejszyszkach, gdzie ogłosili utworzenie Polskiego Narodowo-Terytorialnego Kraju  
w ramach Litwy. Szerzej zob. Kas ir kodėl kūrė autonomiją Vilniaus krašte 1989–1992 m., „Kultūros 
barai”, 2013, nr 5, s. 72–77.
40 J. Mieroszewski, Polska Westpolitik, „Kultura” 1973, nr 9, s. 47.
41 I. Hofman, Ukraina, Litwa, Białoruś…, s. 210.
42 J. Girnius, W poszukiwaniu dialogu polsko-litewskiego, „Kultura” 1955, nr 10, s. 49–56.
43 Tamże, s. 56.
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doczekał się pewnego oddźwięku w polskich środowiskach emigracyjnych, ale, jak 
podaje Vincas Trumpa44, prawie bez echa przeszedł wśród litewskiej emigracji. 

Mimo to koncepcja Juozasa Girniusa wyraźnie należy do litewskiej wielkiej 
narracji historycznej, która nie wyjaśnia, lecz jedynie oskarża za niepowodzenia 
kultury litewskiej i polonizację.

Na tekst Girniusa zareagowali dwaj autorzy: nieoficjalny przedstawiciel w Kow- 
nie międzywojennego państwa polskiego w latach 1933–1937 Tadeusz Katelbach45 
oraz były minister spraw zagranicznych Litwy Środkowej w latach 1920–1922 Jerzy 
Iwanowski. Odpowiedź tego ostatniego46 jest interesująca nie tylko dlatego, że wypo-
wiedział ją człowiek należący do doprawdy ciekawej rodziny. Czterej bracia Iwanow- 
scy, urodzeni w Lebiodce koło Lidy, poszli różnymi drogami narodowościowymi:  
wspomniany Jerzy stał się polskim działaczem politycznym, Wacław – białoruskim 
działaczem społecznym, Stanisław pozostał adwokatem w Wilnie, a Tadeusz stał się  
znanym wszystkim Litwinom Ivanauskasem – profesorem kowieńskiego Uniwersy-
tetu Witolda Wielkiego, patriarchą litewskiego przyrodoznawstwa. To właśnie jego brat  
Jerzy wypowiedział konkretne zarzuty wobec Litwinów (wśród nich także to, że  
Litwini odrzucili propozycje Józefa Piłsudskiego i plan Paula Hymansa) za politykę  
Litwy w latach 1919–1922, podał argumenty przemawiające za unią polsko-litewską. 
Należały do nich: obrona przed wspólnymi wrogami, chrzest katolicki, a nie prawo- 
sławny, nieodznaczanie się kultury litewskiej „dostateczną prężnością”. 

Zatem Wielkie Księstwo Litewskie uważane jest za wspólny twór trzech narodów,  
a Wilno proponuje się oddać wszystkim trzem grupom etnicznym Wielkiego Księstwa  
– Polakom, Litwinom i Białorusinom, które powinno stać się ich kondominium. Zacy-
tujmy: „Inteligentny Litwin, pragnący kształcić się lub żyć życiem wychodzącym poza  
granice kraju, musiał nawiązać łączność z Polską, bo Polska była tym oknem, przez  
które życie kulturalne Zachodu przenikało na Litwę. Rozszerzyć swoje horyzonty umy- 
słowe można było jedynie za pośrednictwem kultury polskiej. Dziś, gdy kultura litew-
ska znalazła odpowiednie jej miejsce w stosunkach intelektualnych świata, gdy jej żywio-
łowa ekspansja pociąga coraz więcej obywateli Wielkiego Księstwa Litewskiego, wielu  
Polaków nawet nie pochodzenia litewskiego dołącza się do niej w poczuciu głębo- 
kiego przywiązania do kraju, w którym się urodzili lub wychowali. […] W wyniku  
specyficznych warunków życia, otoczenia, przyrody, tradycji wierzeń, ludności, z którą 
współżyli, wytworzył się pośród Polaków nowy typ Polaka-Litwina. […] Wszystkie trzy 
grupy etniczne przytaczają szereg racji prawnych i gospodarczych dla posiadania Wilna; 
wszystkie ich argumenty mogą być słuszne […] Czy możemy więc rozstrzygnąć ten spór 
w ten sposób, by któraś ze stron nie była pokrzywdzona? Nie”47. Czy łatwo się spierać 
z taką pozycją?

44 V. Trumpa, Lietuviai ir lenkai, „Metmenys” 1970, nr 19, s. 138.
45 T. Katelbach, Dialog polsko–litewski, „Kultura” 1956, nr 1, s. 89.
46 J. Iwanowski, Dialog polsko–litewski, „Kultura” 1956, nr 1, s. 80–88.
47 Tamże.
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A dalej przez dwa dziesięciolecia trwała cisza. Dopiero w 1976 roku ukazał 
się dialog, bardzo podobny w formie do tego z roku 1955, nazwany Trudnym dia-
logiem – pisał Litwin, a odpowiadał mu Polak (Kazimierz Okulicz) i „Starolitwin” 
(Czesław Miłosz). Na drażliwy tekst Jonasa Dainauskasa Zgrzytliwe ognisko prze-
szłości, powtarzający dawne stereotypy o okupacji Wilna, ideach polonizacyjnych 
Piłsudskiego i o zawłaszczeniu przez Polaków najlepszych tradycji kulturalnych 
Litwy – Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Stefana Batorego, Czesław Miłosz 
odpowiedział zwyczajnie – za podstawową wadę artykułu Jonasa Dainauskasa 
uważa zacięcie, z którym autor przekreśla wielkokulturową przeszłość Wielkiego 
Księstwa Litewskiego48.

Nowy charakter przybrał polsko-litewski dialog w 1978 roku wraz z Toma-
sem Venclovą oraz imponującym jego i Czesława Miłosza Dialogiem o Wilnie49, 
w którym na nowo odczytywane jest wileńskie dziedzictwo, a Tomas Venclova jak 
nigdy wcześniej należycie prezentuje skomplikowane perypetie stosunków polsko-
-litewskich. Z drugiej strony, w 1980 roku Tomas Venclova dla miesięcznika „Aki-
račiai” wypytywał Jerzego Giedroycia o dość oczywiste sprawy, co wskazywałoby, 
że „Kultura” w ogóle nie została włączona w litewską kulturę emigracyjną.

Rolę Tomasa Venclovy w zrewidowaniu stosunków litewsko-polskich osobno 
omówiła Iwona Hofman50. Szczególnie akcentuje ona poglądy Tomasa Venclovy 
na mity i stereotypy narodowe, podobne do stanowiska Adama Michnika. Część  
z nich zachowała się dlatego, że była uważana za niekomunistyczne, a podtrzyma-
nie antypolskich mitów stworzyło alibi nomenklaturze komunistycznej, pozorują-
cej obronę litewskości. 

Za inny ważny dokument Iwona Hofman uważa List otwarty do Litwinów 
i Polaków na Litwie Tomasa Venclovy z 1989 roku51. Uznaje on ogromny wpływ 
polskiej kultury: „Wpływ kultury polskiej, szczególnie po unii lubelskiej, był ol-
brzymi; myślę, że ogólnie rzecz biorąc, pozytywny, choć pewnie ani jeden Litwin 
się ze mną nie zgodzi. Bez Polski nie mielibyśmy wielu rzeczy, prawdopodobnie 
także pojęcia praw politycznych”52.

W tym tekście najbardziej szokującym dla Polaków twierdzeniem było to, że 
litewski ruch narodowy kształtował się, według Tomasa Venclovy, w opozycji bar-
dziej do Polski niż do Rosji czy Niemiec. Wyjątkowo radykalnie wyglądała na-
stępująca wypowiedź: „Jest rzeczą niewątpliwą, że w czasach międzywojennych 

48 Cz. Miłosz, Dziwna polemika, „Kultura” 1976, nr 4, s. 77.
49 Dialog pierwszy raz opublikowano w: Cz. Miłosz, T. Venclova, Dialog o Wilnie, „Kultura” 1979, 
nr 1–2, litewskie wydanie: T. Venclova, Vilnius kaip dvasinio gyvenimo forma, [w:] T. Venclova, Vil-
ties formos: eseistika ir publicistika, Vilnius 1991, s. 171–205.
50 I. Hofman, Ukraina, Litwa, Białoruś…, s. 80–81.
51 T. Venclova, Atviras laiškas lietuviams ir Lietuvos lenkams, [w:] tenże, Vilties formos, Vilnius 1991, 
s. 205.
52 Tamże, s. 200.
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sytuacja Litwinów na Wileńszczyźnie była nie do pozazdroszczenia. Pamiętamy 
dotychczas zapędy polonizacyjne Bociańskiego, pamiętamy również niezbyt przy-
jazną dla Litwinów postawę Kościoła polskiego w tym okresie. Ale należy uznać 
– co zresztą zrobiła Liga Wolności Litwy w swoim oświadczeniu z 22 listopada  
1988 roku – że panowanie polskie na tych terenach, nawet jeśli pozostawiało bar-
dzo dużo do życzenia, chroniło przez dwadzieścia lat tamtejszą ludność (również  
białoruską, ukraińską, żydowską) przed znacznie gorszym losem, mianowicie so-
wietyzacją i stalinizmem”53.

Nowatorskie czy nawet unikatowe stanowisko Tomasa Venclovy tylko potwier-
dza wniosek – litewska emigracja długo żyła duchem wojny ideowej z Polską. Tym-
czasem w sowieckim społeczeństwie na Litwie pojawiły się przeszkody i utrudnienia 
w utrzymaniu wizerunku Polaka jako wroga. Przeszkadzały więzi katolików, szcze-
gólnie duchownych, polska telewizja, dzięki której Litwa mogła zobaczyć nie tylko 
Wajdę, ale również Bergmana, Felliniego czy Antonioniego, przeszkadzało także 
ogólnie polskie kino, na którym litewscy krytycy filmowi wychowali całe pokole-
nie wielbicieli kina intelektualnego. W końcu przeszkadzała księgarnia „Przyjaźń”, 
przez którą na Litwę trafiali nie tylko polscy autorzy, ale też tłumaczenia literatury 
zachodniej na język polski. Ostatecznie – w ramach żartu – znam wielu ludzi, którzy 
przez łotewskie radioodbiorniki VEF słuchali Lata z radiem, a tam rozbrzmiewały 
piosenki Czesława Niemena, Czerwonych Gitar i Seweryna Krajewskiego, Skal-
dów, 2+1, Alibabek i inne. W 2006 roku podczas oficjalnej wizyty prezydent Polski  
śp. Lech Kaczyński tę podaną przeze mnie osobistą refleksję przyjął nie jako żart, 
lecz fakt rozpowszechnienia polskiej kultury i podziękował. Zatem w czasach ra-
dzieckich dla Litwy Polska była prawdziwym „oknem na Europę”54. Dlatego natu-
ralne jest, że w naszym pokoleniu tak szerokim echem odbiła się koncepcja profesora 
Edvardasa Gudavičiusa o europeizacji Litwy i o roli Polski w tym procesie. Z owej 
koncepcji wynikało, że Polska stała się tym kanałem, którym Litwa w końcu osią-
gnęła Europę, a to znaczy, że Polska już wcześniej odegrała rolę „okna na Europę”. 
Koncepcja ta nie pozwalała już patrzeć na Polskę jako na źródło nieszczęść Litwy, 
a na litewskich Polaków jak na obce ciało w tkance społeczeństwa i kultury Litwy.

Choć jesienią 1990 roku delegacja Sąjūdisu – Emanuelis Zingeris i Juozas Tu-
melis – odwiedziła Jerzego Giedroycia w Paryżu i choć Polska 13 stycznia 1991 roku  
udzieliła schronienia Algirdasowi Saudardze, posiadającemu pełnomocnictwa do utwo- 
rzenia pierwszego rządu emigracyjnego – ale w tym samym czasie na Litwie odżyło 
równanie: Mołotow = Ribbentrop = Żeligowski. Nikt nie próbował obliczać, czy takie 
równanie nadaje się do określenia stosunków Litwy i Polski z perspektywy tysiąclecia,  
a nie tylko konfliktu polsko-litewskiego w XX wieku. Tym bardziej nikt nie próbował  
wyjaśniać, że Żeligowski, który pochodził z Oszmiany, nie mógł siebie okupować, zatem  

53 Tamże, s. 207. [Cytat za przedrukiem Listu otwartego do Litwinów i Polaków na Litwie: „Lithu-
ania” 1990, nr 1, s. 155 – przyp. tłumacza].
54 Por. Ideę o PRL jako oknie na Europę dla Ukrainy – I. Hofman, dz. cyt., s. 79.
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był, jak byśmy teraz powiedzieli, prawdziwym „Starolitwinem”, walczącym, jak to sam  
mówił, ze „Żmudzinami”, jednak zrezygnował z idei Litwy i został nazwany nie okupan-
tem, lecz zdrajcą idei.

Co prawda także później miały miejsce kurtuazyjne wizyty litewskich liderów 
u Jerzego Giedroycia, a nawet jego uhonorowanie – w 1997 roku Jerzy Giedroyc 
otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Litwy, a w 1998 roku został odznaczony 
medalem Wielkiego Księcia Litwy Giedymina Pierwszego Stopnia55.

Pewne ożywienie nastąpiło w stulecie urodzin Jerzego Giedroycia w 2006 
roku, jednak tekstów nie było wiele i były one krótkie56. Zatem odważylibyśmy 
się sądzić, że koncepcja ULB Giedroycia nie została należycie uznana i doceniona,  
a tym bardziej nowatorstwo geopolityczne tej koncepcji i potencjalne pochodne do 
realiów historiograficznych, do nowych odczytań historii i kultury regionu57. Za prze-
łom tu można bez wątpienia uważać rozprawę doktorską Barbary Stankevič, której  
trzecia część jest poświęcona doktrynie ULB Jerzego Giedroycia58. A za najważ-
niejsze – Forum Jerzego Giedroycia, a więc jego imienia. To pozytywna strona sprawy.

Poza tym zasadom koncepcji ULB, choć bez głębszej refleksji, długo odpo-
wiadała zarówno polityka zagraniczna, jak i wewnętrzna Litwy, a autorytetami byli 
Jan Paweł II i Czesław Miłosz. W życiu publicznym wyraźnie widać było stano-
wisko części polskiej mniejszości narodowej, lojalnej wobec państwa litewskiego. 

Obecnie możemy to wspominać z nostalgią, ponieważ Litwa stanęła dziś, podo-
bnie jak w 1990 roku… w obliczu dwóch przeciwstawnych tendencji – narodowców 

55 I. Hofman z zachwytem mówi, iż medal ten jest najwyższym litewskim odznaczeniem „za nieusta-
jące wysiłki w podnoszeniu prestiżu Litwy” i „za specjalne zasługi dla kultury litewskiej”. Łagodnie 
dodamy, że odznaczenie naprawdę mogło być wyższe, ponieważ to tylko medal orderu, a nie któryś 
z krzyży (jest ich pięć).
56 V. Landsbergis, Apie Jerzy Giedroycą, kurį galėtume vadinti Jurgiu Giedraičiu, „Kultūros barai” 
2006, nr 12, s. 50; E. Degutienė, J. Giedroycas: Jačiuosi esąs lietuvis, „Veidas” 2006, nr 51, s. 48–
49; D. Vilimas, Актуальны ли сегодня идеи Ежи Гедройца? Раздел культурного наследия ВКЛ 
в начале XXI века [w:] На ўшанаванне памяці Ежы Гедройца, Мінск 2006; E. Degutienė, Je-
rzy Giedroyc – wielki Polak i wielki Litwin, „Lithuania” 2007, nr 1–2, s. 6–10; Z. Butkevičius, 
Kažkoks Giedraitis iš Paryžiaus, „Šiaurės Atėnai” 2007 nr 839; R. Rimickaitė, Tokios respublikos 
nėra – tokia respublika buvo…: apie žymaus lenko Jerzy Giedroyc gyvenimą ir nuveiktų darbų pa-
likimą, „Akiračiai” 2007, nr 1; E. Aleksandravičius, Emisariusz królestwa polityki szekspirowskiej, 
[w:]  Jerzy Giedroyc: kultura – polityka – wiek XX, A. Mencwel et alia (red.), Warszawa 2009. s. 39–41; 
R. Kamuntavičius, Vytautas Kavolis: działacz emigracyjny. Paralele z Jerzym Giedroyciem (głos 
nadesłany) [w:] tamże, s. 107–109. Ukazało się także tłumaczenie tekstu polskiego historyka: 
M. Kornat, Jerzys Giedroycas ir XX amžiaus lenkų politinės idėjos, „Naujasis židinys-Aidai” 2009, 
nr 7 s. 255, 258.
57 Zob.: A. Bumblauskas, Aktualieji ir istoriniai Europos regionai: Lietuvos Didžioji Kunigaikštija, 
ULB, Vidurio Rytų Europa, [w:]  .Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos tradicija ir tautiniai naratyvai 
(Specialusis „Lietuvos istorijos studijų” leidinys, t. 7), A. Bumblauskas, G. Potašenko (red.),Vilnius 
2009, s. 21–25.
58 B. Stankevič, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vaizdinys…, s. 127–218.
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Gintarasa Songaili i Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Waldemara Tomaszew-
skiego. „Upiory” Antanasa Smetony i Romana Dmowskiego znów starły się ze 
sobą. Ale, jak się zdaje, wcale nie lepiej jest w Polsce. 

Kamienie przy drodze Polski do narodów ULB
Litwa odznaczyła Giedroycia, choć się w niego nie wczytała. Polska czytała go 
znacznie dokładniej i prawie wszyscy uważali się za uczniów Giedroycia, a nawet 
prześcigali się w superlatywach wobec koncepcji ULB59.

Zatem we współczesnym polskim dyskursie intelektualnym umocniła się opi-
nia, że Giedroyc wywarł wielki wpływ na myśl geopolityczną polskiej emigracji 
powojennej, liderów Solidarności60, byłego prezydenta RP Aleksandra Kwaśniew-
skiego i nowoczesną politykę wschodnią państwa polskiego61. Zatem, paradoksal-
nie, Giedroyc był w opozycji do emigracyjnego rządu londyńskiego, a z postkomu-
nistami – rządem i Aleksandrem Kwaśniewskim znalazł wspólny język62.

Sam Jerzy Giedroyc odnosił się do tego sceptycznie: „Wiele osób w Polsce 
twierdzi, że wyrosło, czytając «Kulturę», ale mnie się wydaje, że takie przypadki 
są bardzo rzadkie. Pisze się dla nas laurki, które trącą mowami pogrzebowymi  
i które dla mnie osobiście brzmią bardzo przesadnie. «Kultura» przedostawała się 
do Polski. Ale przedostawanie się i wpływ – to dwie różne rzeczy” – tak swój wpływ 
na polskie społeczeństwo oceniał on sam w wydanej po raz pierwszy w 1995 roku 
autobiografii63. Jednak po prawie dziesięcioleciu w jednym ze swoich wywiadów 
J. Giedroyc mimo wszystko powiedział, że największą zasługą jego i „Kultury” 

59 Zob. różne wypowiedzi z 2010 roku w portalu internetowym „Stosunki Międzynarodowe”. 
Np. senator, profesor, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Senatu nazywa koncepcję ULB 
„genialną i nowatorską”, a Andrzej Brzeziecki, redaktor „Nowej Europy Wschodniej” – „najbardziej 
rewolucyjną koncepcją”. Katarzyna Pisarska, dyrektor Europejskiej Akademii Dyplomacji, twierdzi, 
iż kształt polskiej polityki od 1990 roku zależy od doktryny Giedroycia–Mieroszewskiego. Leszek 
Moczulski twierdzi, że znaczenie koncepcji ULB jest kluczowe – to właśnie ona miała decydujący 
wpływ na to, iż Polska, odzyskując niepodległość, była w pełni solidarna z dążeniami wolnościo-
wymi Litwinów, Białorusinów czy Ukraińców i odwrotnie – oni byli solidarni z Polakami. Zdaniem 
Moczulskiego była to olbrzymia różnica w porównaniu z sytuacją z 1918 roku. Zob.: Doktryna ULB 
– koncepcja Giedroycia i Mieroszewskiego w XXI wieku: Komentarz Międzynarodowy Pułaskiego 
2010-05-24, w Internecie: http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/artykul,689,Doktryna_ULB_?_
koncepcja_Giedroycia_i_Mieroszewskiego_w_XXI_wieku.
60 Idea ULB do Polski przyszła przez nurty opozycyjne; zob. artykuł Pawła Kowala, w którym prze-
analizowane są teksty programowe liderów Solidarności: Jacka Kuronia, Adama Michnika i in. –  
P. Kowal, Za wolność naszą i waszą: Ukraina, Litwa i Białoruś w myśli polskich środowisk opozy-
cyjnych w latach 1976–1980, [w:]  Narody i historia, A. Rzegocki (red.), Kraków 2000, s. 239–293, 
dostęp przez Internet: http://www.omp.org.pl/stareomp/indexaa76.html.
61 Zob.: B. Stankevič, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vaizdinys lenkų XX a., s. 206.
62 Zob. Wypowiedź Zdzisława Najdera, na portalu internetowym „Stosunki Międzynarodowe” – 
por. przyp. 59.
63 Cyt. za: B. Stankevič, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vaizdinys lenkų XX a., s. 205.
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było to, że polskie społeczeństwo uznało obecne granice wschodnie i nie myśli 
więcej o kolejnej inkorporacji Lwowa czy Wilna64.

Dziś zatem nie wątpi się65, że w końcu XX wieku w niepodległej Polsce dro-
gowskazem w stosunkach z sąsiadami stało się przekonanie Giedroycia, że sytuacja 
Polski w Europie i na świecie zależeć będzie od jej pozycji w Europie Wschodniej. 
Im silniejsza będzie ta pozycja, tym ważniejsza będzie Polska dla Zachodu, ponie-
waż Zachodowi jest ona potrzebna po to, by zdołała utrzymać dobre stosunki z Rosją  
i pomogła Europie oraz Ameryce wkomponować ją w ogół państw demokratycznych. 

Jednak Giedroyc jakoś nie wyjeżdżał do Polski, a w 1994 roku odmówił przy-
jęcia najważniejszego polskiego odznaczenia – Orderu Orła Białego. Nawet swoje 
maski pośmiertne oddał jedynie Litwie. Może „źle się dzieje w państwie duńskim”?

Przypomnijmy sobie, o czym już mówiliśmy: 
• Latem 1990 roku Jerzy Giedroyc oświadcza: „ULB zaczyna się realizować”. 

Ale przecież jednocześnie pojawiło się też oświadczenie emigracyjnego rzą-
du londyńskiego. 

• W 1991 roku Polska udziela schronienia Algirdasowi Saudargasowi, posiada-
jącemu pełnomocnictwa do utworzenia litewskiego rządu na wychodźstwie, 
ale sama uznała Litwę dopiero jako 23. państwo na świecie. 

• W 1993 roku w końcu podpisany zostaje traktat polsko-litewski, ale jeszcze 
w 1995 roku słyszałem w Polsce: „Litwa – kula pod nogami”. 

• W 1997 roku – Deklaracja Wigierska, ale w tym samym czasie (1996) Jan 
Widacki pisze o dwóch politykach zagranicznych Polski: Sejmu i MSZ.

Ten dualizm jest widoczny nawet w najnowszych dyskusjach o koncepcji ULB 
Giedroycia. Obok wspomnianych superlatyw w tej samej dyskusji wprost mówi 
się, że ta koncepcja się zestarzała, uważa się ją za eksponat muzealny, który stracił 
swą funkcję, porównywana bywa nawet ze Szczerbcem66. Mówi się67: koncepcja 
ULB nie wymagała korekt, dopóki istniał ZSRR, a względem krajów ULB nie 
można stosować jednolitej polityki, ponieważ wszystkie one poszły różnymi dro-
gami. Litwa jest członkiem UE, Ukraina balansuje między Wschodem i Zachodem,  
a Białoruś jest pod wpływem Wschodu. 

Że nie jest to przypadkowa ocena, pokazuje Jerzy Pomianowski: błąd całego 
ostatniego dwudziestolecia Polski to traktowanie Jerzego Giedroycia jako reliktu 
epoki jałtańskiej i wręcz przeszkodę w stosunkach z Rosją68. 

64 Tamże, s. 206. 
65 T. Snyder, Rekonstrukcja narodów…, s. 255–262. Por.: B. Stankevič, Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės vaizdinys…, s. 139–140.
66 Zob. wypowiedź Sławomira Dębskiego, dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych 
– Od Giedroycia do Partnerstwa Wschodniego. Ankieta, „Nowa Europa Wschodnia” 2009, nr 2, 
s. 22–23.
67 Z. Najder, Od Giedroycia do Partnerstwa Wschodniego. Ankieta, s. 28–29.
68 Zob. wypowiedź publicysty Jerzego Pomianowskiego – Od Giedroycia do Partnerstwa Wschodnie-
go. Ankieta „Nowa Europa Wschodnia” 2009, nr 2, s. 32.
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Pod tym kątem można i nawet należy spojrzeć na wypowiedź Radosława Sikor- 
skiego z 1 września 2009 roku na Westerplatte69. Stwierdził on, że 1 września 1939 roku 
fiasko poniosła mocarstwowa idea jagiellońska i dodał, że nie można używać jego kon-
cepcji jako narzędzia przeciw Rosji. Z tym nie spierałby się i Jerzy Giedroyc. Czy jednak 
wobec rezygnacji z wizji jagiellońskiej on sam wybrałby nazywaną realistyczną „kon-
cepcję piastowską”?

Jeśli naprawdę Radosław Sikorski przechodzi od idei jagiellońskiej do piastow-
skiej, to należy przypomnieć, że Jerzy Giedroyc powiedział o niej: „Koncepcja Pol-
ski piastowskiej była mi z gruntu obca. Uważałem ją za pomniejszenie Polski”70. 
Dlaczego nie moglibyśmy dodać, że w 1939 roku na rozłożonej przez Stalina na sto-
le mapie fiasko poniosła także koncepcja „kresów” Dmowskiego? Przecież Polsce 
zabrano nie tylko rządzone przez 17 lat Wilno, ale też rządzony przez 500 lat Lwów. 

Niektórzy chwalą Radosława Sikorskiego71, że wziął on sobie głęboko do ser-
ca lekcje Giedroycia i Mieroszewskiego. Ale inni zupełnie się z tym nie zgadzają: 
twierdzenie Sikorskiego o końcu idei jagiellońskiej trudno interpretować inaczej 
jak rezygnację z koncepcji ULB72.

Jerzy Giedroyc proponował szukać dróg do demokratycznej Rosji. Choć ZSRR 
nie ma, wszystko zależy od zagadkowej Rosji – czym ona jest? Czy Rosja Putina 
jest demokratyczna? Czy pytanie nie jest retoryczne, skoro wiemy o groźbach wo-
bec państw bałtyckich? Czy także Jerzy Giedroyc przytaknąłby sojuszowi Polski 
z Rosją zwróconemu przeciw ULB? Wystarczy wspomnieć już wymienianego Ju-
liusza Mieroszewskiego73, który z wrażliwością patrzył na kompleksy Ukraińców, 
Litwinów czy nawet Rosjan. Jego zdaniem niezrozumienie specyfiki „Kresów” jest 
największym polskim błędem w stosunkach z narodami „Kresów”. Oczywiście jest 
za co karcić Litwinów – i za trudne do pojęcia traktowanie „litewskiego alfabetu”, 
i za pisownię nazwisk osób innej narodowości, i za polskie nazwy miejscowości 
i ulic. Jednak Radosław Sikorski poszedł znacznie dalej, o czym świadczą ukazu-
jące się teksty polskiego MSZ o „litewskiej okupacji” z 1939 roku. Ale czy Jerzy 
Giedroyc pozwoliłby na takie pouczanie Litwy i zgodziłby się na sojusz ideowy 
Radosława Sikorskiego i Waldemara Tomaszewskiego?

69 Min. Sikorski dla „Gazety”: 1 września – lekcja historii, „Gazeta Wyborcza”, 29.08.2009, dostęp 
przez Internet: http://wyborcza.pl/1,76842,6978098,Min_Sikorski_dla_Gazety_1_wrzesnia_lekcja_
historii.html#ixzz2aYVmESGV. 
70 J. Pomorski, Jerzego Giedroycia rozumienie historii…, s. 13.
71 Zob. wypowiedź Andrzeja de Lazari w portalu internetowym „Stosunki Międzynarodowe” – 
por. przyp. 59.
72 Zob. wypowiedź Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego, eksperta Parlamentu Europejskiego 
ds. polityki wschodniej UE, w portalu internetowym „Stosunki Międzynarodowe” – por. przyp. 59.
73 Zob.: I. Hofman, Ukraina, Litwa, Białoruś w publicystyce paryskiej „Kultury”, Poznań 2003, s. 76.

koncepcja ulB jerzego gieDroycia: spojrzenie z litwy 55



Czy zestarzały się idee Jerzego Giedroycia albo dlaczego burzy się pomniki 
przed ich wzniesieniem?
Ukraiński historyk Jarosław Hrycak powiedział kiedyś: „Obawiam się, że z Jerzym 
Giedroyciem może stać się to samo, co już stało się z wieloma klasykami: wiele 
się o nich mówi, lecz mało kto czyta ich dzieła, a jeszcze mniej osób je rozumie”74. 
Tak się już prawdopodobnie stało. Ale przecież wtedy przynajmniej wznosi się 
pomniki!

Dlaczego nie wznoszą pomników Polacy, wydaje się jasne. „Kultura” była 
przez starsze pokolenie emigrantów najczęściej oskarżana o rozbieranie ziem Pol-
ski, na co zwykle odpowiadała: „Trzeba być logicznym. Opowiadając się za zie-
miami odzyskanymi na Zachodzie, musimy z nich zrezygnować na Wschodzie”75. 
Jednak gdy obrazi się jedna grupa społeczna, zwykle nie są przyznawane medale  
i nie stawia się pomników.

Ale przecież dla Litwy koncepcja ULB legitymizowała Wilno, a dla Ukrainy – 
Lwów. Ta druga powinna być wdzięczna nie tylko za to, lecz także za odkrycie jej 
znaczenia geopolitycznego. Przecież idee Jerzego Giedroycia wprost zainspirowa-
ły koncepcje Zbigniewa Brzezińskiego, zatem także strategie geopolityczne USA 
w Europie Wschodniej. „Rosja bez Ukrainy przestaje być imperium”76.

Jednak Jerzy Giedroyc ma nie tylko regionalne (z punktu widzenia regionu 
ULB), ale nawet europejskie znaczenie. Timothy Snyder koncepcję ULB nazwał 
„wielką strategią «Kultury»” i uważał to za fenomen, który nie pozwolił w naszym 
regionie zapłonąć jeszcze jednym Bałkanom77. Snydera warto zacytować szerzej: 
„Po rewolucjach 1989 roku w Polsce, na Litwie, Białorusi i Ukrainie pojawiły się 
wszelkie możliwe przyczyny konfliktu narodowego: upadek mocarstwa; pozba-
wione historycznego uzasadnienia granice; prowokacyjnie zachowujące się mniej-
szości; roszczenia terytorialne; bojaźliwe elity; bardzo młode demokracje; pamięć 
czystek etnicznych i narodowe mity o odwiecznym konflikcie. Mimo takiej sytu-
acji wyjściowej polska polityka wschodnia zaprowadziła, z uwzględnieniem, czym 
jest nowoczesna narodowość, stabilny geopolityczny porządek”78.

74 Cyt. za A. Brzezieckim w portalu internetowym „Stosunki Międzynarodowe” – por. przyp. 59.
75 Krajowe wydanie „Kultury”, „Kultura” 1979, nr 9, s. 82. Tekst jest przedrukiem wstępu do wyboru 
z rocznika 1978 „Kultury”, opublikowanym przez Niezależną Oficynę Wydawniczą NOWa.
76 „Without Ukraine, Russia ceases to be an empire, but with Ukraine suborned and then subordinated, 
Russia automatically becomes an empire.” – Z. Brzezinski, The Premature Partnership, „Foreign Af-
fairs” 1994, nr 2, s. 80.
77 Zob. T. Snyder, Rekonstrukcja narodów…, s. 13–17, 247–262, 289–311. Por.: T. Snyder. Wielonaro-
dowa Rzeczpospolita i korzenie polskiej polityki wschodniej lat 90-tych XX wieku, [w:] Aktualność 
przesłania paryskiej „Kultury” w dzisiejszej Europie. Zbiór studiów, Ł. Jasina, J. Kłoczowski, A. Gil 
(red.), Lublin, 2007, s. 327–331.
78 T. Snyder, Rekonstrukcja narodów…, s. 14. 
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Wystarczy to skomentować przykładami Litwy:
• Na Litwie działało niby reprezentujące wspólnoty narodowe, lecz jawnie 

prosowieckie „Jedinstwo”, a współpracowali z nim polscy „autonomiści”.
• Granice Litwy z Białorusią 5 sierpnia 1940 roku kreślone były fajką Stalina; 

granice z Polską wytyczone zostały w epoce Lucjana Żeligowskiego, bez 
powtórnego rozpatrzenia granic wytyczonych między Wielkim Księstwem 
Litewskim i Polską.

• Gorbaczow jasno sformułował pretensje do Wilna i Kłajpedy, a przynależność 
tej ostatniej najczęściej wiązał z przyszłością eksklawy kaliningradzkiej. 

• A na Litwie nierzadko majaczono o Poczdamie i obwodzie kaliningradzkim, 
ubolewając, że nie został on przyłączony do Litwy za Stalina. W takim wy-
padku drugie Naddniestrze w 1990 roku byłoby gwarantowane.

• Majaczenia były także co do umowy między Litwą a Rosją Sowiecką z 1920 
roku i hojnie wytyczonych przez Lenina granic Litwy daleko na wschód na 
Białorusi.

• Oczywiście warto przypomnieć litewską mitologię o „dobrych Litwinach”  
i „złych sąsiadach”.

Jak te konflikty mogły się pojawiać, ale się nie pojawiły, Timothy Snyder  
odpowiada w całej swojej książce. Zadecydowała o tym polska polityka wschod-
nia: „W latach 1989–1991, kiedy wciąż jeszcze istniał Związek Radziecki, dzia-
łania polskiej polityki planowano tak, jak gdyby Litwa, Białoruś i Ukraina mia-
ły wkrótce stać się narodami z własną państwowością. Polscy dyplomaci dodali  
pewne zastrzeżenie: niepodległość oznaczałaby zaakceptowanie granic ery sowiec- 
kiej. Była to jednocześnie prognoza przyszłości bez Związku Radzieckiego oraz 
dążenie do wypracowania stabilnego porządku regionalnego, który miał się z cza- 
sem wyłonić”79.

Co prawda na Litwie wyrażono sceptycyzm80 co do rezygnacji postkomuni-
stycznej Polski z Wilna i uznania niepodległej Litwy, Ukrainy i Białorusi – wpływ 
„Kultury” nie był tu najważniejszy – to była po prostu „polityka realna”. Tak postę-
powała nie tylko Polska, ale i inne państwa regionu. 

Niestety, inne państwa regionu nie miały takiej emigracji jak Polska i takiej 
strategii jak Giedroycia i Mieroszewskiego, która była przygotowywana w „Kul-
turze” przez całe półwiecze. Dlatego Timothy Snyder pisze o zagranicznej polity-
ce wschodniej Polski pokomunistycznej: „Stanowiło to odbicie nowej, polskiej 
ogólnej strategii, przygotowanej na emigracji i dyskutowanej przez pięćdziesiąt lat 
przed 1990 r. Jej autorami byli Jerzy Giedroyc i Juliusz Mieroszewski, którzy swoją  

79 Tamże, s. 247. 
80 A. P. Kasperavičius, Apie originalią nuomonę, nepatogius klausimus ir vertimų problemas, rec. 
z: T. Snyder, Tautų rekonstrukcija. Lietuva, Lenkija, Ukraina, Baltarusija 1569–1999, Vilnius 2008. 
S. Jekelčyk, Ukraina. Modernios nacijos gimimas, Vilnius 2009, „Lietuvos istorijos studijos” 2010, 
t. 26, s. 178–185, 183.
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wizję powiązali z własnym rozumieniem polskiej narodowości. Ponieważ wizja ta 
wyrosła z rozważań nad konfliktami…”81.

Jakkolwiek byśmy oceniali znaczenia koncepcji Giedroycia, należy zgodzić  
się z myślą, że gdyby nie program ULB, to w Polsce polityka wschodnia byłaby 
budowana w duchu „endeckim” – jeśli nie imperialistycznym, to z pewnością nie-
przyjaznym wobec państw ULB82.

Tymczasem koncepcja ULB stwarzała podstawy do zaufania Polsce, z którą part-
nerstwo było i jest przez Litwę podtrzymywane jedynie z przyczyn pragmatycznych. 
Poza tym koncepcja ULB nadała zarówno polskiej, jak i litewskiej orientacji geopo-
litycznej wymiar kulturowo-historyczny, dziedzictwo kulturowo-historyczne stało 
się istotne dla polityki zagranicznej. Koncepcja ta zobowiązała politykę zagraniczną 
Litwy do więzi kulturalnych z krajami regionu ULB, kształtując współczesną regio-
nalną tożsamość. W ten sposób została zaktualizowana tradycja Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, która wniosła w polskie koncepcje „Rzeczypospolitej” akcent historycz-
nej podmiotowości Wielkiego Księstwa, a całe dziedzictwo Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów stało się narzędziem kształtowania tożsamości europejskiego regionu.

Rozwijając wspomnianą myśl o obcości idei piastowskiej, Jerzy Giedroyc był 
przekonany, że Polska ma być wielka, lecz nie wielkością terytorialną czy impe-
rialną. Polska ma być wielka przez swoje doświadczenia historyczne, którymi po-
winna dzielić się z innymi83.

Ale przecież do dziś ciągnie się tradycja traktowania Litwy do unii lubel-
skiej jako części „Polski Jagiellonów”, a powstałe w wyniku unii lubelskiej pań-
stwo nazywa się nie Rzeczpospolitą Obojga Narodów, lecz „Rzeczypospolitą 
Polską”. Tak oto staje się zrozumiałe, dlaczego w tradycyjnej litewskiej pamięci 
historycznej tym bardziej wizerunek polskiej „misji cywilizacyjnej” przyćmie-
wał pozytywne rezultaty unii. Zatem tam gdzie tradycyjnie Litwini dostrzegali – 
tyle że z dozą pesymizmu – erozję państwa i kultury litewskiej, Polacy – tyle że 
z dawką optymizmu – widzieli zwycięstwo cywilizacyjne Polski.

Czasem nawet wśród „giedroyciowców” (chcąc podkreślić rewolucyjną rolę 
Giedroycia w historii polskiej samoświadomości i tożsamości) mówi się, że Polska 
bez Wilna i Lwowa jest nie do wyobrażenia od XV wieku (sic!)84. Zatem nie dziwią 
pomniki Romana Dmowskiego i „dmowskie” mapy Polski.

A przecież Giedroyc zobowiązał polskich historyków. Przytoczymy tylko kil-
ka tez za Janem Pomorskim85: 

81 T. Snyder, Rekonstrukcja narodów…, s. 247.
82 Zob. wypowiedź M. Wojciechowskiego, dziennikarza „Gazety Wyborczej” – Od Giedroycia do 
Partnerstwa Wschodniego. Ankieta, „Nowa Europa Wschodnia” 2009, nr 2, s. 41.
83 J. Pomorski, Jerzego Giedroycia rozumienie historii…, s. 13.
84 Zob. niektóre wypowiedzi w portalu internetowym „Stosunki Międzynarodowe” – por. przyp. 59.
85 Zob. przyp. 12.
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• Historię Polski należy „odbrązowić”, skończyć z narodową hagiografią  
i świętowaniem rocznic historycznych – młodzież ma w bród rozmaitego 
rytualnego show.

• Historycy powinni mieć „odwagę cywilną mówienia Polakom rzeczy, któ-
rych nie chcą słuchać. Czyli wbrew nim”. 

• Historycy muszą zmieniać mentalność narodu, ponieważ w historii Polski 
znacząca jest stała tendencja – osłabiania władzy wykonawczej. 

• Należy przeorientować optykę historyczną. Dzisiejsza polska polityka jest 
zorientowana na Zachód, a powinna mieć przejrzystą politykę wschodnią. 
Polska musi być zwornikiem łączącym te dwa światy, ponieważ jej pozycja 
na Zachodzie będzie mierzona jej rolą na Wschodzie. Rola historiografii jest 
tu olbrzymia.

• Historiografia to zbiorowa pamięć narodu. Jednak musi być ona nie tylko 
przypomnieniem przeszłości i nawet nie tylko wyjaśnieniem korzeni współ-
czesności, lecz musi być do pewnego stopnia „świadomością prospektyw-
ną”, aby wskazać wyzwania przyszłości i cele dążeń.

Rezygnacja z idei piastowskiej i jagiellońskiej jako wielkich narracji zmusza 
do podniesienia kwestii, czy kształtuje się alternatywna narracja, która nie tylko 
pokonałaby te narracje, ale i zrezygnowałaby, według Andrzeja Sulimy-Kamiń-
skiego – z „historiograficznego imperializmu”? Zarysy takiej narracji nakreśliła 
nie tylko cała plejada polskich historyków, poczynając od Juliusza Bardacha, ale 
i sam Giedroyc, odpowiadając na oskarżenia o zbyt duży liberalizm – że nie jest 
zrozumiałe, jak można być zbyt liberalnym, tak samo jak zbyt kulturalnym czy 
wykształconym.

Niniejszy tekst chciałbym zakończyć słowami mojej odpowiedzi do polskiego 
dziennikarza:

„Jak w dziejach, tak i dzisiaj i na Litwie, i na Ukrainie bardzo często z ostrożnością 
były i są oceniane idee federalistyczne na tej podstawie, że nie pomogą tworzyć tożsamo-
ści tych narodów i państw, a z drugiej strony – że często nie są odróżnione (mylnie!) od 
polityki endeckiej (choć, prawdę mówiąc, w najbardziej bolesnej kwestii dla Litwinów,  
w kwestii Wilna, polskie idee, a zwłaszcza praktyki polityczne – narodowe i federali-
styczne – są przeplatane i ich nie można zbyt łatwo odróżnić).

Kiedy wiemy o starych i nowych przejawach myśli polskiej endecji: od starych 
i najnowszych map Wielkiego Księstwa Litewskiego i Polski z formułami «Polska 
Jagiellonów» (do 1569 r.!) czyli «Rzeczypospolita Polska» (okres 1569–1795) do 
budowy pomnika Romanowi Dmowskiemu i akcji dotyczących pogrzebu wiel-
kiego łącznika pomiędzy Polską a Litwą Czesława Miłosza – jest bardzo ciężko 
oponować „endecji” litewskiej. Dlatego myśl Jerzego Giedroycia, że nad Polską 
panują dwie trumny – Dmowskiego i Piłsudskiego – jest aktualna nie tylko dla  
Polaków, ale i dla Litwinów. Ten nowy krytyczny paradygmat polskiej myśli  
pozwala i Litwinom odejść od nacjonalizmu, od «trumny Smetony», co jest bardzo 
aktualne nie tylko dla Litwinów, ale i dla Polaków Litwy. 
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Polska była i jest liderem naszego regionu, ale wielkość dzisiaj jest mierzona nie 
wielkością interesów, a wielkością zobowiązań. Dlatego kraje ULB mogą czerpać  
z potężnej polskiej historiografii i kultury idei, które pozwoliły wspólnie patrzeć na 
przyszłość”.

6. Zakończenie
Jerzy Giedroyc do Wilna nigdy nie przybył, po litewsku nigdy nie mówił, ale swo-
imi myślami i pracami zasłużył na szacunek nie tylko Polaków czy Litwinów, ale 
też narodów ULB.

Ale mówił też i tak: „Otóż proszę, aby nie uważano mnie za spolonizowanego 
Litwina, którego za wszelką cenę należy z powrotem zlituanizować. Jestem Pola-
kiem i za Polaka się uważam. Litwa jest moją drugą ojczyzną, ale całe życie po-
święciłem Polsce. Nie chcę ani wyolbrzymiać, ani minimalizować swoich i mojej 
rodziny wysiłków w walce o niepodległość Litwy. Ale nazwisko Giedroyc jest tak 
samo dobre jak Giedraitis”86.

Pochowany został na paryskim cmentarzu, ale, jak wspomniano, dwie z trzech 
jego masek pośmiertnych zgodnie z ostatnią wolą zmarłego zostały dostarczone na 
Litwę: jedna do historycznego centrum biskupstwa żmudzkiego Worni, gdzie pocho-
wani są biskupi żmudzcy Giedrojciowie, a druga do znajdującego się obok Giedrojci 
– kolebki rodu – klasztoru w Widzieniszkach, ufundowanego w XVII wieku przez 
księcia Marcina Giedrojcia. Tym ostatnim, symbolicznym gestem zaktualizował on 
swoją osobistą więź zarówno z Wielkim Księstwem Litewskim, jak i z Litwą.

Czesław Miłosz zapisał humorystyczne opowiadanie o Giedroyciu: „Jest wolna Li-
twa, uznała wreszcie wartość miejscowej arystokracji. Do Wilna przyjeżdża Giedroyc, 
olbrzymie zgromadzenie na uniwersytecie i Giedroyc przemawia do jego uczestników 
najczystszym litewskim, mówiąc: musiałem to ukrywać, bo Polacy by mnie zjedli”87.

Ciągnąc ten cięty żart, można by zapytać braci Polaków: czy zgadzają się oni 
uważać Jerzego Giedroycia za litewskiego agenta wpływu? Ale przecież w takim 
razie jest on też agentem wpływu Białorusi i Ukrainy, a jeszcze bardziej – polskim 
agentem wpływu na cały region i Europę…

Przełożył Bartłomiej Kowal

86 I. Hofman, „Ogłoszę się Litwinem”, s. 184.
87 Cz. Miłosz, Początek legendy, „Tygodnik Powszechny” 2000, nr 39, s. 3; por. http://www.tygodnik.
com.pl/ludzie/giedroyc/milosz.html.
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Wielkie Księstwo Litewskie  
i jego dziedzictwo





Historia Litwy: koncepcje historyków  
a dominujące wizje przeszłości

Gdy inicjatorzy Polsko-Litewskiego Forum im. J. Giedroycia, prof. Michał Kop-
czyński i prof. Alvydas Nikžentaitis, zaproponowali mi wygłoszenie referatu 

na seminarium „Dialog pamięci historycznych w regionie ULB (Ukrainy, Litwy, 
Białorusi)”, nie sądziłem jeszcze, że za dominujące wyobrażenia o przeszłości 
Litwy będziemy uważali tak zwane Wielkie Narracje. Na Litwie, a może nawet 
w całym naszym regionie, mało kto zauważył, że już w roku 1979 Jean-François 
Lyotard ogłosił upadek „wielkich metanarracji oświeceniowych” (wyzwolenie ra-
cjonalnego podmiotu oraz historii jako rozumnego postępu) i wyraźnie wskazał, 
że sensowne są tylko podejścia wielokierunkowe i pluralistyczne1. Można powie-
dzieć, że wielkie narracje funkcjonują jak archetypy Carla Junga – żyją własnym 
życiem niezależnie od koncepcji naukowych. Czym więc jest owa kolektywna pod-
świadomość, która się odradza w niespodziewanej formie w najmniej oczekiwa-
nym miejscu, w niespodziewanym czasie itd.?

Na początek jedna dygresja osobista. W pewnej szkole podstawowej pewien 
uczeń powiedział, że Jagiełło był zdrajcą, który w zamian za rękę niemoralnej 
kobiety sprzedał Litwę. Od dwudziestu lat już się nie publikuje takich opinii ani 
w podręcznikach, ani w programach nauczania litewskiej historii, ani w szkołach 
podstawowych, ani na uniwersytetach. Jagiełło jednak długo był postacią bardzo  
kontrowersyjną nawet dla litewskich historyków. Był postacią do tego stopnia kon- 
trowersyjną, że w styczniu 1930 roku w poczekalni dworca kolejowego w Kosze- 
darach doszło do sądu nad nim. Litewski oskarżyciel występujący w imieniu  
mieszkańców powiatu trocko-koszedarskiego zażądał dla króla kary śmierci i wy- 

1 J.-F. Lyotard, Kondycja ponowoczesna: Raport o stanie wiedzy, Warszawa 1997 (wydanie francuskie 
1979).

Alfredas Bumblauskas
Wydział Historyczny
Uniwersytet Wileński



kreślenia go z historii Litwy2. Jagiełło wykreślony nie został, niemniej ciągle pozo-
staje na marginesie, będąc dla jednych Litwinów symbolem uległości i zdrady  
na rzecz Polski, dla drugich – uosobieniem myślenia pragmatycznego3.

Można dziś powiedzieć, że po obaleniu komunizmu we wszystkich krajach 
postkomunistycznych odrodziły się metanarracje, czyli paradygmaty nacjonali-
styczne, których można się doszukiwać w historiografiach. Nacjonalizm liberalny,  
moim zdaniem, będzie dalej funkcjonować obok liberalnego, socjalistycznego czy  
chrześcijańskiego widzenia historii. Ale prawdą jest też, że powstały w XIX wie-
ku nacjonalizm tradycyjny (często nazywany etnonacjonalizmem) jest bardzo sta-
nowczy w swych rozstrzygnięciach i zamknięty na realia, które zaistniały wiek 
czy dwa wieki później. Tego rodzaju nacjonalizm nie jest otwarty na wyniki ba-
dań historycznych, które pokazują, jak stare paradygmaty zależą od koncepcji na-
ukowych XIX wieku, a nawet od koncepcji pozanaukowych. Można powiedzieć, 
że nacjonalizm tradycyjny nie dostrzega rezultatów nowych badań naukowych  
i zamknięty w sobie pozostaje nie tylko w rozbracie z aktualną wiedzą, ale też jest 
nieskuteczny politycznie (w sensie stosunków z sąsiadami i z mniejszościami na-
rodowymi), a także ubogi estetycznie. 

Zastanawiając się nad tym, doszedłem do wniosku, że cała historiografia litew-
ska nadal jest zależna od koncepcji Basanavičiusa (1912)4, Maironisa (1906)5 oraz 
historii Litwy pod redakcją Adolfasa Šapoki (1936)6. Ich koncepcje będę tutaj nazy-
wał Wielkimi Narracjami, a w niektórych aspektach – nawet spójną Wielką Narracją.

Także dziś jeszcze na Litwie funkcjonuje nie zanikający, wręcz dominujący,  
model „litewskości”, zgodnie z którym przyczyną nieszczęść i upadków Litwy są na- 
rody sąsiednie, przede wszystkim Polacy. Ten typ myślenia narodził się w XIX wieku  
w określonym kontekście historycznym i odgrywał ważną służebną rolę wobec odra- 
dzających się i utrwalających swą pozycję elit kulturalnych Litwy. Funkcjonowanie  
tego modelu było również zrozumiałe w czasach I Republiki Litewskiej. Miał on sens,  
a nawet był czymś heroicznym w epoce komunizmu, kiedy na czytelników i zwo- 
lenników historii pod redakcją Adolfasa Šapoki nagonkę organizował KGB. Model  
ten odegrał swoją rolę, choć z pewnymi wyjątkami, w okresie nowego odrodzenia  
narodowego i w czasach rewolucji antykomunistycznej Sąjūdisu oraz „Drogi Bał- 
tyckiej”. Ale od tamtego czasu sytuacja się zmieniła. W 2004 roku doszło do re-

2 O tym wydarzeniu litewska strona milczy, a mówi polska: P. Łossowski, Po tej i tamtej stronie Nie-
mna: stosunki polsko-litewskie, 1883–1939, Warszawa 1985, s. 237; tenże, Polska-Litwa: ostatnie sto 
lat, Warszawa 1991, s. 47; K. Buchowski, Litwomani i polonizatorzy: Mity, wzajemne postrzeganie 
i stereotypy w stosunkach polsko-litewskich w pierwszej połowie XX wieku, Białystok 2006, s. 267.
3 Tak ocenia litewskie opinie polski publicysta Piotr Kępiński, Wrzątek i olśnienie, z Alfredasem 
Bumblauskasem, rozmawia Piotr Kępiński, „Tygodnik Powszechny” 12.03.2012, http://tygodnik.
onet.pl/swiat/wrzatek-i-olsnienie/vy34z.
4 J. Basanavičius, Iš krikščionijos santykių su senovės lietuvių tikyba ir kultūra, Vilnius 1912.
5 Maironis, Lietuvos istorija: su kunigaikščių paveikslais ir žemlapiu, trečią kartą atspausta ir par-
taisyta, Petropilis 1906.
6 Lietuvos istorija, A. Šapoka (red.), Kaunas 1936.
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wolucji geopolityczej i cywilizacyjnej – Litwa stała się członkiem UE oraz NATO.  
W tym rewolucyjnym kontekście antypolski model stworzony przez Wielką  
Narrację stał się oczywistym anachronizmem, niedostosowanym do realiów integracji 
euroatlantyckiej oraz wyzwań globalizacji. Nawet więcej, przywraca on Litwę do 
stanu konfliktu z Polską i z Zachodem. Z drugiej strony sprzyja mu narastający  
w świadomości znacznej części Polaków na Litwie powrót interpretacji Wilna  
jako „Kresów” Polski. Model ten przedstawia Polaków na Litwie jako ofiary prze- 
sunięcia granic i ładu jałtańskiego. W realnej polityce prowadzi on do mało kon- 
struktywnej koncepcji, że na Litwie mieszkają Polacy, którzy zostali tam pozo- 
stawieni i zapomniani przez państwo polskie. Osobiście sądzę, że w interesie obu  
naszych państw jest odradzanie pamięci historycznej i tradycji wywodzącej się od  
Mickiewicza i Miłosza. Tak nauczał Jan Paweł II w 1993 roku podczas pielgrzymki  
na Litwę w „polskim” kościele św. Ducha w Wilnie. Zwrócił się wówczas do wie-
rzących słowami: „Litwini polskiego pochodzenia…”. Tego kazania nie zapamiętała  
ani polska, ani litewska „endecja”. 

Nie zapamiętały i Jerzego Giedroycia, który w ostatnim wywiadzie z 31 grud- 
nia 1999 roku, na progu nowego tysiąclecia, powiedział: „Polską rządzą nadal dwie 
trumny – Piłsudskiego i Dmowskiego”7. Jednym zdaniem powiedziano tak wiele, 
tak imponująco i dramatycznie, że od razu można mówić o alternatywie dla domi-
nujących narracji. Jerzy Giedroyc dawał do zrozumienia, że dzięki wolnej Litwie, 
Białorusi i Ukrainie Polska może poczuć się pewniej, a nie odwrotnie. Dzięki temu 
litewscy historycy też mogli inaczej spojrzeć na współczesną historię Litwy i szu-
kać u siebie analogicznych trumien. 

Często, odwołując się do powiedzenia Giedroyca, mówię, że Polacy są bogaci 
w trumny, a Litwa jest uboga – ma tylko jedną trumnę i jest to trumna Antanasa 
Smetony. Nazwałem nawet Wielką Narrację historyczną Litwy mianem „widma 
Smetony”8. Kształtujące się konkurencyjne narracje, które nazwę tutaj małymi, 
są dziełem najnowszych historyków, a przede wszystkim Eduardasa Gudavičiu-
sa9. Możemy teraz uściślić terminologię i wyróżnić W i e l k ą  a l b o  W i e l k i e 

7 „Wielokrotnie podkreślaliśmy w «Kulturze», że Polską wciąż rządzą dwie trumny, Piłsudskiego 
i Dmowskiego” – Sto lat polskiego losu: z Jerzym Giedroyciem rozmawia Krzysztof Masłoń, „Rzecz-
pospolita”, „Plus Minus”, 31.12.1999, nr 53 Warszawa. Dostępne w internecie: http://www.zwoje-
scrolls.com/zwoje21/text18p.htm.
8 A. Bumblauskas, Polak, Litwin: dwa bratanki, „Gazeta Wyborcza”, 7–8.07.2012, s. 32–33.
9 Koncepcję E. Gudavičiusa przedstawiliśmy polskim czytelnikom: A. Bumblauskas. Co Litwa i Pol-
ska dały Europie: porównanie myśli historycznej Litwinów i Polaków, „Lithuania: Kwartalnik poświę-
cony problemom Europy Środkowo-Wschodniej” 2001, nr 3/4 (40/41), s. 43–63. W tekście porów-
nywaliśmy tę koncepcję do idei Henryka Samsonowicza przedstawionych w jego artykule Wkład 
Europy Środkowo-Wschodniej do cywilizacji europejskiej, „Lithuania” 1994, nr 2/3 (11/12), s. 23–31. 
Zob. też A. Bumblauskas, Kolizje historiograficzne w kwestii charakterystyki Wielkiego Księstwa Li-
tewskiego, „Lithuania” 1995, nr 1 (14), s. 29–46; tenże, Polsko-litewskie stosunki cywilizacyjne: prze-
miany w stanowiskach historiograficznych obu narodów, „Przegląd Wschodni” 1999, t. V, zesz. 4 (20), 
s. 745–762; tenże, Dawne Wilno a świadomość historyczna narodów Wielkiego Księstwa Litewskiego, 
[w:] Polityka, Religia, Edukacja: Studia z dziejów XX i XXI wieku dedykowane profesorowi Ryszardo-
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N a r r a c j e  tworzące obraz przeszłości i propagowane przez część historyków 
oraz powstające równolegle do nich m a ł e  a l b o  a l t e r n a t y w n e  n a r r a -
c j e , których poszukiwać należy szczególnie w nowych koncepcjach historycz-
nych korygujących stereotypy.

Wielka Narracja historii Litwy i jej warianty
Wielka Narracja historii Litwy ukształtowała się na przełomie XIX i XX wieku, 
w epoce litewskiego odrodzenia narodowego, w warunkach uzależnienia od Rosji 
i ucisku ze strony władz carskich. Mimo to za największego wroga narracja ta 
uważała nie Rosję carską, lecz dominację języka i kultury polskiej na Litwie. To 
tłumaczy, dlaczego niemal najważniejszą kwestią było – i do dzisiaj pozostaje – 
pytanie, w jaki sposób i dlaczego Litwa się spolonizowała. Ponieważ starano się 
nie spostrzegać wad na własnym podwórku, więc za „winowajców” wszystkich 
nieszczęść, jakie spotkały Litwę, uznano „sąsiadów”, a wśród nich szczególnie Po-
laków (z powodu polonizacji).

Dlaczego Litwini się spolonizowali? Odpowiedź była prosta, wręcz moralizu-
jąca i przepełniona oskarżeniem: Litwini są bardzo uczciwi, jednak jak głupie owce 
zostali oszukani przez Polaków i w konsekwencji elity Wielkiego Księstwa Litew-
skiego w stuleciach XVII–XVIII zaprzedały się sąsiadom, skorumpowały się i prze-
piły kraj. Tak oto, gdy na przełomie XIX i XX wieku za obcych zaczęto uważać 
wszystkie osoby polskojęzyczne, owa teoria obcości została niejako automatycznie 
przeniesiona w realia XVI–XVIII wieku, a nawet w czasy Jagiełły. 

Wspomniana wyżej cecha przepaja całą Wielką Narrację. Ale można rozróżnić 
co najmniej dwie jej wersje. Dla patriarchy litewskiego odrodzenia narodowego 
J o n a s a  B a s a n a v i č i u s a  „złotym wiekiem” była epoka cywilizacji i kultury 
pogańskiej. To był „kontynent duchowy”, który zaczął tonąć w momencie chrztu 
państwa, czyli kiedy na Litwie zaczęli się pojawiać Polacy. Schemat był bardzo pro-
sty: istniejące niegdyś imperium nie było jedynie imperium Litwy, lecz imperium 
litewskości. Zostało ono zniszczone przez Polskę i polskość. Przed polonizacją 
uratowały Litwę rozbiory, Targowica i Katarzyna Wielka. W czasach dzisiejszych 
niektórzy rozwijają tę myśl dalej. Politykę antypolską kontynuować miał, wedle 
tych opinii, Murawiew, a potem przyczynili się do jej realizacji Lenin i Stalin.  
I tak, zaczynając od epoki odrodzenia narodowego do dzisiaj, tożsamość litewska 
jest antypolska, prorosyjska i prosowiecka. Pochodną tej koncepcji była idea funk-
cjonująca w społeczeństwie do dzisiaj – czego dowodem jej pojawienie się nawet 
w kontekście 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem – jakoby Litwini nawet pod 
Grunwaldem walczyli przeciwko chrześcijaństwu i papieżowi!!!10 

Na początku XX wieku inny patriarcha odrodzenia narodowego, ksiądz i poeta 
M a i r o n i s  stworzył inną wersję Wielkiej Narracji: uosobieniem „złotego wieku” 
jest nie tyle epoka pogańska, ile raczej imperium stworzone przez wielkich książąt 

wi Michalskiemu Toruń 2010, s. 252–281. 
10 Tak pewien malarz objaśnił swoją koncepcję olbrzymiego obrazu bitwy pod Grunwaldem, który 
dzisiaj jest eksponowany na zamku w Miednikach.



litewskich, którego kulminację stanowią czasy Witolda. Historia Litwy według 
Maironisa trwała do śmierci wielkiego księcia Witolda. Potem Litwa była uśpio-
na. To uśpienie to okres związków z Polską i dominacji kultury polskiej, czyli po 
śmierci Witolda przyszło kilkaset lat „nocy bez zorzy” (lit. nakties be aušros), 
a istotą tej „nocy” była właśnie polonizacja. 

Obie te wersje łączy niespełnione marzenie i tęsknota za państwem od morza 
do morza. Słowem, w litewskiej podświadomości historycznej powstał archetyp, 
że państwo było nie tylko ogromne – stanowiło imperium od morza do morza –
ale też, że było to imperium litewskości o charakterze zbliżonym do litewskości  
z pierwszej połowy XX stulecia.

A przecież w tym schemacie utwierdzonym przez endecję litewską i głoszącym, 
że litewska Atlantyda została zniszczona przez Polaków, są trzy błędy historyczne:

1) Litwa była imperium w czasach Olgierda i Witolda, ale nie było to impe-
rium litewskości.

2) Jeżeli można mówić o procesie polonizacji, to jego początek następuje do-
piero w XVI wieku, czyli 150 lat po chrzcie Litwy. Zanim do tego doszło, 
Litwa się zrutenizowała, a nie spolonizowała, zaś latopisy, Statuty Litew-
skie, a także Metryka Litewska zostały napisane w języku ruskim, to jest  
w „starolitewskim”, a nie moskiewskim, ale – przecież nie w polskim.

3) Oficjalnie język polski Litwa przyjęła nie przymusowo, a na sejmie w 1697 
roku. To sama szlachta litewska uchwaliła ustawę przyznającą językowi 
polskiemu status języka urzędowego. Odbyło się to nie kosztem języka li-
tewskiego, lecz ruskiego, czyli starobiałoruskiego, który przedtem był języ-
kiem urzędowym Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Tych sprzeczności nie rozwiązali autorzy podstawowych koncepcji na czele  
z Adolfasem Šapoką, który był kronikarzem reżimu „tautininków”, jak popularnie 
nazywa się Związek Litewskich Narodowców (LTS), założony m.in. przez Anta-
nasa Smetonę w 1924 roku. Chrześcijańska Demokracja została zdelegalizowana 
w 1926 roku po przewrocie grudniowym, a ludowcy Mykolasa Sleževičiusa ulegli 
marginalizacji. Chociaż „tautininkowie” nie rządzili przed 1926 rokiem, to ,,trum-
na” Smetony pojawiła się również w 1920 roku, gdy ogłoszono projekt Hymansa. 
Drugi projekt Hymansa miał nawet zwolenników wśród dyplomatów litewskich11. 
Po roku 1926 polityka antypolskości była oficjalnie głoszona i prezentowana przez 
„tautininków”. Z punktu widzenia ówczesnej litewskiej endecji lepszy był Polak  
w Warszawie niż miejscowi w Wilnie.

W tych to właśnie warunkach ideologicznych poproszono Šapokę o napisanie 
oficjalnej historii Litwy. Należy zaznaczyć, że stulecia XVI–XVIII zostały w niej 
omówione o wiele szerzej niż u Maironisa. Autorzy książki pragnęli udowodnić, że 
11 Zwolennikami drugiego projektu Hymansa (z września 1921 r.), przedstawionego do negocjacji 
w Genewie, byli: przewodniczący delegacji Ernestas Galvanauskas, ambasadorowie Litwy Tomas 
Naruševičius (Wielka Brytania), Jurgis Šaulys (Włochy), Ignas Jurkūnas-Šeinius (Finlandia), Vaclo-
vas Sidzikauskas (Szwajcaria) oraz Oskaras Milašius – Lubicz-Miłosz (Francja), ekspremier Mykolas 
Sleževičius i nawet premier Kazys Grinius. 
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państwowość Litwy nie została przerwana nawet po unii lubelskiej. Choć nie zak-
westionowano idei Wielkiej Narracji o „nocy bez świtu”, to erozję kultury Litwy prze- 
niesiono na późniejsze okresy w dziejach Wielkiego Księstwa. Negatywnie ocenio- 
no nawet Uniwersytet Wileński jako ogniwo polonizacji, a także całą kulturę 
w XVII i XVIII w. W ten sposób pominięto siedemnastowieczne i osiemnasto-
wieczne dziedzictwo barokowe, dziedzictwo demokracji szlacheckiej i Konstytu- 
cji 3 maja. Tak oto za sprawą Adolfasa Šapoki idee wyniesione z odrodzenia naro-
dowego podniesione zostały do rangi akademickiego kanonu.

Trzeba jednak pamiętać, że w okresie odrodzenia narodowego lansowano rów-
nież inne wizje. Już w drugiej połowie XIX stulecia Jonasowi Basanavičiusowi 
przeciwstawiał się biskup sejneński Antanas Baranauskas (Antoni Baranowski). 
W tym samym czasie Michał Römer twierdził, że Litwa, owszem, została uśpiona, 
jednak nie przez kulturę polską, lecz po III rozbiorze Rzeczypospolitej przez Rosję. 
Idee Michała Römera zmarginalizowano, a oficjalną wykładnią stała się koncep-
cja odrębności. Godny wspomnienia jest również Antanas Viskantas, który nawet  
w latach 30. XX stulecia mówił, że nie ma przyszłości Litwy bez porozumienia 
między „Młodolitwinami” a „Starolitwinami”. Chcę więc powiedzieć i podkreślić, 
że zawsze istniały środowiska czy też osoby reprezentujące pogląd, że konflikt 
litewsko-polski jest szkodliwy dla obu stron.

Alternatywne albo małe narracje
Narracja alternatywna kształtowała się już w czasach Adolfasa Šapoki i najbardziej 
jaskrawym jej przedstawicielem był twórca chrześcijańskiego spojrzenia na histo-
rię Litwy Zenonas Ivinskis12. Będąc na uchodźstwie, kontynuował wprawdzie ba-
dania nad historią chrześcijaństwa, jednak poddał się wpływom narracji narodowej 
(„tautininków”). Wspomnieć należy również o pracującej na uchodźstwie ważnej 
grupie badaczy historii Litwy chrześcijańskiej. Jej najwybitniejszym przedstawi-
cielem był rektor Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie Paulius 
Rabikauskas, który zdążył przekazać do pokomunistycznej Litwy idee różniące się 
od narracji „tautininków”.

Z punktu widzenia naszej problematyki pewien krok do przodu uczynił dobrze  
znany polskiemu czytelnikowi Tomas Venclova, który emigrował na Zachód w 1975 ro- 
ku i tam opublikował trzy klasyczne artykuły na temat stosunków historycznych Lit- 
winów z Polakami, Żydami i Rosjanami, a także imponujący dialog z Czesła-
wem Miłoszem o Wilnie13 – Wilno jako forma życia duchowego (tak brzmi tytuł 
w litewskiej wersji językowej). Tomas Venclova na uchodźstwie odnalazł autory- 
tety znane na Zachodzie, takie jak Algirdas Julien Greimas i Vytautas Kavolis, którzy  
chociaż nie byli historykami, kształtowali liberalny obraz historii Litwy i swe idee  
przekazywali na Litwę w czasach postkomunistycznych. Na Litwie zaś po 1990 roku 

12 Dla czytelnika polskiego najłatwiej dostępnym tekstem Z. Ivinskisa jest Litwa w dobie chrztu 
i unii z Polską (oryginalny tytuł w języku litewskim: Lietuvos istorija iki Vytauto Didžiojo mirties, 
Roma 1978), [w:] Chrystianizacja Litwy, J. Kłoczowski (red.), Kraków 1987, s. 15–126.
13 Cz. Miłosz, T. Venclova, Dialog o Wilnie, „Kultura” 1979, nr 1–2 (376–377).
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wiele zrobiono od nowa w kwestii oceny litewskiej szlachty polskojęzycznej jako kon-
tynuatora tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego14. Jednak koncepcje te nie zyskały 
jak dotąd statusu konkurencyjnego wobec Wielkiej Narracji. Mają one nadal charakter 
ograniczony chronologicznie i odnoszą się do historii XIX wieku. Tym samym trady-
cyjna teza o „obcości” na Litwie języka polskiego oraz kultury polskiej nie została do 
końca podważona.

Radykalną zmianę w historiografii litewskiej spowodowały natomiast koncep-
cje Eduardasa Gudavičiusa15, które odsunęły w cień stare pojęcia o „złotej erze” 
w wiekach XIII–XV, okresie pogańskim i w czasach Witolda. Gudavičius pisze  
o europeizacji kultury Wielkiego Księstwa Litewskiego jako podstawowym pro-
cesie historycznym w XV–XVI wieku. Przyczyną polonizacji Litwy, jego zda-
niem, nie był chrzest jako taki, lecz p ó ź n y  chrzest Litwy. Polska była nie tylko 
geopolitycznie jedyną szansą dla Litwy, lecz też jedyną drogą do cywilizacji za-
chodnioeuropejskiej. Wpływ cywilizacji polskiej wyrażał się w różnych formach: 
organizacji życia kościelnego, studiach młodzieży w Krakowie, systemie admini-
stracyjnym, reformie włócznej. Polska była „mistrzem” Litwy. Nieszczęście Litwy 
polega na tym, że nie miała ona czasu i możliwości, by dotrzeć głębiej do Europy 
i europeizacja często kończyła się polonizacją. Proces ten objął szerokie warstwy 
elit kulturalnych i politycznych Wielkiego Księstwa Litewskiego. Była to strata dla 
cywilizacji litewskiej, ale przecież ciągle utrzymywała się świadomość litewska 
tychże elit, podlegająca jednak z czasem coraz większej erozji w związku z formo-
waniem się świadomości Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Koncepcja Eduardasa Gudavičiusa pozwoliła na powrót do historii Litwy wie- 
ków XVII i XVIII i widzenie tej epoki nie tylko jako okresu upadku państwowości, lecz  
także jako stuleci rozwoju cywilizacyjnego. Pozwoliła też na postrzeganie polskoję- 
zycznej szlachty litewskiej jako integralnej części historii Litwy, a całego modelu kul- 
tury Wielkiego Księstwa tego okresu jako „drugiej edycji” polskiej cywilizacji – procesu  
podobnego do stosunku cywilizacyjnego między Hiszpanią i Portugalią a kulturami  
państw Ameryki Łacińskiej. Chociaż autorytet Eduardasa Gudavičiusa niekoniecznie  
musi przytłaczać zwolenników narracji Zenonasa Ivinskisa, Pauliusa Rabikauskasa,  
czy Tomasa Venclovy i Vytautasa Kavolisa, jednak wydaje się, że powinni oni przy- 
znać, iż badania reprezentujące pogląd przeciwny do przedstawionego nie stawiają  
fundamentanych pytań o ograniczoność, by nie rzec zaściankowość, Wielkiej Narracji. 

14 V. Berenis, Problem dziedzictwa kulturowego Wielkiego Księstwa Litewskiego w ideologii litew-
skiego ruchu narodowego w XIX i na początku XX wieku, [w:] Europa nie prowincjonalna, K. Jasie-
wicz (red.), Warszawa–Londyn 1999; E. Aleksandravičius, A. Kulakauskas, Pod władzą carów. Litwa 
w XIX wieku, Kraków 2003; A. Kasperavičius, Dziedzictwo Rzeczypospolitej w ideologii litewskie-
go ruchu narodowego końca XIX – początku XX wieku i niepodleglej Litwy międzywojennej, [w:] 
R. Wapiński (red.), Polacy i sąsiedzi – dystanse i przenikanie kultur, cz. 3, Gdańsk 2002; R. Mi-
knys, Historiografia litewska wobec problemów narodowościowych w pierwszej połowie XX w., 
[w:]  Historycy polscy, litewscy i białoruscy wobec problemów XX wieku. Historiografia polska, litewska 
i białoruska po 1989 roku, K. Buchowski, W. Śleszczyński (red.), Białystok 2003.
15 Patrz przypis 4.
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Uważam, że koncepcja Eduardasa Gudavičiusa umieściła we właściwym kon- 
tekście szczegółowe badania historiografii litewskiej nad sugerowanym przez Wiel- 
ką Narracją „uśpieniem” Wielkiego Księstwa Litewskiego i jego tradycji XVI–XVIII 
wieku. Dzięki temu możemy spojrzeć na dzieje Litwy wieku XIX nie tylko przez  
pryzmat odrodzenia narodowego, ale także jako na epokę wciąż żyjącą tradycją  
Wielkiego Księstwa Litewskiego, tak jak przekazali to liczni pisarze, z Adamem 
Mickiewiczem na czele. Jednocześnie pojawia się ciekawy wątek kształtowania się  
w końcu XIX wieku i w pierwszej połowie XX stulecia środowiska „Starolitwinów”  
i „Krajowców”, z najważniejszą postacią z tego kręgu – Michałem Römerem i z „ostat- 
nim obywatelem” Wielkiego Księstwa Litewskiego, Czesławem Miłoszem.

Dzisiaj idee Eduardasa Gudavičiusa są rozwijane w różnych kierunkach. Znaj-
dują zastosowanie wszędzie tam, gdzie dostrzec można różnorodność językową  
i wyznaniową Wielkiego Księstwa Litewskiego16. Spostrzeżenie różnorodnych 
podmiotów dziejów Wielkiego Księstwa i jego wielokulturowości pozwoliło zaini- 
cjować badania nie tylko nad dużymi wspólnotami narodowymi żyjącymi na Li-
twie – Polakami, Rosjanami, Białorusinami – lecz również nad staroobrzędowca-
mi, którzy uważają się za grupę odrębną od innych litewskich Rosjan, a także nad 
Żydami, karaimami oraz Tatarami. Najnowszym krokiem do przodu są teorie impe-
riologiczne zastosowane w odniesieniu do historii Wielkiego Księstwa Litewskie-
go (Z. Norkus). Wszystko to daje podstawy teoretyczne do spojrzenia na nowo na 
istotę Wilna jako metropolii wielokulturowej. W duchu idei Gudavičiusa powstało 
też ostatnio opracowanie syntetyczne17.
Schemat: Wielka Narracja w historii Litwy kontra alternatywne małe narracje
Tworząc poniższy schemat, wprowadziłem podział „patrioci – kosmopolici”. Obec- 
nie tę „patriotyczną” postawę, a jednocześnie W i e l k ą  N a r r a c j ę  l u b  o b r a -
z y  d o m i n u j ą c e  w  s p o ł e c z e ń s t w i e ,  nazywam „widmem Smetony”. 
Świadomie zrezygnowałem z pojęcia „kosmopolityczny”, ponieważ jest ono w obo- 
zie „patriotów” wprost odbierane z satysfakcją, sugeruje bowiem, że alterntywne 
narracje oddają „patriotom” monopol na patriotyzm. 

Zauważyć trzeba przy okazji, że problem poszukiwania i identyfikacji różnych 
narracji historiograficznych na Litwie najczęściej nawet nie jest zauważany. O do-
minacji nacjonalistycznej narracji świadczy już to, że nie poszukuje się, a nawet 
nie wyobraża się żadnej innej możliwej narracji, może z wyjątkiem powszechnie 
odrzuconej wizji komunistycznej lub marksistowskiej. „Tautininkowość”, czy na-
rodowość, jest uważana za wartość, wobec której nie stosuje się pojęcia „nacjona-
lizm” w sensie pejoratywnym.

16 Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego. Analizy i obrazy, V. Ališauskas, L. Jovaiša, M. Paknys, 
R. Petrauskas, E. Raila (oprac.), Kraków 2011.
17 Por. tylko Historię Litwy, która ukazała się w sześciu językach, w tym po polsku, pióra A. Eidintasa, 
A. Bumblauskasa, A. Kulakauskasa, M. Tamošaitisa, Vilnius 2013.
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„Trumna A. Smetony” Alternatywne małe narracje

Koncepcje historii i wizje przeszłości

Złoty wiek: pogańska Atlantyda Bałtów. Warto-
ści kultury litewskiej są oparte przede wszyst-
kim na pogaństwie.

Złoty wiek: współczesna druga Republika Li-
tewska (od r. 1990) oraz dziedzictwo pierwszej 
Republiki (1918–1940) i WKL. Wartości kul-
tury litewskiej są oparte przede wszystkim na 
chrześcijaństwie. 

Nieszczęścia powodują sąsiedzi (Polacy, Ro-
sjanie, Niemcy, Żydzi) oraz ich podstępy. 
Jednym z głównych nieszczęść był chrzest, 
ponieważ Litwini zostali spolonizowani przez 
polskich duchownych. 

Nieszczęście bierze się stąd, iż Litwa znajduje się  
na peryferiach cywilizacji. Jedną z najważniejszych  
przyczyn jej opóźnienia cywilizacyjnego był późny  
chrzest, a przyczynami polonizacji były: dominacja  
kulturowa Polski powodująca dobrowolną poloni- 
zację (1697), nie kosztem języka litewskiego, lecz 
ruskiego.

Kulminacja historii Litwy – niedoszła korona-
cja Witolda w roku 1430. 

Kulminacja historii Litwy – „Bałtycki łańcuch” 
(1989), 11 marca (1990), 13 stycznia (1991).

„Zamieranie” rozpoczyna się w roku 1385 (unia 
w Krewie), 1387 (chrzest Litwy), 1430 (śmierć 
Witolda Wielkiego) lub 1569 (unia lubelska). 
Istota „zamierania” to polonizacja kultury Li-
twy. Za „zamieranie” winę ponosi Jagiełło,  
a także unia lubelska, czyli Polska. 

„Zamieranie” rozpoczyna się w roku 1795, 
wielkie straty: lata 1831–32 i 1863–64 oraz rok 
1940. Istotą „zamierania” jest upadek WKL  
i przyłączenie do Rosji. Za „zamieranie” winę 
ponosi inicjatorka III rozbioru Katarzyna II, 
czyli Rosja.

Złoty wiek WKL: imperium wczesnych książąt 
lub „bałtycka rekonkwista”.

Złoty wiek WKL: epoka Statutów litewskich, ba-
roku, starego Uniwersytetu Wileńskiego i Kon- 
stytucji 3 maja. 

W historii WKL ceniona jest polityka impe-
rialna i zdobyte terytoria. Witold jako symbol 
apogeum potęgi.

W historii WKL cenione są tradycje prawa i to-
lerancja, w tym religijna. Witold jako symbol 
początku drogi do Europy.

W późniejszej kulturze WKL ceniona jest przede  
wszystkim litewskość „wołająca w ciszy”: Maž-
vydas, M. Daukša (M. Dauksza), K. Sirvydas  
(K. Szyrwid).

W historii WKL ceniona jest wielokulturowość, 
modele kultury Litwy zostały stworzone nie  
tylko w języku litewskim, lecz także w łaciń- 
skim i ruskim (F. Skoryna, Statuty litewskie 
i Metryka litewska), a nawet w polskim (od 
Biblii Radzi-wiłłowskiej 1563 do Adama 
Mickiewicza).

Nie ma Rusinów/Białorusinów. Poza obszarem 
zainteresowania pozostaje różnorodność kultu-
rowa, etniczna, religijna WKL.

Zainteresowanie genezą tożsamości (odmiennej  
od moskiewskiej): etnicznej, obywatelskiej, 
kulturowej, religijnej Białorusinów/Rusinów 
zamieszkujących WKL.
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Przed Polską i „jej” Konstytucją Litwy bronili  
targowiczanie, zaś uratował III rozbiór i Kata- 
rzyna II. Rozwinięciem tej logiki jest twierdze- 
nie, że litewskość przed polskością ratował  
Murawjow Wieszatiel, walcząc z „polskimi pier-
wiastkami” na Litwie, a w I połowie XX w. – 
Lenin i Stalin!

Litwę przed Rosją uratowała nisza geopolitycz-
na po I wojnie światowej oraz ochotnicy litewscy  
i pomoc Zachodu.

Odrzucenie Konstytucji 3 maja oraz przemil-
czenie wojny z Rosją w 1792 r. Pozytywna 
ocena targowiczan.

Konstytucja 3 maja uznana za wartość, zwłasz-
cza wraz z Zaręczeniem Wzajemnym Obojga 
Narodów. Podkreślenie i akcentowanie oporu 
wobec Rosji na posiedzeniu 23 lipca 1792 r.

„Lepiej jest być pod władzą Rosjan niż Pola-
ków” (A. Voldemaras).

„Berlin i Moskwa nie będą oszczędzały Litwy” 
(M. Sleževičius, 1921 r.).

Żal z powodu 17-letniej „polskiej okupacji” 
Wilna.

Żal z powodu tego, iż Litwini nie potrafili 
uznać dziedzictwa Wilna za swoje, jeszcze 
większe ubolewanie z powodu okupacji rosyj-
skiej trwającej 120 lat i sowieckiej trwającej 50 
lat. Gdyby tej pierwszej nie było, „sprawa Wil-
na” nie miałaby miejsca. 

Wartości i orientacje geopolityczne

Antypolskość i prorosyjskość. Propolskość i tendencje prozachodnie.

Orientacja geopolityczna – Wschód (targo-
wiczanie, narodowcy, partie i ruchy społecz-
ne nastawione przeciwko UE oraz przeciwko 
NATO).

Orientacja geopolityczna na Zachód (K. N. Sa- 
pieha, T. Kościuszko, M. Sleževičius i K. Pakštas, 
twórcy aktu z 11 marca 1990 r. oraz z 2004 r.). 

Autorytety geopolityczne – Litwini sami sobie,  
a także… rosyjski geopolityk A. Dugin i jego  
koncepcja eurazjatyzmu zalecająca podtrzy- 
mywanie napięcia w stosunkach z Polską.

Autorytety geopolityczne – J. Giedroyc i Z. Brze-
ziński.

Partner strategiczny: „Baltoskandia”, przeciw-
stawienie dwóch orientacji geopolitycznych: 
na Europę Północną oraz na Europę Środkową.

Partnerzy strategiczni: Polska i USA, brak 
przeciwstawienia orientacji geopolitycznych na 
Europę Północną i na Europę Środkową.

2004 r.: niebezpieczne otwarcie się na globa-
lizację.

Zmiany w roku 2004 – rewolucja geopolityczna  
i wartość sama w sobie.

Naród rozumiany jako wspólnota etniczna – 
„Naród litewski”. 

Naród obywatelski – „Naród Litwy”.

Nacjonalizm etniczny. Nacjonalizm obywatelski/nacjonalizm 
liberalny.
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Stosunki z mniejszościami narodowymi

Mniejszości narodowe – dziedzictwo złych „są-
siadów” (z wyjątkiem niegroźnych karaimów  
i Tatarów).

Mniejszości narodowe jako jeden z przejawów 
różnorodności kulturowej oraz demokracji.

Polacy na Litwie – Polacy pozostawieni przez 
Polskę na Litwie (zbieżność z poglądami pol-
skich narodowców) lub spolonizowani Litwini 
(tak powiedzieliby przedstawiciele „narodow-
ców” litewskich).

Polacy na Litwie – autochtoni, wynik naturalnych  
procesów kulturowych (akulturacji) w Wielkim 
Księstwie Litewskim i potomkowie „Staroli-
twinów”.

Żydzi litewscy – heroldowie komunizmu. Żydzi litewscy – agenci modernizacji (zgodnie  
z koncepcją Y. Slezkine’a z książki Wiek Ży-
dów* (lit. Žydų šimtmetis).

Białorusini litewscy – mniejszość „prywatyzu-
jąca bezprawnie słowiańskie dziedzictwo WKL 
oraz jego język urzędowy”.

Białorusini litewscy – potomkowie Rusinów 
(autochtonów w WKL).

Lekcje historiografii polskiej
Chociaż historiografia litewska narodziła się jako wyraz opozycji wobec historio- 
grafii polskiej, a i dzisiaj z podejrzliwością patrzy na różnorodne koncepcje „Kre-
sów”, to jednak gotowa jest uznać pewne wzorce płynące z historiografii pol-
skiej. Pisałem już niegdyś zarówno o wyjątkowej roli Henryka Łowmiańskiego  
w środowisku profesjonalnych historyków, jak i o nowatorskich interpretacjach Fe-
liksa Konecznego18. Zacytujmy, Feliks Koneczny w swoich Dziejach Rosji pisał: 
„Bezpośredni wpływ prawa polskiego na państwo litewskie trwał tylko sześć lat 
(1386–1392), gdyż tylko tak krótko było ono wcielone do Korony Polskiej. Od 
1392 roku aż do 1792 przechodził stosunek Litwy do Polski przez rozmaite zmia-
ny, ale zawsze bez najmniejszej przerwy stanowiło Wielkie Księstwo Litewskie 
oddzielne państwo, nie podlegające żadnym polskim prawom, żadnemu urzędowi 
polskiemu”19. Twierdzenia tego nie uważa się jednak powszechnie za obiektyw-
ny opis rzeczywistości historycznej, lecz za rodzaj pocieszenia skierowanego pod 
adresem miłośników Litwy. Warto wspomnieć o dwóch jeszcze wykładniach inte-
resujących nas tutaj aspektów stosunków polsko-litewskich: pracy Jana Fijałka20 
z 1914 r. o polityce Kościoła katolickiego w stosunku do języka litewskiego i stu-
dium Oskara Haleckiego21 z 1916 r. o prawdziwych częściach składowych Wielkie-

18 Patrz przypis 4.
19 F. Koneczny, Dzieje Rosji od najdawniejszych do najnowszych czasów, Poznań, 1921, s. 54–61.
20 J. Fijałek, Uchrześcijanienie Litwy przez Polskę i zachowanie w niej języku ludu, [w:] Polska i Litwa 
w dziejowym stosunku: ku uczczeniu 500-setnej rocznicy unii horodelskiej, Warszawa, Lublin, Łódź, 
Kraków, New York 1914, s. 37–333.
21 O. Halecki, Litwa, Ruś i Żmudź jako części składowe Wielkiego Księstwa Litewskiego, „Rozpra-
wy historyczne Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny”, Serya II, t. 34, Kraków 
* Y. Slezkine, Wiek Żydów, Warszawa 2006.
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go Księstwa Litewskiego. Niestety ich koncepcje nie zostały przyswojone zarówno 
przez litewskich, jak i polskich narodowców.

Jak już wspomnieliśmy, zagadnienie tolerancji jest tematem, który wszedł do 
historiograficznej narracji liberalnej na Litwie po upadku komunizmu za pośred-
nictwem przedstawicieli uchodźstwa. Tymczasem w epoce „Polski Ludowej” pro- 
blem ten były szeroko badany i dyskutowany w Polsce (Janusz Tazbir22), a nawet 
wskazywano w tym kontekście na znaczenie tradycji Wielkiego Księstwa Litew-
skiego. Czasami nawet źródeł „tolerancji polskiej” doszukiwano się w Litwie  
pogańskiej, jak czynił to Marceli Kosman23.

Lekcja trzecia przyszła wraz z upadkiem komunizmu i stanowi ją idea podmio-
towości Wielkiego Księstwa Litewskiego sformułowana przez Juliusza Bardacha. 
Podsumował on badania prowadzone przez innych badaczy (np. Henryka Wisnera, 
Stanisława Aleksandrowicza i wielu innych), którym nie była obca idea specyfiki 
Wielkiego Księstwa Litewskiego. Prace Juliusza Bardacha poświęcone bezpośred-
nio Wielkiemu Księstwu i jego tradycji wyróżniają się fundamentalnym znacze-
niem24 i od dawna były wysoko cenione przez historyków litewskich. Koncepcje 
Bardacha są szczególnie ważne w odniesieniu do interpretacji Konstytucji 3 maja.

Jak już o tym pisałem w innym miejscu, szczególne znaczenie ma reinter-
pretacja przez Juliusza Bardacha poprawki do Konstytucji 3 maja, znanej jako 
Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów, w której autor ten widzi jednoznaczne 
potwierdzenie podmiotowości historycznej społeczeństwa Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. Ale Juliusz Bardach uczynił jeszcze jeden krok dalej, który jest no-
watorski nie tylko w historiografii polskiej, ale i w litewskiej. Nie tylko twier-
dził, że państwowość Wielkiego Księstwa Litewskiego została zachowana po 
1791 roku, ale też pierwszy w historiografii ogłosił ideę, że owa państwowość 
jest wprost związana z nową państwowością Litwy z 1918 roku. Pisał: „wolno 
też sądzić, że jeśli naród litewski przetrwał zachowując świadomość swojej od-
rębności i swoje tradycje własnej państwowości, by w 1918 roku uzyskać nie-
podległość, to była w tym i cząstka zasługi tych, którzy w Sejmie Czteroletnim  
działali skutecznie w imię utrzymania odrębności i praw Wielkiego Księstwa  
w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów”25.

1916, s. 242–250.
22 J. Tazbir, Geschichte der polnischen Toleranz, Warszawa 1977; tenże, Tradycje tolerancji religijnej 
w Polsce, Warszawa 1980; tenże, Myśl polska w nowożytnej kulturze europejskiej, Warszawa 1986.
23 M. Kosman, Protestanci i kontrreformacja: Z dziejów tolerancji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII 
wieku, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1978.
24 Przede wszystkim mam na myśli: J. Bardach, Studia z ustroju i prawa Wielkiego Księstwa Litew-
skiego XIV–XVII w., Warszawa 1970. Zobacz też recenzję tego dzieła pióra E. Gudavičiusa [w:] „Lie-
tuvos istorijos metraštis” 1975, s. 97–100. Badacze historii XIX w. bardzo wysoko oceniają również 
inne dzieło tego autora: J. Bardach, O dawnej i niedawnej Litwie, Poznań 1988. W tym ostatnim, 
poza innymi kwestiami, wyróżnić należy zupełnie niezauważony przez historyków litewskich drugi 
projekt Paula Hymansa z 3 września 1921 roku, s. 290–292.
25 J. Bardach, Konstytucja 3 maja a Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów 1791 roku, „Studia Iuri-
dica” 1992, t. 24 s. 26.
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W kontekście tych idei Juliusza Bardacha rozpatrywać należy najnowsze kon-
cepcje historyków polskich (Henryk Wisner, Krzysztof Buchowski, Dariusz Szpo-
per), którzy dostrzegli „Starolitwinów”, stawiając nawet pytanie, czy nie stano-
wią oni swego rodzaju „drugiego narodu” litewskiego. Odkrycie „Starolitwinów”  
pozwoliło stworzyć logiczny ciąg łączący naród polityczny Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, przez „Krajowców” z przełomu XIX i XX wieku, po Czesława Miło-
sza oraz współczesnych „Starolitwinów” – Giedyminowiczów, a szczególnie Ra-
dziwiłłów.

W moim przekonaniu najważniejszą lekcją było spojrzenie na historię Polski 
przez pryzmat wspomnianych wyżej „trumien” dokonane przez Jerzego Giedroy-
cia26. Dla Giedroycia obie trumny – zarówno Dmowskiego, jak i Piłsudskiego – 
były symbolem przeszłości. Rzecz jasna Litwini nie odróżniają polskich trumien. 
W Polsce nawet polscy „patrioci” nie odróżniają tych trumien, i to pomimo, że na 
tak ważną sprawę dla Litwinów jak los Wilna obaj patriarchowie polskości mieli 
radykalnie odmienne poglądy. A przecież Roman Dmowski, przeciwstawiając się 
Józefowi Piłsudskiemu, powiedział: „Trzeba po prostu odebrać Wilno Litwinom  
i kończyć dyskusję”. 

Józef Piłsudski nie mógłby tak powiedzieć. To z piłsudczyków wywodzić się 
będą takie postacie, jak Czesław Miłosz i Jerzy Giedroyc, a ten ostatni, podobnie 
jak i Juliusz Mieroszewski, już dawno powiedział, że idea jagiellońska, z którą Pił-
sudski szedł do Kijowa i Wilna, jest świętą koncepcją tylko dla Polaków, a nie dla 
narodów regionu ULB. Polski paternalizm i dominacja kulturowa nie miały szans 
na stanie się marzeniem tych narodów.

Czy jednak lekcję Jerzego Giedroycia historiografia polska przyswoiła? Kiedy 
w 1997 roku w Wigrach pod Suwałkami podpisywaliśmy deklarację o przyjaznych 
stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy litewsko-polskiej, centralnymi postacia-
mi tej uroczystości byli Czesław Miłosz i Tomas Venclova. Udział w spotkaniu 
wziął między innymi Leon Brodowski z kwartalnika ,,Lithuania” oraz autor niniej-
szego artykułu. Żartowałem wówczas, a nawet powiedziałem to panu Czesławowi 
Miłoszowi: Po co ta deklaracja? Chyba tylko po to, aby historycy mogli kiedyś ją 
cytować. Przekonaliśmy się wówczas, że debata z Polakami jest bardzo ciekawa 
i nie stanowi żadnego problemu. Z takimi osobami jak Juliusz Bardach, Henryk 
Samsonowicz, czy młodsi od nich Dariusz Szpoper lub Krzysztof Buchowski, nie 
ma żadnych trudności w porozumieniu się i współpracy, choć czasem dają się za-
uważyć typowe dla środowiska naukowego różnice zdań w kwestiach szczegóło-
wych. Nie ma jednak fundamentalnych różnic ani w zakresie ideologicznym, ani  
w zakresie narracji historycznej. 

Jednak i obecnie pojawiają się koncepcje, które drażnią mieszkańców regionu 
ULB. Wydaje się, że sądy rażące Litwinów wychodzą raczej z obozu neoendec-
kiego, a nie postpiłsudczykowskiego. Przykładem niech służy spojrzenie na dzieje 

26 Patrz przypis 2. 
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Wilna poprzez koncepcję „Kresów”, przy jednoczesnym usunięciu w cień dziejów 
Wielkiego Księstwa Litewskiego. W ten właśnie sposób Wielkie Księstwo Litew-
skie przestaje być traktowane jako podmiot historii i staje się wyłącznie areną wal-
ki między Polską a Rosją, a zarazem celem ich misji cywilizacyjnej. Drażniące dla  
Litwinów jest również stosowanie określenia „Polska Jagiellonów” dla okresu przed-
lubelskiego oraz „Rzeczpospolita Polska” w odniesieniu do okresu polubelskiego 
(zob. np. Ilustrowany atlas Polski, 2002). Oba te terminologiczne ujęcia różni tylko 
moment, w którym Litwa przestaje być podmiotem historycznym – raz jest to 1385, 
innym razem 1569 rok. Słynny jest schemat kartograficzny „Polska w zmiennych 
granicach (X–XX wieku)” powtarzany i w ostatnich wydaniach atlasów historycz-
nych (zob. np.: Historia: Atlas świata, 2011), w którym Polska w różnych okresach 
jest pokazana w granicach obejmujących terytorium Wielkiego Księstwa Litewskie-
go, podczas gdy tytuły map operują pojęciem „Rzeczpospolita”, i to w odniesieniu 
do XIV–XV, XVI, XVII i XVIII wieku. Można to uznać za przejaw ignorowania 
Litwy, choć trzeba zwrócić uwagę na błąd rzeczowy – w XIV i XV wieku nie było 
Rzeczypospolitej, a tylko unia personalna. Jednak bardziej istotna jest inna spra-
wa: na mapie odnoszącej się do czasów międzywojennych Polska konsekwentnie 
określana jest jako „druga Rzeczpospolita” lub „II Rzeczpospolita”. A więc dla 
nieznającego bliżej historii czytelnika „Rzeczpospolita” z okresów wcześniejszych 
będzie po prostu „Rzeczpospolitą Polską”. Jeden małżonek ze „świętego ślubu” 
zniknął!? Ten błąd jest bardzo rozpowszechniony. Przecież w Lublinie w 1569 roku 
zawarto unię realną i powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów, a samodzielność 
Wielkiego Księstwa Litewskiego nie została zniesiona. I chociaż jeszcze w XVIII 
wieku Litwę i Koronę przedstawiano na Zamku Królewskim jako samodzielne  
i oddzielne państwa, a źródła współczesne Rzeczpospolitą nazywają un état con-
féderé, to jednak w dziewiętnasto- i dwudziestowiecznej myśli politycznej jeden 
z partnerów wspomnianego zaręczenia gdzieś zanika – Rzeczpospolita Obojga 
Narodów w polskiej myśli historycznej przekształca się w Rzeczpospolitą Polską. 
Jeżeli o unii polsko-litewskiej można mówić, używając metafory „ślubu święte-
go”, to gdzie w takim razie zagubił się drugi małżonek? Litwini są na tym punkcie 
bardzo wrażliwi, a tymczasem polscy duchowni, do których miałem okazję o tym 
mówić, z rumieńcem na twarzy (przecież mówimy o temacie bardzo subtelnym) 
mówili, że nikt im tego nie uświadomił i nigdy o tym nie myśleli. 

Polscy przyjaciele Litwy często mówią, że koncepcje tych atlasów są przesta- 
rzałe. Spróbujmy jednak powiedzieć, co konkretnie jest w nich przestarzałe i jak  
można się uwolnić od owych przestarzałych narracji. Czyżby historiografia polska 
nie miała swoich Wielkich Narracji i schematów? Zapraszamy Polaków do wzię-
cia udziału w tworzeniu modelu, w którym przedstawiono by warianty dwóch Wiel- 
kich Narracji polskich (umownie nazwijmy je narracją Romana Dmowskiego i Jó- 
zefa Piłsudskiego), przeciwstawiąc im schemat Jerzego Giedroycia. Andrzej Sulima- 
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-Kamiński27 mówił o polskim „imperializmie historiograficznym”. Jednocześnie sfor-
mułowana została myśl o Rzeczypospolitej Wielu Narodów. Jednak takie proste  
przeciwstawienie usuwa w cień dawniejsze starania Kazimierza Nestora Sapiehy  
i współczesne wysiłki Juliusza Bardacha, by przywrócić Wielkiemu Księstwu Litew-
skiemu jego „podmiotowość”, i pośrednio utrwala stereotyp polskiej hegemonii.

Historykom wszystkich krajów byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a zwłasz- 
cza ilościowo i jakościowo potężnej historiografii polskiej, wypada zaproponować, by  
odnaleźli w historii Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczypospolitej Obojga Na- 
rodów nie tylko naród polski, czy mówiąc innymi słowami – nie poddali się pokusie  
dzielenia bogatego dziedzictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczypospolitej  
Obojga Narodów oraz jego nacjonalizacji. Warto dostrzec procesy integracyjne, które  
nie dzielą, lecz łączą, takie jak kształtowanie się narodu politycznego Wielkiego Księst-
wa Litewskiego, który był przecież współtwórcą Konstytucji 3 maja.

Zamiast podsumowania
Wybitny historyk polski Leszek Zasztowt niedawno zapytał, co sądzę o nowych 
inicjatywach związanych z kolejnymi napięciami w stosunkach polsko-litewskich, 
zwłaszcza dotyczącymi polskiej mniejszości na Litwie po wprowadzeniu nowej 
ustawy oświatowej w Republice Litewskiej? Jak wiadomo, aby poprawić sytuację, 
powstały po obu stronach fora dialogu i współpracy skupiające wielu wybitnych 
intelektualistów. Czy są szanse na poprawę obecnego stanu rzeczy i poprawę relacji 
oraz stosunków międzyludzkich? 

Odparłem, że odpowiedź na tak postawione pytanie jest bardzo krótka. Gdyby 
oddać władzę, powiedzmy polityczno-kulturalną, w ręce obu forów obywatelskich28, 
to kardynalnie zmieniłoby to sytuację. Stronę litewską reprezentują ludzie, których 
bardzo szanuję, podobnie jak i przedstawicieli strony polskiej. W tym środowisku nie 
widzę problemów z porozumiewaniem się i wzajemnym zrozumieniem. Wszyscy się 
zgadzają, że symbolicznym etapem na drodze Litwinów ku polskości w XV wieku 
była krakowska Alma Mater, czyli Akademia Krakowska. Podobnie i dzisiaj jedyna 
droga lądowa na Zachód wiedzie przez Mariampol i Warszawę…

Jeszcze jedno zakończenie, czyli odpowiedź na pytanie kierowcy  
litewskiego TIR-a
Już od czasów podpisania traktatu między Polską a Litwą (1994), której przedłuże-
niem jest umowa między Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Wileń-
skim, słyszeliśmy propozycję Polaków: Litwini, dlaczego nie zabieracie swojej 
historii? Teraz zabieramy.

27 A. Sulima-Kamiński, Historia Rzeczypospolitej wielu narodów 1505–1795. Obywatele, ich pań-
stwa, społeczeństwo, kultura, Lublin 2000, s. 9–19, 238–240.
28 Mam na myśli Litewsko-Polskie Forum Dialogu i Współpracy im. Jerzego Giedroycia z siedzibą 
w Wilnie oraz Polsko-Litewskie Forum Dialogu i Współpracy z siedzibą w Warszawie.
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Rozumiejąc alternatywność historycznych narracji, rozmawialiśmy o „odkryciu”  
tradycji „Starolitwinów” i ich świadomości historycznej, na co Mikołaj Radziwiłł 
oświadczył: „gdy pozwolicie na pisownię «w» w imionach i nazwiskach, wystąpimy 
z prośbą o obywatelstwo litewskie”. Wkrótce potem otrzymałem list od zwykłego kie-
rowcy TIR-a. Przewoźnicy, jak wiadomo, są ciekawą kastą na Litwie. Litwa zajmuje 
czwarte miejsce w Europie pod względem liczby osób zajmujących się tym bizne-
sem, a nasz słynny badacz mitologii Gintaras Beresnevičius uznał to nawet za relikt 
litewskiego charakteru koczowniczego. List został zatytułowany „WILNO NASHE” 
(sic!). Autor narzekał, że jego koledzy Polacy wyprowadzają go z równowagi, ciągle  
powtarzając powyżej zacytowane słowa. Zrozumiałem, że kierowcy polscy w rozmo-
wach używają argumentów Romana Dmowskiego, które i sam nieraz słyszałem pod-
czas moich podróży tranzytowych przez Polskę: patrząc na panoramę Wilna, zrozu-
miałem, że jest to polskie miasto. Polskie? A jeśli tak, to dlaczego nie włoskie?

Spróbowałem odpowiedzieć kierowcy. Zdaję sobie sprawę, że żartobliwy ton 
owej odpowiedzi wykracza poza kontekst tekstów akademickich, jednak decydując 
się na publikację listu tutaj, chcę pokazać, jak złość spowodowaną zignorowaniem 
dziedzictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego można obrócić w żart.

O d p o w i e d ź  n a  p y t a n i e  k i e r o w c y  T I R - a  w  s p r a w i e  „ W i l n o 
N A S Z E ”  l u b  t e z y  u ż y w a n e  p r z e z  L i t w i n ó w  p o d c z a s  s p o -
r ó w  z  P o l a k a m i ,  k t ó r z y  u s i ł u j ą  p r z y w ł a s z c z y ć  W i l n o

Spór o to, do kogo należy Wilno, w dużej mierze nie ma sensu. Zgodnie z kon- 
cepcją prawa narodów do samostanowienia (Czternaście punktów Woodrowa Wilsona,  
1918) ubiegać się o nie mogliby przede wszystkim Żydzi, ponieważ gdy Woodrow Wilson  
ogłosił swą doktrynę, w Wilnie najwięcej zamieszkiwało właśnie Żydów. Jeśli chodzi  
o przynależność polityczną, Wilno należało do SanktPetersburga i Moskwy (1795–1915 
– Rosja; 1940–1990 – Związek Sowiecki) o wiele dłużej niż do Warszawy (1922–1939). 
Przez całe pozostałe stulecia od czasów Giedymina do 1795 Wilno było stolicą Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, od 1990 roku – stolicą Republiki Litewskiej. Czyli, jeśli chodzi  
o przynależność (ze względu na Braci Polaków nie chcemy używać wyrazu „okupacja”) do 
Rosji czy do Polski, mamy różnicę dziesięciokrotną: do Rosji Litwa i Wilno należały prawie 
170 lat, do Polski zaś – tylko 17. Dla uważnych obserwatorów wydarzeń historycznych to 
wiele znaczy. 

Wielki autorytet Polaków, Józef Piłsudski, po przybyciu do Wilna w 1919 roku 
zwrócił się z odezwą „Do Mieszkańców Byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego”29 
w języku polskim, litewskim, jidysz i białoruskim. Następnie zaś powiedział, że „Pol- 
ska to obwarzanek: Kresy urodzajne, centrum – nic”): wszystko, co jest „urodzajne”, jest 
na kresach. 

Interpretujemy: Kopernik – w Toruniu i Olsztynie, Wawel – w Krakowie,  
a co mówić o Lwowie czy Krzemieńcu Juliusza Słowackiego na Ukrainie, Nowo- 

29 A. Bumblauskas, Lietuvos Didžioji Kunigaikštija ir jos tradicija, Vilnius 2010, s. 224–225 (wydanie 
polskie: Wielkie Księstwo Litewskie. Wspólna historia – podzielona pamięć, Warszawa 2013).
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gródku Adama Mickiewicza na Białorusi oraz Wilnie, które właśnie dzięki 
staraniom tych dwóch wieszczów polskich oraz dzięki legendom w pierwszej 
połowie XIX wieku zostało przekształcone w polską stolicę kulturalną. Czyli 
Wilno jest szczególnym brzegiem „obwarzanka”, nawet jeśli jest ono uważane za 
część Polski. 

Jak to możliwe, że Wilno jest nie częścią Polski, a stolicą Litwy?
• J a g i e ł ł o  –  n a j w i ę k s z y  k r ó l  P o l s k i  (jego podobizna jest na bank-

nocie o nominale 100 złotych) jest Litwinem.
• O j c i e c  K o l u m b a  – Litwin? Mamy nadzieję, że Polacy dogłębnie wyjaś-

nią niedawną hipotezę Portugalczyków, że syn Jagiełły W ł a d y s ł a w  
Wa r n e ń c z y k  jest ojcem Wielkiego Kolumba. Nie poprzestaną tylko na 
mało precyzyjnej hipotezie, że Kolumb miał polskie korzenie. Delikatnie 
dodajmy i poprawmy, że zarówno ojciec tego władcy – Jagiełło, jak i matka 
– Zofia Holszańska byli Litwinami.

• N a j w i ę k s z y  w ó d z  polski, „pierwszy Naczelnik” oraz bohater Stanów 
Zjednoczonych – Tadeusz Kościuszko – wywodzi się z obywateli Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, pochodził z Kosowa na Białorusi (nieopodal Różan nale- 
żących do Sapiehów), gdzie jeszcze w XVI wieku była położona najdalej na 
południe wyspa języka litewskiego.

• N a j w i ę k s z y  p o e t a  i  w i e s z c z  A d a m  M i c k i e w i c z  to „Starolit-
win”, który oświadczył Polakom „Litwo, Ojczyzno moja…”, a jednocześnie nie 
zapomniał nigdy o swoim pochodzeniu „z Rymwidów” – czyli z rodu litewskiego 
spod Lidy.

• Obok niego na Wawelu spoczywa jeszcze jeden poeta, który jest prawdzi- 
wym wilnianinem (niech się nie obrażą Bracia Ukraińcy, że nie wspomnie-
liśmy tu o jego pochodzeniu z Krzemieńca) – to d r u g i  w i e s z c z  – 
J u l i u s z  S ł o w a c k i .

• A t r z e c i  n a j s ł y n n i e j s z y  poeta polskiego romantyzmu C y p r i a n 
K a m i l  N o r w i d  pochodził ze szlachty żmudzkiej – jego ojciec Jan uro-
dził się w roku 1784 w okolicach stolicy Żmudzi – Telsz (lit. Telšiai), chyba 
w dobrach Norwidyszki, czyli Dziugajta. 

• W i l n o  w  X I X  w .  ( d o  1 8 6 3 )  było „ k u l t u r a l n ą  s t o l i c ą 
P o l a k ó w ” . Wpływ na to, że właśnie Wilno (nie Warszawa, nie Kraków 
i nie Lwów) zostało nazwane „kulturalną stolicą Polaków” mieli Adam Mic- 
kiewicz i Juliusz Słowacki, którzy spoczywają na Wawelu obok władców i wo- 
dzów. Jednak do popularyzacji tej idei przyczynili się również inni wilnianie:  
t w ó r c a  polskiej opery narodowej S t a n i s ł a w  M o n i u s z k o  (wywo-
dzący się spod Mińska na Białorusi) oraz najbardziej płodny pisarz wszech 
czasów J ó z e f  I g n a c y  K r a s z e w s k i  (pochodzący z Podlasia).

• P i e r w s z y  prezydent Rzeczypospolitej G a b r i e l  N a r u t o w i c z  – 
Żmudzin, a jego brat Stanisław to sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy 
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pochodzący, jak i rodzina Norwidów, spod Telsz. Świadkowie jeszcze pamię- 
tają, że ich nazywano po prostu – Narotaa… 

• N a c z e l n i k  nowoczesnego Państwa Polskiego i twórca Cudu nad Wisłą, 
który zagrodził drogę bolszewickiej rewolucji światowej, to J ó z e f  P i ł -
s u d s k i  – Żmudzin (trzech dziadków wywodziło się ze szlachty żmudzkiej: 
Piłsudskich, Butlerów, Bilewiczów i tylko od babci ze strony matki – zdaniem 
E. Małachowskiej – trafił do Zułowa pod Wilnem.

• J e d y n y  papież Polak (już błogosławiony) J a n  P a w e ł  I I  – K a r o l 
Wo j t y ł a  – na wpół Litwin (mama Żmudzinka). Nawet jeśli to nie jest 
prawda, to plotka krąży po Litwie i jedna Żmudzinka powiedziała wprost, że 
Helena Koczarowska spod Możejek mówiła po żmudzku, podczas konfliktu 
polsko-litewskiego ukrywała swoje pochodzenie, czego nie chciał również 
podkreślać Papież.

• N a j s ł y n n i e j s z y  (śmielibyśmy powiedzieć, że słynniejszy od Henryka 
Sienkiewicza, Władysława Reymonta, Wisławy Szymborskiej i ustępujący pod  
względem sławy tylko Marii Skłodowskiej-Curie) na świecie laureat Nagro-
dy Nobla C z e s ł a w  M i ł o s z  nazywał siebie Litwinem lub ostatnim oby-
watelem Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jego, podobnie jak i J e r z e g o  
G i e d r o y c i a , jedną z najwybitniejszych osobowości polskich na emigra-
cji, wywodzącego się z książąt litewskich – nacjonaliści polscy posądzają 
o litewskość.

• J e d y n ą  osobą, która odważyła się spierać z Czesławem Miłoszem o to, 
kto jest prawdziwym Litwinem, był W i t o l d  G o m b r o w i c z  – naj-
słynniejszy twórca polskiej literatury modernistycznej (autor Ferdydurke). 
Jego ojciec ze względu na swoje emocje, a dziadek ze względu na tożsamość 
byli prawdziwymi „Starolitwinami” spod Remigoły (lit. Ramygala).

• J e d e n  z  n a j w y b i t n i e j s z y c h  intelektualistów polskich drugiej poło-
wy XX wieku, pisarz i reżyser T a d e u s z  K o n w i c k i  pochodzi z Wilna, 
jest „mieszkańcem Kolonii Wileńskiej” (lit. Pavilnys).

• N a j w y b i t n i e j s z y  polski muzyk rockowy C z e s ł a w  W y d r z y c k i -
- N i e m e n  pochodził z litewskiej wyspy językowej pod Lidą i – jak 
świadczy pseudonim – znad Niemna.

Jeśli Polska jest „obwarzankiem” (przepraszamy Braci Polaków – to powiedzie- 
liśmy nie my, lecz Piłsudski), to najważniejszą jego częścią jest Litwa, ponieważ  
prawie wszystkie wymienione powyżej osoby spoczywają w polskim panteonie naro- 
dowym, na Wawelu. Nie zostali tam pochowani tylko Józef Ignacy Kraszewski  
i Czesław Miłosz (spoczywający u Ojców Paulinów w kościele na Skałce), a także inne  
wymienione osoby, które pochowano w panteonach warszawskich – Gabriel Naruto- 
wicz spoczywa w Katedrze Św. Jana, Stanisław Moniuszko i Czesław Niemen – na Po- 
wązkach. Poza granicami Polski spoczywają tylko Jan Paweł II – w Watykanie oraz Jerzy 
Giedroyc – pod Paryżem.
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Dodajmy:
Najpiękniejsza polska aktorka wszech czasów B e a t a  T y s z k i e w i c z 

(śmielibyśmy twierdzić, że z jej urodą może konkurować tylko Barbara Brylska) 
– pochodzi z Tyszkiewiczów – najważniejszego rodu magnackiego Wielkiego 
Księstwa Litewskiego.

Cytowana odpowiedź jest oczywiście żartem. W podobny sposób żartować na 
temat każdego ze wspomnianych faktów mogą również Białorusini. Wszystkie te 
osoby, zaczynając od Jagiełły, a na Czesławie Miłoszu i Janie Pawle II kończąc, 
są częścią współczesnej tożsamości i kultury Polski. Bracia Polacy, nie obawiajcie 
się, gdy Litwini zaczną poznawać te postacie i będą czytać ich dzieła. 

Uderz w stół, nożyce się odezwą, jak mówi stare przysłowie. Gdy opowiadałem 
o naszej wizycie z kolegą i przyjacielem prof. Józefem Maroszkiem z Białegostoku 
u jego brata, który jest proboszczem w Żelazowej Woli, rodzinnej miejscowości 
Fryderyka Chopina położonej nieopodal Sochaczewa pod Warszawą, polski his- 
toryk Michał Kopczyński powiedział: „Bracia Litwini, nie zabierajcie nam przy- 
najmniej Chopina, który w Paryżu był symbolem Korony, a Mickiewicz – sym-
bolem Litwy!”. Na tę prośbę możemy odpowiedzieć jedynie pełnym skruchy 
stwierdzeniem, że zarówno Warszawa, jak i Sochaczew do 1755 roku należały do 
prowincji litewskiej jezuitów…

Przejdźmy jednak od żartów do spraw poważnych. 
Gdy pada pytanie o „okupację Wilna”, zawsze odpowiadam podobnie. Ta „pol- 

ska okupacja” irytuje często Litwinów bardziej niż wcześniejsza stuletnia oku-
pacja rosyjska, a nawet – niż półwieczna okupacja sowiecka. Moim zdaniem, nie  
należy odnosić słowa „okupacja” do sytuacji na Wileńszczyźnie w okresie między-
wojennym. Z drugiego projektu Paula Hymansa wyraźnie wynika, że rozumiał on, iż 
w tzw. buncie Lucjana Żeligowskiego biorą udział żołnierze pochodzący z terenów 
Wileńszczyzny. Sam Żeligowski był zresztą szlachcicem powiatu oszmiańskiego. 
To oznacza, że wilnianie nie mogli okupować samych sobie!

Dlatego w akcji generała widzę cechy wojny domowej, konfliktu między 
„Starolitwinami” a „Młodolitwinami”. Jeśli już o coś możemy posądzać Staro-
litwinów, to nie o okupację, a o rezygnację z idei Litwy, w momencie gdy zapadła 
decyzja, że „Litwa Środkowa” dobrowolnie się przyłączy do Polski, przekształcając 
Wilno w miasto prowincjonalne. Oznacza to, że osoby podejmujące tę decyzję są 
nie tyle okupantami, ile – delikatnie mówiąc – zdrajcami litewskości w formacie 
starolitewskim, nie mówiąc już o tym, że zachowali się oni nieładnie wobec odro- 
dzonej Litwy. Niestety, w Polsce zwyciężyła endecja, na Litwie – ideologicznie jej  
bliska litewska endecja – partia „tautininków”. Zarówno jedni, jak i drudzy odrzucili  
projekt Hymansa zakładający przynależność Wilna do Litwy z jednoczesną jego  
autonomią i dwoma językami państwowymi – litewskim i polskim. O sprawie 
Wilna należy mówić, unikając wrogiego języka i wrogich intencji. Podczas dysku-
sji trzeba rozmawiać łagodnym tonem. Przecież sprawa jest już zamknięta. Wilno 
jest stolicą Litwy.
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Aliaksandr Krawcewicz
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej 
im. St. Staszica w Białymstoku

Wielkie Księstwo Litewskie  
– wizja litewsko-białoruska?

Jako Białorusin będę mówił najpierw o wspólnym okresie dziejów Białorusi 
i Litwy, czyli o Wielkim Księstwie Litewskim. Tym bardziej że historia tego 

państwa przez dłuższy czas wywołuje duże społeczne zainteresowanie w obu kra-
jach oraz właśnie w tej kwestii występują największe różnice poglądów. Dlatego 
jestem przekonany o wadze, a nawet konieczności nawiązania dialogu pomiędzy 
historykami litewskimi i białoruskimi w celu opracowania uzgodnionej naukowej 
oceny wspólnej przeszłości. 

Nieudana próba rozpoczęcia takiego dialogu litewsko-białoruskiego miała  
miejsce na początku lat 90. ubiegłego stulecia, świeżo po uzyskaniu niepodległo-
ści. W dniach 19–20 czerwca 1992 roku na specjalnie zorganizowanym spotkaniu 
w miasteczku Gierwiaty położonym w rejonie ostrowieckim przy granicy Białorusi 
z Litwą historycy białoruscy i litewscy wypracowali ogólne zasady badania historii 
Wielkiego Księstwa Litewskiego. Badacze obu krajów uzgodnili, że „z dzisiejsze-
go punktu widzenia Wielkie Księstwo Litewskie można określić jako litewsko- 
-białoruskie lub – równoznacznie – białorusko-litewskie państwo, uwzględniając 
przy tym ważny wkład, jaki do politycznego i kulturalnego rozwoju Wielkiego 
Księstwa Litewskiego na przestrzeni wieków wnosił naród ukraiński”1. 

Poczułem prawdziwą satysfakcję, kiedy kilka lat później moje badania nad 
problemem genezy Wielkiego Księstwa Litewskiego doprowadziły do wniosku  
o bietnicznych, bałto-słowiańskich (czyli litewsko-białoruskich) początkach tego 
państwa2, a więc okazały się zgodne z duchem porozumienia gierwiackiego. 

1 Беларусь у Вялікім Княстве Літоўскім: Стэнаграма пасяджэнняў Міжнароднага круглага 
стала, якія адбыліся ў Менску 6–7 красавіка 1992 г., Мінск 1992, s. 121–124. 
2 А. К. Краўцэвіч, Стварэнне Вялікага Княства Літоўскага, Мінск 1998. 



Niestety przez dwa lata po tym spotkaniu na Białorusi kardynalnie zmieniła się 
sytuacja polityczna, do władzy doszedł prezydent Łukaszenka, który osobiście ini-
cjował powrót do dawnej radziecko-rosyjskiej koncepcji dziejów Wielkiego Księ-
stwa, lansowanej też przez historiografię litewską. Według tej koncepcji Wielkie 
Księstwo Litewskie należało prawie wyłącznie do historii Litwy, a Białorusini byli 
obiektem litewskiej ekspansji i eksploatacji. 

Niezależni historycy białoruscy znaleźli się w trudnych warunkach, ponieważ 
próbowano ich zmusić do obsługiwania autorytarnego reżimu, a niechętnych temu 
szykanowano i prześladowano. W tej sytuacji litewscy koledzy ze współpracy się  
wycofali. Między innymi odrzucono mój wniosek o bietnicznym charakterze Wiel- 
kiego Księstwa Litewskiego od samych jego początków. W recenzji Arturasa Du-
bonisa koncepcji bietnicznych początków Wielkiego Księstwa przypisane zostały 
„wszystkie najgorsze atrybuty nacjonalizmu” (oczywiście białoruskiego – A. K.)3. 
Porozumienie w Gierwiatach recenzent obśmiał, porównując je do dyrektyw partii 
komunistycznej. 

Jednak po kilkunastu latach wyjaśniło się, że zmiany świadomości historycz-
nej Białorusinów już nie da się powstrzymać, nawet wycofując ze szkół tzw. nie-
podległościowe podręczniki oraz wydalając z uczelni wyższych nieustępliwych 
historyków. Białoruscy historycy w trudnych warunkach prorosyjskiego autorytar-
nego reżimu potrafili dość dużo zrobić. Nie tylko opracowali nową koncepcję na-
rodowej historii, lecz uczynili znaczne postępy w jej translacji do świadomości hi-
storycznej społeczeństwa białoruskiego. Przykładem sprostowanie w radiu „Wolna 
Europa” wypowiedzi prezydenta Łukaszenki o Wielkim Księstwie Litewskim jako 
państwie nieprzychylnym, wręcz wrogim Białorusinom, które kosztowało mnie 
utratę pracy na Grodzieńskim Uniwersytecie Państwowym. A jednak studenci na 
wyższych uczelniach nadal uczą się o początkach Wielkiego Księstwa z monogra-
fii Powstanie Wielkiego Księstwa Litewskiego4. Na razie wygrywamy konkurencję 
z oficjalnymi tzw. historykami-propagandystami. Wszystko, co się dzieje nowego 
i ciekawego w historiografii białoruskiej, jest sprawą niezależnych historyków. Na 
Białorusi dzisiaj nie ukazuje się żadne państwowe naukowe czasopismo historycz-
ne. Wszystkie periodyki, w tym najlepszy w kraju „Belaruski Histaryczny Aglad” 
Genadzia Sahanowicza, wydawane są przez niezależne środowiska naukowe bez 
żadnego poparcia, a nawet z przeszkodami ze strony struktur władzy. 

Dzisiaj każdy wykształcony Białorusin już wie, że Wielkie Księstwo Litew-
skie było nie tylko państwem litewskim, lecz i białoruskim. Dostrzegano te białoru-
skie zmiany również poza krajem. Według określenia prof. Jerzego Kłoczowskiego 
dla białoruskiej historiografii właściwa jest „[…] wizja białoruska z podkreślaniem 

3 A. Dubonis, Naujosios baltarusių istoriografijos aklaviete, [w:] Musų praetis, Vilnius 1999, t. 6, 
s. 207–213. Zob.: recenzję A. Dubonisa w języku białoruskim i odpowiedź autora w: „Гістарычны 
Альманах”, Гародня 2001, т. 5, s. 162–172. 
4 Wydanie w języku polskim: A. Krawcewicz, Powstanie Wielkiego Księstwa Litewskiego, Białystok 
2003.
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własnych staroruskich korzeni, a następnie z uwypuklaniem własnego miejsca  
w Wielkim Księstwie Litewskim jako wspólnym tworze litewsko-ruskim”5. Wybit-
ny historyk prawa Juliusz Bardach zapytany wprost o charakter etniczny Wielkiego 
Księstwa Litewskiego odpowiedział: „Wielkie Księstwo Litewskie było państwem 
litewsko-ruskim, a po unii lubelskiej 1569 roku, gdy Wołyń, Kijowszczyzna oraz 
Podole Wschodnie (Bracławskie) zostały inkorporowane do Królestwa Polskiego 
– państwem litewsko-białoruskim. […] Nie widzę przeszkód, żeby w białoruskich 
szkołach mówić o Wielkim Księstwie jako państwie białorusko-litewskim, ponie-
waż tak przyjęte jest w stosunkach międzypaństwowych, kiedy to w bilateralnych 
utworach na pierwszym miejscu stawia się nazwę własnego państwa”6. 

Współczesna białoruska historiografia uważa funkcjonowanie Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego za jeden z dwóch najważniejszych czynników etnogenezy naro-
du białoruskiego obok procesu kontaktów bałto-słowiańskich. Główne historycz-
ne dzielnice białoruskie zostały scalone w tym samym organizmie państwowym 
(Wielkie Księstwo Litewskie) już w XIV wieku (litewska Żmudź ostatecznie weszła 
do Wielkiego Księstwa dopiero w roku 1422). Polski językoznawca prof. Leszek 
Bednarczuk, badając stosunki językowe w Wielkim Księstwie, doszedł do wniosku: 
„Tak więc dzięki przynależności do Wielkiego Księstwa Litewskiego nie stała się 
białoruszczyzna strefą przejściową dialektów ruskich, lecz samodzielnym językiem, 
urastając w nim do rangi oficjalnego języka państwowego”7.

Niestety na Białorusi można spotkać również stanowiska oraz wypowiedzi, któ-
re – łagodnie mówiąc – nie ułatwiają porozumienia z sąsiadami Litwinami. Na przy-
kład w pracach Mikoły Jermałowicza Wielkie Księstwo Litewskie traktowane jest 
jako państwo wyłącznie białoruskie8. Najnowszy przykład – w kolejnym numerze 
rocznika „Asoba i czas” ukazał się artykuł prof. Iwana Sawerczanki Imperium Wi-
tolda Wielkiego, w którym Wielkie Księstwo Litewskie też jest ujmowane wyłącznie 
w kontekście historii Białorusi. Między innymi autor pisze, że Witold wspierał Cer-
kiew prawosławną oraz „zezwalal budować katolickie kościoły”9. 

Ze strony litewskiej, jak się wydaje, największą trudnością w nawiązywaniu dia-
logu z Białorusinami jest silna inercja tradycji historiograficznej. Od samych swoich 
początków do dziś, czyli co najmniej od stu lat, nauka historyczna na Litwie, szcze-
gólnie w sprawie badania dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego, jest bezwzględ-
nie podporządkowana narodowej racji stanu. Widoczne jest ogromne zaangażowanie 
się litewskiej historiografii w sprawę patriotycznego wychowania Litwinów, co jed-
nak godziło i nadal godzi w zasadę naukowego ujęcia historii. W wieku XIX – okresie 
powstawania i kształtowania się nacjonalizmów w Europie Środkowo-Wschodniej 
5 J. Kłoczowski, Unia polsko-litewska, [w:] Historia Europy Środkowo-Wschodniej, t. 2, Lublin 2000, 
s. 82. 
6 Ю. Бардах, Штудыі з гісторыі Вялікага Княства Літоўскага, Мінск 2002, s. 14–15. 
7 L. Bednarczuk, Stosunki językowe na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego, Kraków 1999, 
s. 203. 
8 М. Ермаловіч, Беларуская дзяржава Вялікае княства Літоўскае, Мінск 2000. 
9 І. Саверчанка, Імперыя Вітаўта Вялікага, „Асоба і час”, Мінск 2010, s. 24–32, 31. 
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dla podbudowy programu tworzenia własnego państwa narodowego poszukiwano 
oparcia w tradycji jakiegoś państwa średniowiecznego. Litewski ruch narodowy na-
wiązał do Wielkiego Księstwa Litewskiego, które od końca XIV wieku było ściśle 
złączone unią z Polską (konstatacja znanego badacza problemu Mirosława Hrocha)10. 
Zawłaszczenie tradycji Wielkiego Księstwa silnie podbudowało litewską narodową 
ideologię i w dużej mierze pomogło ocalić naród o ciekawej własnej kulturze – jeden 
z ważnych składników palety kulturowej Europy i całego świata. 

Gotową narodową koncepcję dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego do-
starczyła Litwinom polska nauka historyczna. W XIX wieku, po powstaniu stycz-
niowym, w toku dyskusji z historykami rosyjskimi, w odpowiedzi na rosyjską 
wersję dziejów Wielkiego Księstwa jako państwa litewsko-ruskiego, w polskiej 
historiografii opracowana została koncepcja Wielkiego Księstwa Litewskiego jako 
państwa wyłącznie litewskiego, które w okresie nowożytnym dobrowolnie zjedno-
czyło sie z Koroną Polską i z czasem zostało częścią składową polskiego teryto-
rium narodowego11. 

Przesadne przestrzeganie zasad patriotyzmu czasami doprowadza do niezręcz-
nych sytuacji. Jako przykład można przytoczyć artykuł Edwardasa Gudavičiusa 
Próba lokalizacji posiadłości książąt litewskich w XIII wieku12. Na podstawie infor-
macji ze źródeł pisanych z XVI–XIX wieku o nazwach miejscowości brzmieniem 
podobnych do imion książąt litewskich z XIII wieku została opracowana domnie-
mana lokalizacja ich posiadłości. Autor podkreślił hipotetyczność swojej lokaliza-
cji, lecz pięć lat później w kolejnej pracy opuścił wzmiankę o hipotetyczności oraz 
te same wnioski podawał już jako ustalone fakty13. Później zostały one przeniesio-
ne do pracy syntetycznej, czyli do powszechnego użytku. 

Obok rzeczywiście naukowych opracowań dotyczących konkretnych tematów 
litewscy historycy proponują społeczeństwu uproszczoną, lecz wyraźnie patrio-
tyczną wizję Wielkiego Księstwa Litewskiego, która często mija się z ustaleniami 
naukowymi. 

Ostatnio znalazłem w internecie publikację dwóch intelektualistów litewskich, 
którzy wzywają, by przyłączyć do projektu Wielkiej Litwy także Białorusinów  
i Ukraińców. Autorzy wyjaśniają: „Już od XIV wieku istniały dwie Litwy: Lithu-
ania i L i t h u a n i a  p r o p r i a .  T a  d r u g a  o z n a c z a  z i e m i e  e t n i -
c z n i e  l i t e w s k i e  (wyróżnienie moje – A.K.), a pierwsza używana jest do 
oznaczenia całego terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego”. Historycy dobrze 
jednak wiedzą, że Litwa właściwa (Lithuania propria) wcale nie oznaczała tego 
samego co „ziemie etnicznie litewskie”. Definicja Lithuania propria autorstwa pol-
10 M. Hroch Małe narody Europy, Wrocław–Warszawa–Kraków 2003, s. 35.
11 Zob. J. Latkowski, Mendog, król litewski, „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filozo-
ficzno-Historyczny”, Kraków 1892; W. Kamieniecki, Geneza państwa litewskiego, Warszawa 1915, 
s. 49–50. 
12 E. Gudavičius, Bandymas lokalizuoti 13 a. lietuviu kunigaikščių valdas, [w:] Lietuvos TSR Mokslų 
Akademijos darbai, A serija, Vilnius 1984, t. 3 (88), s. 69–79. 
13 E. Gudavičius, Kryžiaus karai Pabaltijyje ir Lietuva 13 amžiuje, Vilnius 1989. 
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skiego historyka Jerzego Ochmańskiego uzupełniona przez badacza białoruskiego 
Michała Spirydonowa utrzymuje, że Litwa właściwa – jądro Wielkiego Księstwa 
Litewskiego – składała się z Nowogródczyzny, Grodzieńszczyzny, Wileńszczyzny 
oraz części Mińszczyzny, czyli przeważnie z ziem etnicznie białoruskich. Jeżeli do-
puścić, że w średniowieczu Litwini (Bałtowie) na tych terytoriach stanowili więk-
szość, to nasuwa się pytanie: dlaczego w państwie rzekomo narodowo litewskim 
tak duże postępy poczyniła białorutenizacja? 

Rozbieżność między popularną litewską i naukową wizją historii Wielkiego 
Księstwa Litewskiego nie może trwać w nieskończoność. Nauka nadal się rozwija  
i ta rozbieżność staje się oczywista nie tylko dla Białorusinów. Na przykład pro-
fesor Uniwersytetu Yale Timothy Snyder w swojej pracy Rekonstrukcja narodów: 
Polska, Ukraina, Litwa i Białoruś 1569–1999 tak ocenia litewską wizję dziejów 
Wielkiego Księstwa: „Chociaż litewska idea narodowa wymagała nadzwyczajnego 
lotu historycznej fantazji, o wiele prościej było wymyślać historię przez napisanie 
grubych foliałów, niż zmieniać tradycję przez zmianę zachowania elit. Patrioci li-
tewscy w poszukiwaniu wyjścia zwracali się ku wymyślonemu Wielkiemu Księstwu 
Litewskiemu. Odrzucili oni realne powiązanie z tradycją wczesnej epoki nowożytnej 
(Early modern) na korzyść mitu o średniowiecznej Litwie i Vilniusie przed unią lu-
belską z Polską w 1569 roku”14. Inaczej ocenia ten autor wizję białoruską: „Gdyby 
sukces zależał od wierności tradycjom Wielkiego Księstwa lub liczby nosicieli ję-
zyka, Białorusini by mieli więcej powodów do optymizmu niż wszyscy pozostali”15. 

Jak się wydaje, osiągnięcie porozumienia litewsko-białoruskiego możliwe jest 
na płaszczyźnie równouprawnienia Litwinów i Białorusinów w stosunku do dzie-
jów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Czas już zacząć dostrzegać Białorusinów  
w tym państwie od samych jego początków. Nie można pomijać milczeniem do-
brze znanych faktów historycznych, takich jak np. wydarzenia z 1264 roku, kiedy 
po zabójstwie Treniaty właśnie drużyny słowiańskie z Pińska i Nowogródka po-
parły Wojszełka Mendogowicza w walce z bałtyckimi separatystami z Dziawołtwy  
i Nalszczan i przywróciły jedność państwa. 

Musimy skorygować nasze metodologiczne podejście do przeszłości, przede 
wszystkim zacząć unikać modernizacji historii. Po pierwsze, nie należy przenosić 
na okres średniowiecza współczesnego pojmowania państwa jako mechanizmu re-
alizacji narodowej racji stanu. Po drugie, już czas przestać przypisywać ludziom 
epoki średniowiecza współczesną wiedzę o wynikach procesów historycznych oraz 
świadome dążenie do ich osiągnięcia. 

Jeżeli chcemy jednak omawiać charakter etniczny Wielkiego Księstwa Litewskie-
go, musimy przestać uznawać je za białoruskie czy litewskie, lecz traktować je jako 
typowe średniowieczne państwo wieloetniczne, które nie prowadziło świadomego,  
celowego oddziaływania na proces kształtowania się współczesnych narodów  

14 Т. Сайдэр, Рэканструкцыя нацый: Польшча, Украіна, Літва і Беларусь, 1569–1999 гг., Мінск 
2010, s. 72
15 Tamże, s. 67. 
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litewskiego i białoruskiego. Taki wpływ, jeżeli istniał w rzeczywistości, miał cha-
rakter obiektywny. Wiemy, że w czasach najnowszych Litwini i Białorusini wystę-
powali jako „narody chłopskie” oraz że ruchy narodowe w wieku XIX w stadium 
agitacji narodowej zwracały się do masy chłopskiej, a także opierały się na trady-
cyjnej chłopskiej kulturze. Dostępnym dla nas kryterium wyjaśnienia następstw 
wpływu Wielkiego Księstwa Litewskiego na rozwój białoruskiej i litewskiej tra-
dycyjnej kultury chłopskiej będzie badanie zmiany (poszerzenia lub kurczenia się) 
obszaru etnicznego tych kultur w okresie funkcjonowania Wielkiego Księstwa.  
W warunkach bliskiego sąsiedztwa powiększenie obszaru jednej grupy etnicznej 
możliwe było tylko kosztem terytorium sąsiedniej grupy. Więc przez badania zmia-
ny przebiegu białorusko-litewskiej granicy etnicznej możemy ustalić, dla której 
z tych wspólnot pięć wieków funkcjonowania Wielkiego Księstwa Litewskiego 
okazało się bardziej pożyteczne. 

Dzięki wieloletnim badaniom archeologów, historyków, językoznawców, et-
nologów wiadomo, że w okresie istnienia Wielkiego Księstwa Litewskiego miało 
miejsce duże poszerzenie etnicznego obszaru białoruskiego kosztem terytorium 
etnicznie litewskiego. Ta tendencja ku ludowej białorutenizacji terenów etnicznie 
litewskich trwała nadal i w XIX wieku. Na początku XX wieku Aleksander Brück-
ner konstatował: „A skutki tego są te, że dziś w gubernii wileńskiej, w dawnej Auk-
sztocie, olbrzymią przewagę mają Białorusini, że Litwini stanowią tam już tylko 
około dwadzieścia odsetek, a «Gudów» jest niemal trzy razy tyle”16. 

Litewscy i białoruscy historycy mają do omówienia dużo tematów z historii 
Wielkiego Księstwa Litewskiego: np. problem genezy oraz charakter etniczny 
tego państwa, lokalizacja Litwy właściwej, język urzędowy Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego (do końca XVII wieku) itd. Osiągnięcie porozumienia oraz 
formowanie uzgodnionej wizji wspólnej przeszłości zależy nie tylko od dobrej 
woli, lecz wymaga również długiej i ciężkiej pracy. Jednak na początku musi być 
ta pierwsza.

16 A. Brückner, Polacy a Litwini. Język i literatura, [w:] Polska i Litwa w dziejowym stosunku, War-
szawa–Lublin–Łódź–Kraków 1914, s. 362–363. 
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„Okupacja Wilna”  
i „Kresy Wschodnie” – dwa stereotypy





„Okupacja Wilna” – geneza litewskiego miejsca 
pamięci i jego transformacje

Tytuł referatu, którego autorem jest Gintaras Songaila, jeden z przywódców 
litewskich nacjonalistów, brzmi: Czy prawda zwycięży nad kłamstwem? Od 

umowy suwalskiej do dni dzisiejszych. Referat poświęcony był aktualnym stosun-
kom między Litwą a Polską1. 

„Czy Rosja i Polska dojrzeją kiedyś do szczerego żalu z powodu okupacji wy-
rażonego oficjalnie” – zobaczymy. Zdaniem Radosława Sikorskiego Wilno przez 
19 lat należało do Polski i koniec. „O co się tutaj sprzeczać? Polska je zdobyła  
i jej się należało”. Jeden z architektów dzisiejszej niepodległości Litwy, Vytau-
tas Landsbergis, w artykule z 19 września 2011 roku zamieszczonym na jednym  
z najpopularniejszych portali internetowych na Litwie zadaje pytanie i sam na nie 
odpowiada: „Żeligowski zdobył mieczem”2. Tego rodzaju cytatów poświęconych 
wydarzeniom sprzed ponad 90 lat z prasy litewskiej, radia i telewizji można przy-
toczyć więcej. Świadczą one o tym, że pamięć o nich jest na Litwie nadal żywa. 
Odwołanie do przeszłości ma tłumaczyć skomplikowane dzisiaj stosunki litewsko-
-polskie. 

Takie wykorzystanie przeszłości do rozwiązywania dzisiejszych problemów 
nie jest nowością dla badaczy zajmujących się problemami kultury pamięci. Dla 
określenia tego zjawiska ukuto specjalne terminy: „historia drugiego stopnia” lub 
„miejsca pamięci”. Właśnie przez pryzmat kultury pamięci i jej przemian spróbu-
jemy pokazać szczegółowo sposoby wykorzystania „okupacji Wilna” jako toposu 

1 G. Songaila, Ar tiesa nugalės klastą? Nuo Suvalkų sutarties iki šiandienos [Czy prawda zwycięży 
nad kłamstwem? Od umowy suwalskiej do naszych dni], http://alkas.lt/2011/10/11/g-songaila-ar-
tiesa-nugales-klasta-nuo-suvalku-sutarties-iki-siandien, (dostęp: 20.10.2011).
2 V. Landsbergis. Kaip kas buvo iš tikrųjų [Jak było naprawdę], http://www.delfi.lt/news/balsuok2012/
politikoakimis/vlandsbergis-kaip-kas-buvo-is-tikruju, (dostęp 20.10.2011).
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narodowego na Litwie w XX i XXI wieku. Jednak aby należycie to przedstawić, 
należy się zwrócić ku przeszłości i spojrzeć na genezę kwestii Wilna.

Geneza toposu „okupacji Wilna”
Sformułowanie w tytule jest pokłosiem „sporu” o Wilno, który zarysował się  
w 1905 roku, gdy litewski ruch narodowy wkroczył w etap rozwoju polityczne-
go. Formuła dążenia do samodzielności politycznej, którą wybrali Litwini, została 
zatwierdzona właśnie w 1905 roku. Po zadeklarowaniu podczas Zjazdu Litwinów 
w Wilnie (zwanego też Wielkim Sejmem Wileńskim) dążenia do uzyskania auto-
nomii należało określić konkretne granice litewskiego świata oraz przyszłe jego 
centrum. Formuła dążenia do samodzielności politycznej wybrana przez Litwinów 
została oparta na zasadzie etnicznej i tym samym przekreślała „unijną” tradycję 
państwowości, pomniejszając jednocześnie wagę tradycji państwowości Wielkie-
go Księstwa Litewskiego. Jednak działacze litewskiego ruchu narodowego uświa-
damiali sobie wagę tradycji państwowości Wielkiego Księstwa. Świadczy o tym 
miejsce, które wybrano na obrady Zjazdu Litwinów. Wybór Wilna symbolizował 
powrót Litwinów do tego miasta oraz założenie, że Wilno jest nieodłączną częścią 
Litwy – nie tylko dawną stolicą Wielkiego Księstwa, lecz także centrum odradza-
jącej się Litwy3.

Zmieniona po rewolucji rosyjskiej 1905 roku sytuacja społeczno-polityczna 
musiała prowadzić ku otwartej konfrontacji Litwinów i Polaków. W prasie i w ko-
ściołach rozpoczęła się walka o polskość lub litewskość. O tym, że była ostra i bez- 
kompromisowa, świadczą kategoryczne twierdzenia polskiego demokraty Ludwi-
ka Abramowicza, który wziął udział w tym sporze: „Bez Żydów i Rosjan Wilno 
jest czysto polskim miastem […] Litwini chcą widzieć Wilno jako centrum swojej 
ojczyzny i nie mogą pogodzić się ze zmianami, które przyniósł czas […] czy nie 
warto by było zamiast pięknych frazesów zająć się zbieraniem materiałów staty-
stycznych dotyczących Polaków litewskich…”4. 

Odpowiedzią ze strony litewskiej była opinia litewskiego działacza Antanasa 
Smetony: „Wilno stanowi centrum życia Litwinów, również może to być centrum 
białoruskie. My nie będziemy walczyć o Wilno z Białorusinami, potrafimy się 
zmieścić razem, dlatego że nie mamy agresywnych dążeń jak niektórzy. Co innego 
Polacy: oni byli i są agresorami […]”. Zdaniem Antanasa Smetony Wilno stanowi 
przede wszystkim dziedzictwo świadczące o tradycji państwowości Litwy: „Wil-
no jest cenne w pierwszej kolejności z powodu naszej przeszłości oraz naszego 
dziedzictwa. Każdy zabytek przeszłości, każde wzgórze, każda dolina smutno nam 
przypomina, czyje to było […]”5.

3 E. Motieka, Didysis Vilniaus seimas [Wielki Sejm Wileński], Vilnius 1996, s. 260–273.
4 L. Abramowicz, Wolne głosy w sprawie litewskiej, [w:] Kwestya litewska w prasie polskiej, Warsza-
wa 1905, s. 47–48. 
5 A. Smetona, Vilnius – Lietuvos širdis [Wilno – serce Litwy], „Viltis”, wrzesień 1907 r., [programowy 
numer pisma „Viltis”, który zapoczątkował wydawanie tej gazety], s. 3–4.
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Jednocześnie czołowi działacze litewskiego ruchu narodowego byli gotowi 
zrezygnować z bezpośredniej więzi z tradycją państwowości Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. Więź ta była traktowana przez przywódców ruchu nawet jako niebez-
pieczna przede wszystkim z powodu kulturowej bliskości Litwy i Polski, która się 
wyrażała w polskiej wersji cywilizacji Wielkiego Księstwa, co utrudniało ustalenie 
granic między „swoim” a „obcym”, które były ważne dla kształtowania się nowej,
narodowej tożsamości Litwinów. 

Z drugiej strony jednak argument odbudowy państwowości historycznej był dla 
litewskiego ruchu narodowego dość istotny. Podczas pierwszej wojny światowej po-
litycy litewscy wykorzystywali zarówno argument woli narodu, jak i prawo do od- 
budowy państwowości historycznej oraz deklarowali przynajmniej prawo do sym-
bolicznego dziedzictwa państwowości Wielkiego Księstwa. Z pragmatycznego 
punktu widzenia miano nadzieję, że po wojnie, podczas określania nowych gra-
nic państwowych, argument prawa historycznego pomoże zyskać uznanie państwa 
litewskiego przez mocarstwa6. Wilno było oczywistym dziedzicem symbolicznej 
spuścizny Wielkiego Księstwa jako jego dawna stolica. 

We wrześniu 1917 roku w gazecie „Lietuvos Aidas” wydawanej w Wilnie opu-
blikowano artykuł Mykolasa Biržiški Vilnius (Wilno), który dowodził litewskiego 
charakteru miasta. Miała o tym świadczyć lokalna toponimia i hydronimia, nazwi-
ska dawnych mieszkańców oraz historia grodu nad Wilią, który jest żywym, obra-
zowym przypomnieniem o przeszłości Litwy. Dla Biržiški Wilno było prawdziwą 
stolicą Litwy, w której „mieszkali jej władcy, obradowały jej sejmy, obradował 
Trybunał Główny Wielkiego Księstwa Litewskiego, koncentrowało się życie poli-
tyczne, kulturalne, skupiało się życie gospodarcze”. Przypominał on, że tu znajduje 
się Ostra Brama z obrazem Najświętszej Marii Panny, która „dla Litwinów ma 
takie znaczenie jak Częstochowa w Polsce”, a katedra wileńska „z grobowcami 
Witolda Wielkiego oraz innych wielkich książąt litewskich i św. Kazimierza to li-
tewski Wawel”7. Od tego czasu Wilno na równi z językiem i folklorem staje się dla 
Litwinów podstawowym elementem tożsamości, a jakiekolwiek pretensje do niego 
są traktowane jak zamach na naród litewski.

Wyzwolenie Wilna jako czynnik mobilizujący społeczeństwo litewskie  
w latach 1920–1939
Tworzenie się nowoczesnych państw polskiego i litewskiego po pierwszej woj-
nie światowej było naznaczone konfliktami przy określaniu granic państw narodo-
wych. Niektóre tereny, w tym Wilno, w latach 1918–1920 kilkakrotnie zmieniały 
gospodarzy. Litwini widzieli w Wilnie stolicę swojego nowoczesnego państwa: 
właśnie tutaj 16 lutego 1918 roku podpisano deklarację niepodległości Litwy.  

6 Wykazały to badania prof.  Č. Laurinavičiusa, Lietuvos – Sovietų Rusijos taikos sutartis [Umowa 
pokojowa między Litwą a Rosją Sowiecką], Vilnius 1992; R. Lopata, Lietuvos valstybingumo raida 
1914–1918 metais [Rozwój państwowości Litwy w latach 1914–1918], Vilnius 1996.
7 N. Sk., Vilnius, „Lietuvos aidas”, 25.09.1917, s. 2–3.
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Jednak Litwini nie utrzymali się w Wilnie w latach 1918–1920, bo miasto przecho-
dziło z rąk do rąk. Ostatecznie 9 października 1920 roku po złamaniu dopiero co 
podpisanej umowy suwalskiej, która wyznaczyła linię demarkacyjną między wal-
czącymi Polakami a Litwinami, miasto zdobyli tzw. buntownicy Żeligowskiego. 
Litwini odebrali to jako drugą okupację Wilna – właśnie tak pisano w dzienniku 
„Lietuva”8. Z punktu widzenia Litwinów pierwszą okupacją były rządy polskie 
w Wilnie w latach 1919–1920. Jednak patrząc z perspektywy historycznej, trze-
ba zaznaczyć, że narodziny „okupacji Wilna” jako toposu narodowego kojarzono  
z wydarzeniami 1920 roku. Późną jesienią roku 1920 litewsko-polski konflikt 
zbrojny ucichł i walkę przeniesiono w przestrzeń dyplomatyczną.

W 1923 roku Rada Ambasadorów Ligi Narodów zatwierdziła przebieg 
wschodnich granic Polski i wydawało się, że nic już nie zmieni terytorialnego sta-
tus quo między Litwą a Polską. Jednak społeczeństwo litewskie nie uzyskało po-
czucia bezpieczeństwa i dalej obawiało się, że Polska, manipulując Wileńszczyzną 
jako zakładnikiem, będzie dążyła do zdobycia całej Litwy. Na Litwie uznano, że 
dla zachowania suwerenności politycznej i kulturalnej najwłaściwsze jest zerwanie 
wszelkich stosunków z Polską, dopóki ta nie odda Wilna. Dążenie Litwinów do 
odzyskania Wilna było podyktowane nie tylko pragnieniem zapewnienia sobie su-
werenności państwowej. Elity polityczne i kulturalne Litwy nie wyobrażały sobie 
Litwy bez Wilna. W połowie lat dwudziestych w publicznym dyskursie domino-
wała opinia, że Litwa bez Wilna w ogóle nie ma przyszłości. Warto tu przytoczyć 
słowa litewskiego pisarza Juozasa Tumasa-Vaižgantasa: „Bez Wilna nie ma Litwy, 
nie ma litewskości, nie ma korzeni: my bez niego uschniemy”. Litwa stała według 
niego przed dramatyczną alternatywą: „albo my wyzwolimy Wilno, i to w najbliż-
szych latach, albo zginiemy z całą naszą kulturą”9.

W litewskim dyskursie nacjonalistycznym Wilno stało się koniecznym ele-
mentem w konstruowaniu tradycji państwowości, zarówno w stwierdzeniu nieprze-
rwanej i pełnowartościowej wizji kultury litewskiej, jak i we wpajaniu młodzie-
ży tożsamości litewskiej. Większość tekstów poświęconych Wilnu, a napisanych  
w latach trzydziestych można by traktować jako przejawy pustej retoryki, gdyby 
nie masowa frustracja, która ogarnęła mieszkańców Litwy wiosną 1938 roku, gdy 
po przymusowym nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z Polską wydawało 
się, że nie ma już nadziei na odzyskanie Wilna, oraz masowa euforia manifesto-
wana przez społeczeństwo jesienią 1939 roku po odzyskaniu Wilna, którą Jurgis 
Savickis w swoim dzienniku nazwał „nastrojem weselnym”10.

Przekonanie o życiowej konieczności posiadania Wilna dla dalszej egzysten-
cji litewskiego świata zrodziło ruch wyzwolenia Wilna, którego instytucjonalnym 
wcieleniem był Związek Wyzwolenia Wilna założony w 1925 roku. Organizacja 
ta dążyła do zaszczepienia w świadomości społecznej myśli, że Wilno jest jedyną  

8 Juodoji magija [Czarna magia], „Lietuva”, 12.10.1920, s. 1.
9 J. Vaižgantas, Raštai [Pisma], t. 12, Vilnius 2000, s. 180.
10 J. Savickis, Raštai [Pisma], t. 4, Vilnius 1995, s. 68.
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stolicą Litwy i nieodłączną częścią litewskiego świata11. Organizacja nawoły-
wała do wyzwolenia Wilna pod hasłem: „O Ostrą Bramę! O Zamek Giedymina!  
O grób Witolda!”. W tym mobilizującym haśle znalazły się najważniejsze symbo-
le litewskiego Wilna: zamek Giedymina, Ostra Brama i grób Witolda w katedrze 
wileńskiej.

Stosunki z Polską, utożsamiane z kwestią Wilna, stały się najważniejszym pro-
blemem polityki zagranicznej Litwy i zarazem istotnym czynnikiem polityki we-
wnętrznej w okresie międzywojennym. „Polska karta”, jak o tym aspekcie litew-
skiej polityki mówiono, była intensywnie wykorzystywana w walce politycznej12. 
Szczególnie często i głośno posługiwali się nią narodowcy. Nic więc dziwnego, że 
po dojściu do władzy w wyniku przewrotu 17 grudnia 1926 roku ogłosili oni, że 
„kwestia odzyskania Wilna jest sprawą pierwszorzędną dla każdego litewskiego 
patrioty”13. 

Idea wyzwolenia Wilna opanowała całą przestrzeń dyskursu publicznego,  
a Związek Wyzwolenia Wilna stał się głównym twórcą obrazu litewskiego Wilna, 
jego popularyzatorem i realizatorem. Szeregi popieranego przez władze Związku 
szybko rosły: od tysiąca członków w 1926 roku do 27 tysięcy w roku 193714. ZWW 
wypróbował różnorodne praktyki służące mobilizacji społeczeństwa. Szczególną po-
pularnością cieszyło się rozdawanie paszportów Wilna. Ich rozpowszechnienie miało 
na celu symboliczne nadanie Litwinom obywatelstwa Wilna i tym samym nieustanne 
przypominanie o losie miasta15. ZWW konsekwentnie konstruował obraz Wilna, któ-
ry powinien był przekonać każdego, że miasto jest niewątpliwie litewskie. Inspiracją 
do tych obrazów stała się historia Wilna i zachowane materialne dziedzictwo kulturo-
we będące jej świadectwem. W celu utrwalenia w świadomości szerokich mas litew-
skiego charakteru miasta posługiwano się symbolami, które uważano powszechnie za 
litewskie: zamkiem Giedymina symbolizującym centrum historycznej państwowości 
Litwy, Ostrą Bramą symbolizującą najbardziej uświęcone miejsce Litwy katolickiej 
i katedrą wileńską, w której znajdował się grób księcia Witolda. Ten ostatni symbol 
stanowił syntezę wiary i państwowości. Cały okres międzywojenny na Litwie jest 
przesiąknięty tego rodzaju symbolicznymi obrazami Wilna. 

Istotnym argumentem, którym szermowano, była kwestia Litwinów zamie-
szkujących Wileńszczyznę. Dogłębnie i wszechstronnie aktualizowany obraz  

11 Więcej o związku patrz: N. Kairiūkštytė, Vilniaus vadavimo sąjunga [Związek Wyzwolenia Wilna], 
Vilnius 2001.
12 A. Abromaitis, Lenkija ir Lietuvos visuomenė: požiūriai į Lenkiją Lietuvoje 1918–1940 m. [Polska 
a społeczeństwo Litwy: poglądy na Polskę dominujące na Litwie w latach 1918–1940, maszyno-
pis pracy doktorskiej obronionej w Humanitariniai Mokslai, Istorija (05H), Vilnius 2002, Lietuvos 
nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius [Litewska Biblioteka 
Narodowa im. M. Mažvydasa], F132–2418, s. 96.
13 Nauja linkmė [Nowy kierunek], „Lietuvis”, 12.01.1927, s. 1.
14 N. Kairiūkštytė, Vilniaus vadavimo sąjunga [Związek Wyzwolenia Wilna], Vilnius 2001, s. 27, 46.
15 Vilniaus pasas, jo prasmė, jo keistybės [Paszport wileński, jego istota i osobliwość], „Mūsų Vilnius” 
1932, nr 24–25, s. 491.
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rodaków mieszkających za linią demarkacyjną – na Wileńszczyźnie – jako czę-
ści litewskiego narodu cierpiącej pod obcym uciskiem był jednym z najbardziej 
ważkich argumentów pozwalających szerokim kręgom uświadomić sobie, że re-
gion ten stanowi naturalną przestrzeń litewską, a Wilno jest litewskim miastem 
zachowującym charakter narodowy. Wzmacniało to wyobrażenie o Wilnie jako  
o okupowanym przez obcych mieście litewskim, uzasadniało prawa Litwinów do 
miasta oraz rozwiewało wątpliwości dotyczące litewskości Wilna. Społeczeństwo 
wyzwalające w ten symboliczny sposób Wilno wychowywało młode pokolenie, 
wpajając mu przysięgę wyzwolenia Wilna. Uczono więc modlitwy o Wilno, orga- 
nizowano w szkołach cotygodniowe lekcje wyzwalania Wilna i uświadamiania 
narodowego (wprowadzone w 1929 roku), a w niektórych szkołach wprowadzo-
no codzienne przywitanie ucznia z nauczycielem za pomocą hasła: „Zniewolone 
Wilno!” i odpowiedzi – „Wyzwolimy je!”16. W efekcie społeczeństwo litewskie 
w przededniu wkroczenia do Wilna jesienią 1939 roku symbolicznie panowało już 
nad tym miastem. Litwini odzyskali Wilno, jednak pozostało poczucie krzywdy  
z tego powodu, że Wilno należało do Polski prawie dwa dziesięciolecia.

„Okupacja Wilna” w okresie sowieckim i po 1990 r.
We wrześniu 1944 roku po raz pierwszy przy wspólnym stole zasiedli przedstawi-
ciele władz komunistycznych w Polsce i przedstawiciele władz Litwy radzieckiej. 
Do Lublina w celu podpisania umowy o repatriacji obywateli pochodzenia polskiego  
i litewskiego przybyła delegacja Litwy radzieckiej, której przewodniczył szef rządu 
Mečislovas Gedvilas. Gedvilas twierdził, że podczas przyjęcia oficjalnego przewod-
niczący Krajowej Rady Narodowej Bolesław Bierut, wznosząc toast za delegację 
litewską, powiedział: „Po tym, jak Polska burżuazyjna okupowała stolicę Litwy, 
Wilno, i nie uwzględniła należycie interesów narodu litewskiego, zostały zerwane 
normalne stosunki wzajemne między naszymi narodami. To, co zostało naruszone  
w przeszłości, my dzisiaj powinniśmy odbudować”. W odpowiedzi na toast Mečislo-
vas Gedvilas oświadczył: „Przybyliśmy do Lublina nie po to, by osądzać przeszłość, 
ale po to, by dojść do porozumienia w sprawie stosunków wzajemnych”17. Tym sym-
bolicznym gestem, z lampką wina w ręku, jedna strona zrezygnowała z pretensji do 
Wilna, druga zaś obiecała nie wypominać krzywd historycznych. W kwestii Wil-
na postawiono kropkę, położono też kres kampanii wyzwolenia Wilna rozpoczętej  
w okresie międzywojennym. Należy jednak pamiętać, że sowieccy propagandziści 
zapożyczyli coś z tego dziedzictwa, coś, co się da łatwo rozpoznać – hasło wzięte 
z retoryki okresu międzywojennego, które dostosowano do nowych potrzeb: „Do 
Wilna mieszkańcy Auksztoty, do Wilna Żmudzini i cała Litwo!” (Į Vilnių aukštaičiai, 
į Vilnių žemaičiai, į Vilnių visa Lietuva). W ten sposób po wojnie zachęcano Litwi-
nów do osiedlenia się w Wilnie i wzięcia udziału w odbudowie miasta.

16 Więcej na ten temat patrz: N. Kairiūkštytė, dz. cyt. s. 112–154.
17 M. Gedvilas, Lemiamas posūkis [Decydujący zwrot], Vilnius: Vaga 1975, s. 264–265.
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W zasadzie topos „okupacja Wilna” pozostał na Litwie sowieckiej aktualny 
tylko w historiografii. W historiografii epoki sowieckiej dominowała jedna, nie-
mająca alternatywy narracja o utracie Wilna, jego wyzwoleniu i odzyskaniu, którą 
można w skrócie podsumować następująco: „Polska panów” po uzyskaniu zgody 
„imperialistów ententy” zainscenizowała bunt generała Żeligowskiego i zdoby-
ła Wilno, a władze Litwy burżuazyjnej na to patrzyły, okazując ślepe posłuszeń-
stwo wobec wskazówek ententy. Tylko pod presją „mas ludowych” władze Litwy 
burżuazyjnej odważyły się stawić opór Żeligowskiemu i nawet pokonały go pod 
Giedrojciami, jednak zamiast podjęcia zbrojnego wysiłku na rzecz wyzwolenia 
Wilna znów ślepo posłuchały woli ententy i powstrzymały się przed atakiem.  
W ten sposób „po raz drugi zdradziły stolicę”. „Zdrada burżuazyjnych nacjonali-
stów oraz intrygi imperialistów zagranicznych wywołały oburzenie ludu litewskie-
go, który nigdy nie zrezygnował z pragnienia odzyskania stolicy”, a nacjonaliści 
burżuazyjni nawet „manipulowali tymi patriotycznymi uczuciami, udając, że wal-
czą o Wilno”. Wynika z tego, że „litewscy nacjonaliści burżuazyjni” nie wyzwalali 
Wilna, lecz tylko manipulowali świadomością Litwinów za pomocą kampanii wy-
zwoleńczej. Jedynym aktorem, który bezwarunkowo uznał prawo Litwy do Wilna  
i jesienią 1939 roku zwrócił to miasto narodowi litewskiemu, był Związek Sowiec-
ki, który „bronił małe narody przed uciskiem wielkich”18. Wymyślono też uspra-
wiedliwienie, dlaczego burżuazja litewska nie dążyła do odzyskania Wilna – ona 
po prostu się bała Wilna ze względu na jego tradycje rewolucyjne”19. Tego rodzaju 
narracja o „odbiciu Wilna od Litwy” pojawiła się w pierwszym podręczniku do 
narodowej historii Litwy wydanym w 1957 roku20. To samo opowiadanie domino-
wało w narracji akademickiej – na przykład w historii Wilna, wydanej w 1972 roku,  
w przededniu obchodów 650. rocznicy założenia miasta. Z jednej strony oskarżano 
„imperializm polski”, który zainscenizował „bunt” Żeligowskiego i przy użyciu 
siły zdobył Wilno, a z drugiej krytykowano „władze burżuazyjne”, które jakoby 
„wcale nie starały się wzmacniać obrony Wilna”, a później „nie wykazały żadnych 
starań, by odzyskać Wilno” i nie wykorzystały „fali patriotyzmu narodu litewskie-
go”, który był gotów odzyskać miasto21.

Ideolodzy reżimu sowieckiego dostrzegali jednak, że topos „okupacji Wilna” 
jest barierą stojącą na przeszkodzie konsolidacji narodów litewskiego i polskiego, 
które przecież znalazły się w obozie socjalistycznym. Nie mogąc przemilczeć na-
pięcia, które istniało niegdyś między Litwinami a Polakami, oświadczyli wprost, 
że narody litewski i polski zawsze współistniały pokojowo, a niezgodę między 
nimi siała burżuazja Litwy i Polski oraz imperialiści zachodni. Przyznano, że  
18 Narrację tę przedstawioną w sposób przystępny można znaleźć w: J. Jurginis, V. Mikučianis, Vilnius 
– Tarybų Lietuvos sostinė [Wilno – stolica Litwy radzieckiej], Vilnius 1956, s. 31–33.
19 J. Žiugžda, Lietuvių ir rusų tautų santykiai istorinio vystymosi eigoje [Rozwój stosunków między 
narodem litewskim a rosyjskim. Dzieje historyczne], Kaunas 1964, s. 85.
20 J. Jurginis, Lietuvos TSR istorija. Vadovėlis vidurinėms mokykloms [Historia Litewskiej SRR. Pod-
ręcznik dla szkół średnich], Kaunas 1957, s. 111–113, 133.
21 Vilniaus miesto istorija [Historia miasta Wilna], Vilnius: Mintis 1972, s. 34–38.
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„między naszymi narodami w przeszłości były nieporozumienia”, ponieważ „zarówno 
burżuazja polska, jak i litewska podżegały oba narody przeciwko sobie, zachęcały 
do szowinizmu, konfliktów, nienawiści wzajemnej”, jednak „lud pracujący Polski  
i Litwy zrozumiał, że ich prawdziwym wspólnym wrogiem jest burżuazja, która na-
stawia narody przeciwko sobie, bo ma w tym własny interes”22. Tymczasem starano 
się poszukiwać dowodów historycznej przyjaźni litewsko-polskiej w przeszłości. 
Jednym z głównych twórców tego typu narracji i polityki historycznej został Juozas 
Žiugžda. Poczuwał się on do obowiązku pełnienia tej misji ze względu na swoją 
funkcję, był bowiem przewodniczącym Oddziału Towarzystwa Przyjaźni Polsko- 
-Radzieckiej w Litewskiej SRR, które założono w 1958 roku. W 1962 roku ukazała 
się jego broszura Rozwój przyjaznych stosunków między narodami litewskim i pol-
skim23, która opowiada o przyjaźni narodów litewskiego, polskiego i rosyjskiego, 
a istniejące w okresie międzywojennym napięcia w relacjach między Litwinami 
a Polakami nazywa „intrygą litewskich i polskich nacjonalistów burżuazyjnych”. 
Oryginalny rękopis tej broszury miał jeszcze bardziej wymowny tytuł – Zwycię-
stwo przyjaznych stosunków narodu litewskiego i polskiego. Tytuł sugeruje osta-
teczne zwycięstwo przyjaźni między narodami i pokonanie wszelkich nieporozu-
mień w relacjach wzajemnych. 

Topos „okupacji Wilna” stał się w okresie sowieckim symbolicznym przykładem 
tego, jak „w przeszłości klasy wyzyskujące starały się niszczyć przyjaźń między naro-
dami polskim i litewskim”, a jednym ze świadectw pokonania dawnej niezgody stały 
się dekady artystyczne i wymiana kulturalna między Litwą a Polską, która się rozpo-
częła w 1957 roku. Karol Kuryluk – polski minister kultury i sztuki – w przemówieniu 
wygłoszonym w Wilnie podczas otwarcia dekady kultury i sztuki polskiej przypomniał, 
że „dawna stolica narodu litewskiego – Wilno – odegrała też szczególną rolę w historii 
narodu polskiego”. Minister krytykował „złe tradycje, złe obyczaje szlacheckie”, bur-
żuazję polską, która „nie uznała podstawowych praw narodu litewskiego” – w ten spo-
sób potępiając fakt przynależności Wilna do Polski w okresie międzywojennym. Jego 
zdaniem wszystkie nieporozumienia pozostały w przeszłości, ponieważ naród litewski 
i polski „doczekały się czasów, gdy już nic nas nie może dzielić, a wszystko łączy”.  
Z kolei działacze Litwy sowieckiej wtórowali mu, mówiąc o pokonanej niezgodzie,  
i przyznali, że Wilno jest ważnym miastem dla kultury polskiej – przypominając, że  
z tym miastem związane są życiorysy i twórczość Adama Mickiewicza, Stanisława 
Moniuszki, Joachima Lelewela24. Tym samym można przyjąć, że „topos okupacji Wil-
na” w okresie sowieckim przestał istnieć w sposób naturalny. W środowisku Litwinów 
krytycznie nastawionych względem władzy sowieckiej sympatię do Polaków na po-
czątku lat osiemdziesiątych wzbudziła „Solidarność”. 

22 Karštai sveikiname broliškosios Lenkijos kultūros atstovus [Gorąco witamy przedstawicieli kultury 
bratniej Polski] „Tiesa”, 21.06.1957, s. 1.
23 J. Žiugžda, Rozwój stosunków przyjaźni między narodami litewskim i polskim, Vilnius 1962.
24 Tautų draugystės vardan! Vakar iškilmingai atidaryta lenkų kultūros dekada [W imię przyjaźni 
narodów! Wczoraj uroczyście otwarto dekadę kultury polskiej], „Tiesa”, 23.06.1957, s. 1, 3.
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Władze Związku Sowieckiego przypomniały pojęcie „okupacja Wilna”  
w 1988 roku, gdy wykrystalizowały się dążenia Litewskiej SRR do oddzielenia 
się od ZSRR. Wtedy właśnie władze Związku Sowieckiego poruszyły kwestię 
przynależności terytorialnej Wilna i Kraju Kłajpedzkiego. O ile przy Kłajpedzie 
nie wspomniano o żadnym konkretnym potencjalnym nowym właścicielu, o tyle 
Wilno ewentualnie mogło wejść w skład pozostającej w sferze planów Zachod-
niej Polskiej Republiki Sowieckiej. Zwolenników tego tworu znaleziono wśród 
przedstawicieli polskiej mniejszości na Litwie. Co więcej, ideę popierał ówczes-
ny prezydent Polski Wojciech Jaruzelski25. Chociaż pierwszy postkomunistyczny 
rząd Rzeczypospolitej Polskiej wyraźnie odżegnał się od tej koncepcji, popieranej 
przez mającą ambicje separatystyczne część przedstawicieli polskiej mniejszości 
na Litwie, to ziarno niezgody zostało jednak zasiane: Litwa patrzyła na Polskę  
z nieufnością nawet po tym, gdy w 1991 roku Polska uznała niepodległość Litwy. 
Wszystko to spowodowało, że Litwa jako ostatnia z republik postsowieckich gra-
niczących z Polską podpisała z nią umowę o przyjaźni i współpracy, co nastąpiło 
w 1994 roku.

W umowie z 1994 roku problem „okupacji Wilna” został rozwiązany w dość 
oryginalny sposób. Ponieważ strona polska nie zgodziła się na wprowadzenie po-
jęcia „okupacja Wilna” w odniesieniu do wydarzeń z 1920 roku, uzgodniono, że 
w tekście umowy zostanie wpisane, że stolicą Republiki Litewskiej jest Wilno,  
a stolicą Rzeczypospolitej Polskiej jest Warszawa. Przy wypracowywaniu tego 
kompromisu popełniono jeden zasadniczy błąd: politycy obu stron nieoficjalnie 
ustalili, że całą kwestię należy pozostawić historykom, i w ten sposób przyczynili 
się do tego, że problem może ponownie powracać, gdy tylko zmieni się charakter 
stosunków między Litwą a Polską.

Lata 1994–2009 można określić jako okres amnezji o „okupacji Wilna”. 
W tym czasie zawarto kilka porozumień, które w przyszłości miały zmniejszyć 
napięcie w tej sprawie: członkowie polsko-litewskiej komisji podręcznikowej  
w zakresie historii i geografii uzgodnili, że w podręcznikach do historii należy unikać 
używania terminu „okupacja”. W 2004 roku w Pałacu Prezydenckim w Wilnie od-
było się publiczne pojednanie żołnierzy AK i żołnierzy korpusu posiłkowego gen. 
Plechavičiusa. Zainicjowano nową tradycję, zgodnie z którą prezydent Litwy bie-
rze udział w obchodach Dnia Niepodległości Polski, a prezydent RP w obchodach 
Dnia Niepodległości Litwy. Kwestia „okupacji Wilna” straciła na aktualności, co 
więcej pojawiły się oznaki, że to miejsce pamięci zniknie z mapy litewskiej men-
talności. 

Gdybyśmy próbowali ustalić symboliczną datę, która zapoczątkowała pogor- 
szenie się stosunków między Litwą a Polską, można wymienić kilka wydarzeń: 
ostatnia wizyta prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Wilnie w kwietniu 2010 
roku, podczas której sejm Litwy odrzucił rządowy projekt ustawy o pisowni  

25 Zob. http://www.podstawynarodowe.pl/Archiwum/PN4.pdf, s. 48–50 (dostęp 6.01.2014). 
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nazwisk polskich, oświadczenie ministra spraw zagranicznych RP z sierpnia 2009 
roku o „końcu cywilizacji Jagiellonów”, wprowadzenie Karty Polaka, która de facto 
„jest udzieleniem obywatelstwa” mieszkańcom „Kresów Wschodnich”.

Nic dziwnego, że w tych okolicznościach powrócił problem „okupacji Wil-
na”. Tym razem o „okupacji Wilna” wypowiedziały się obie strony. Oliwy do ognia 
dodała wypowiedź ministra spraw zagranicznych RP z końca maja 2009 roku,  
w której oświadczył, iż Polacy nie uznają okupacji Wilna. W tym samym roku pra-
sa polska po raz pierwszy zwróciła uwagę na obchody rocznicy „odzyskania Wil-
na” na Litwie i w ten sposób kwestia pozostawiona w 1994 roku historykom stała 
się przedmiotem polityki zagranicznej. W polemice historycy już nie są potrzebni: 
politycy stali się nagłaśniaczami powtarzającymi stereotypy, które znalazły miejsce  
w tradycji kulturowej ich krajów. Reanimacja tematu „okupacji Wilna” w 2009 roku 
była tylko początkiem: we wrześniu 2011 roku na stronie internetowej Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych RP zamieszczono publikację o mordzie w Ponarach dokona-
nym podczas II wojny światowej, w której ten okres w historii Wilna został nazwany 
„niemiecko-litewską okupacją”. Nie trzeba było długo czekać na ripostę Litwinów 
– wkrótce na jednym z portali internetowych pojawił się fotomontaż przedstawiający 
uśmiechniętego ministra Radosława Sikorskiego przy mapie Litwy z okresu między-
wojennego wydanej przez Związek Wyzwolenia Wilna, gdzie na tle Wileńszczyzny 
zamalowanej na ciemno przede wszystkim rzuca się w oczy wyraźny napis „Część 
Litwy zabrana przez Polaków”.

Przykłady przytoczone powyżej raz jeszcze dowodzą, że „okupacja Wilna” 
jako miejsce pamięci Litwinów rozpoczęła nowe życie i staje się ważnym czyn-
nikiem w stosunkach państwowych między Litwą a Polską. Wojny kultur pamięci 
mogą tylko pogłębić konflikty międzypaństwowe. Tym samym, choćby z tego po-
wodu, tematy takie jak topos „okupacji Wilna” należy koniecznie wprowadzić do 
dyskusji intelektualnej, aby uniknąć przekształcenia wydarzeń z przeszłości w za-
rzewie konfliktów międzynarodowych. Przeszłość należy rozumieć, lecz nie moż-
na jej osądzać – taka zasada mogłaby być podstawową zasadą w rozważaniach nad 
„okupacją Wilna” czy „Kresami Wschodnimi”.

Przełożyła Renata Jakubėnas
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„Okupacja Wilna” i „Kresy Wschodnie”,  
czyli kraj semantycznego nieporozumienia

Czesław Miłosz kiedyś napisał o własnym odczuciu – chodzenia po Wilnie jak 
po cienkim lodzie. „Tu mało być człowiekiem, tu koniecznie zapytają, czy 

jesteś Litwinem, Polakiem, Żydem lub Niemcem. Tu ponure XX stulecie – stulecie 
podziałów etnicznych – trwa niejako nadal bez żadnych zmian”1.

Sławny literat nazwał Wilno „miastem semantycznego nieporozumienia”2. Ale 
to określenie da się zastosować dla całego litewsko-białorusko-polskiego regionu.

W sierpniu 2004 roku podczas ekspedycji do „Skirmuntowskiego Polesia” 
(Pińszczyzna) odwiedziłem grób Romana Skirmunta znajdujący się w starym parku 
na skrawku wsi Porzecze. Imię tego polityka powróciło z niepamięci dopiero w la- 
tach dziewięćdziesiątych. W 1999 roku dzięki staraniom działaczy organizacji pol- 
skich z Pińska grób został uporządkowany, postawiono przy nim krzyż z napisem 
w języku polskim. Miejscowi mieszkańcy twierdzili, że krzyż nie stoi na miejscu 
autentycznego pochówku. Podczas pobytu w roku 2004 zobaczyłem 20 metrów od 
„polskiego” inny krzyż z napisem po białorusku. W ten sposób były premier Biało-
ruskiej Republiki Ludowej (kwiecień–maj 1918) i senator Drugiej Rzeczpospolitej 
(1930–1935) doczekał się więcej niż po półwieczu od swojej tragicznej śmierci  
i po długim przemilczaniu przez radzieckich historyków aż dwóch grobów – „pol-
skiego” i „białoruskiego”. 

Badanie życia i działalności Romana Skirmunta przywiodło mnie do przeko-
nania, że był on człowiekiem polsko-białoruskiego pogranicza, w którego świa-
domości białoruskość nie konfrontowała się z polskością. W swej działalności 
politycznej dążył między innymi do porozumienia i zgody pomiędzy Polakami  

1 Ч. Мілаш, Вільня, „Arche” 2003, nr 5 (28), s. 68.
2 Tamże, s. 70.
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a Białorusinami, ponieważ widział w tym pewną szansę dla niepodległej i demo-
kratycznej Białorusi oraz dla Polski. Nie wyszło. Współczesne groby (?!) Romana 
Skirmunta są świadectwem tych politycznych i kulturowych granic, które podzieli-
ły w XX wieku Polaków i Białorusinów, a jednocześnie są niejako symbolem wza-
jemnego braku chęci zrozumienia sąsiada, symbolem nieporozumienia pomiędzy 
narodami, które przez dłuższy czas miały wspólny los historyczny.

Ponure XX stulecie naprawdę trwa…

Wilno
Spróbuję spojrzeć na spór polsko-litewski w sprawie Wilna ze strony białoruskiej.

Białorusini mają do Wilna mocny sentyment. „Utracona stolica”, „nasza du-
chowa stolica” – te słowa często padają w rozważaniach białoruskich inteligentów 
o roli Wilna w białoruskiej historii. 

Kiedy po raz pierwszy działacze ruchu białoruskiego zaczęli mówić o „bia-
łoruskim Wilnie”? Pierwsze próby białoruskiego narodowego przyswajania (na-
cjonalizacji) Wilna związane są ze znaną gazetą „Nasza Niwa”, która na początku 
XX wieku (1906–1915) stanowiła główne ognisko białoruskiego ruchu narodo-
wego. Przez dłuższy czas „naszeniwianie” nie zgłaszali żadnych pretensji do Wil-
na, ponieważ uważali miasto za „swoje”, należące do nich w sposób naturalny,  
w nie mniejszym stopniu niż do Polaków, Litwinów czy Żydów. Nawet Wielki 
Sejm Litewski z 1905 roku, który postulował ideę autonomii etnograficznej Litwy 
ze stolicą w Wilnie jako główny cel litewskiego ruchu, nie wpłynął na stosunek 
Białorusinów do tego miasta. Wilno nadal było odbierane jako dom również dla 
Białorusinów. Zresztą polityka Imperium Rosyjskiego w tzw. Kraju Północno- 
-Zachodnim na początku XX wieku nie pozostawiała większych szans na zmianę 
politycznego statusu Wilna. 

Podczas pierwszej wojny światowej sytuacja zaczęła szybko się zmieniać. 
Wiosną i latem 1915 roku na łamach „Naszej Niwy” rozpoczęto publikację serii 
artykułów (pod autorskim kryptonimem J.W., za którym najprawdopodobniej krył 
się Wacław Łastowski) poświęconych białoruskim miastom. Drugim artykułem  
z tej serii był zarys historii „białoruskiego Wilna”. Autor stwierdzał, że miasto zosta-
ło założone: „przez naród z plemienia słowiańskiego, z tej samej grupy, z której po-
chodzi współczesny naród białoruski” (krywicze!); w 1128 roku mieszkańcy Wilna 
wybrali sobie na księcia młodego połockiego księcia Rościsława (nr 24); pierwszy 
„alfabet był słowiański”, „pierwsza księga (Psałterz Franciszka Skaryny) – „w ję-
zyku białoruskim literami słowiańskimi” (nr 27); rozwój kultury „w języku słowia-
no-rosyjskim coraz bardziej się zbliżał do języka żywego, ludowo-białoruskiego” 
(„Wilno trzymało sztandar kultury białoruskiej” do końca XVI wieku), potem cof-
nięcie: „Mury wileńskie były świadkiem heroicznego zmagania, rozpaczliwej wal-
ki narodu białoruskiego o swoje wartości narodowe i powszechnego zrzeczenia się 
przez mniejszych i większych panów własnego narodu jego obyczajów i tradycji,  
i proces ten trwa nadal w naszych czasach, na naszych oczach” (nr 31).
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Niestety działania wojenne przerwały wydawanie „Naszej Niwy” i zarys nie 
został dokończony.

Wiadomo, że później, podczas okupacji niemieckiej, politycy białoruscy dość 
ostro reagowali na polityczną działalność Litewskiej Taryby i usiłowali nie dopu-
ścić do realizacji postanowień Wielkiego Sejmu Litewskiego z 1905 roku3. W okre-
sie okupacji niemieckiej idea autonomii etnograficznej Litwy ze stolicą w Wilnie 
miała przekształcić się w ideę niepodległości.

Idea politycznej niepodległości Białorusi dojrzewała dość długo i stanęła na 
pierwszym planie białoruskiej polityki dopiero po klęsce wszystkich białoruskich 
inicjatyw zmierzających do zachowania nienaruszalności terytorialnej białorusko- 
-litewskiego kraju, w postaci konfederacyjnych lub federacyjnych projektów (Kon-
federacja Wielkiego Księstwa Litewskiego, Konfederacja Białorusko-Litewska), 
po klęsce nadziei, że rosyjska bolszewicka dyplomacja w Brześciu będzie bronić 
jednolitości ziemi białoruskiej.

Podpisany w Mińsku trzeci List Ustawowy z 25 marca 1918 roku ogłaszał nie-
podległość Białoruskiej Republiki Ludowej w granicach etnicznego zamieszkania 
Białorusinów (podstawą wyznaczenia tych granic stała się mapa rozprzestrzenie-
nia języka białoruskiego ułożona przez akademika-lingwistę Jauchima Karskiego).  
W skład Białoruskiej Republiki Ludowej włączono też Wilno i Wileńszczyznę.

Białoruska Republika Ludowa nie stała się jednak podmiotem polityki mię-
dzynarodowej i białoruskie pretensje do Wilna pozostały na papierze. Białorusini 
zaś, jeżeli i walczyli o Wilno, to jedynie w składzie wojsk Polski, Litwy lub Rosji 
Sowieckiej.

Znane są też oczekiwania działaczy ruchu białoruskiego z jesieni 1939 roku 
wobec decyzji Stalina o wejściu Wilna w skład BSRR i ogłoszeniu miasta nową 
stolicą. Pewne podstawy do tego widocznie istniały. Stalin jednak podjął inną decy-
zję. Przed przekazaniem Wilna Litwie represjom poddano członków białoruskiego 
ośrodka narodowego.

W czasach sowieckich zagadnienie „białoruskiego Wilna” pozostawało tema-
tem tabu. W życiu społecznym i kulturowym panował litewski „Vilnius”…

Powrót fenomenu „białoruskiego Wilna” do życia społecznego i kulturowe-
go miał miejsce w końcu lat 80. i na początku lat 90. XX wieku. Główną rolę  
w tym procesie odegrały zmiany polityczne. Rozpadowi ZSRR i kryzysowi reżimu 
komunistycznego towarzyszyła klęska sowieckiej ideologii. W życiu kulturalnym 
zabrzmiały imiona białoruskich wilnian. Postsowiecka Białoruś na nowo odkrywa-
ła dla siebie Wilno4.

Jednocześnie temat Wilna zaczęli aktywnie wykorzystywać politycy. W 1990 ro- 
ku po raz pierwszy zgłoszono białoruskie polityczne pretensje do miasta. Dokonał  

3 Э. Гімжаўскас, Беларускі фактар пры фарміраванні літоўскай дзяржавы ў 1915–1923 гг., 
Вільня 2012.
4 Вільня. Анталёгія беларускай паэзіі ХХ ст., Укладаньне і каментар С. Дубаўца, „Arche” 
2003, nr 5(28), s. 120–213.
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tego pierwszy sekretarz Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Komunistycznej 
Partii Białorusi (KPB) A. Siemionow na zjeździe deputowanych ludowych ZSRR. 
Kierownictwo KPB, które celowo prowadziło sowietyzację i rusyfikację Białorusi, 
niespodziewanie zaczęło mówić o „białoruskości” Wilna, o historycznym prawie Bia-
łorusinów do tego miasta. Byłaby to farsa, gdyby za słowami A. Siemionowa nie kryła 
się próba politycznego szantażu Litwy przez przedstawicieli najbardziej konserwatyw-
nej części KPZR. W przemówieniu komunisty z Grodna zabrzmiała otwarta pogróżka, 
że w wypadku wyjścia Litwy ze Związku Sowieckiego kierownictwo BSRR będzie 
domagać się zwrotu „historycznej stolicy”. Dwudziestego dziewiątego kwietnia 1990 
roku Prezydium Rady Najwyższej BSRR zwróciło się do Rady Najwyższej Litew- 
skiej SRR z odpowiednim oświadczeniem. Ciekawe, że w tekście oświadczenia mó-
wiło się o Wilnie (!) i obwodzie wileńskim5.

Ten epizod jest niezwykle ważny w historii „białoruskich aspiracji” wobec by- 
łej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Białoruscy komuniści na początku  
lat 90. nieoczekiwanie przekształcili się w… nacjonalistów. Zresztą nie na długo…

„Okupacja Wilna”
Słownik języka białoruskiego tłumaczy, że okupacją jest gwałtowne zajęcie obce-
go terytorium z użyciem siły zbrojnej6. 

Białoruska historiografia i publicystyka dość często wykorzystuje termin „oku-
pacja” do naświetlenia historycznego losu Białorusinów i Białorusi w wieku XX. 
Mówi się o „niemieckiej okupacji” okresu pierwszej wojny światowej, „polskiej 
okupacji Zachodniej Białorusi” okresu międzywojennego, wreszcie o „bolszewic-
kiej lub sowieckiej okupacji” w świetle następstw wojny polsko-radzieckiej lat 
1919–1920 dla Białorusi Wschodniej, jak też inwazji ZSRR na Polskę we wrześniu 
1939 roku. Także podczas politycznych dyskusji na forach internetowych często 
można zetknąć się z terminem „litewska okupacja Wilna”. Wszystkie te pojęcia 
jednak marginalizują się i tracą na znaczeniu wobec terminu „niemiecka (niemiec-
ko-faszystowska) okupacja Białorusi 1941–1944”. Termin „polska okupacja Wil-
na” jest niezauważalny.

De facto w świadomości i pamięci współczesnych mieszkańców Białorusi 
całkiem dominuje termin „okupacja niemiecka”. Jednak na niektórych stronach 
internetowych należących do współczesnych zwolenników koncepcji „zachodnie-
rusizmu”, odmawiających istnienia Białorusinom jako narodowi, używa się także 
terminu „polska okupacja”7. W systemie edukacyjnym poglądy te są wszechobecne 
dzięki podręcznikom pod redakcją Jakowa Traszczanka.

5 Заява Прэзідыўма Вярхоўнага Савета БССР ад 29 сакавiка 1990 г., „Звязда”, 1 красавiка 1990 г.
6 Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы, (рэд.), М. Р. Суднік, М. Н. Крыўко Мінск 
1996, s. 54.
7 Przykładem strona „Западная Русь” (http://zapadrus.ru).
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Termin „polska okupacja” można także usłyszeć z ust najbardziej radykalnych 
przedstawicieli współczesnego białoruskiego nacjonalizmu, których postawa wo-
bec Polski i Polaków bardzo przypomina postawę władz międzywojennej BSRR. 

Termin ten był po raz pierwszy wykorzystany przez Antoniego Łuckiewicza. 
W 1920 roku po klęsce wszystkich wysiłków ze strony Białorusinów, by osiągnąć 
polsko-białoruskie porozumienie, ukazała się broszura Antoniego Łuckiewicza 
Polska okupacja Białorusi8. Była ona reakcją na zakaz białoruskiej politycznej 
i kulturalnej działalności oraz prześladowanie przez polskie władze działaczy bia-
łoruskich podczas wojny polsko-sowieckiej, zwłaszcza na konsekwencje traktatu 
ryskiego, które przekreśliły idee białoruskiej niepodległości. Hasło „Równi z rów-
nymi, wolni z wolnymi!” okazało się fałszem…

Cytat z dzieła Antoniego Łuckiewicza: „Razem z aresztowaniem działaczy 
białoruskich i znęcaniem się nad nimi, razem z rozbiciem organizacji białoru-
skich, razem z uciskiem ekonomicznym, okupanci rozpoczęli także bezwzględną 
walkę z tym wszystkim, co stanowi podstawę rozwoju narodu i jego dobrobytu:  
z oświatą białoruską. Walka owa jest prowadzona na całym obszarze okupowanym 
pod kierownictwem centralnej władzy okupacyjnej”9. Zaangażowanie polityczne 
i ideologiczne autora jest widoczne, ale trzeba jednak pamiętać o licznych, przera-
żających przykładach przemocy czynionych przez polskie władze wobec ludności 
białoruskiej podczas wojny.

W okresie międzywojennym (zwłaszcza w latach 20.), wypełnionym polską 
polityką narodowej (państwowej) asymilacji, terminu tego używali dość często 
zwolennicy białoruskiej niepodległości, a także propaganda sowiecka skierowana 
na tereny Białorusi Zachodniej lub ziem wschodnich II Rzeczypospolitej. 

Warto zwrócić uwagę, że wbrew powszechnemu przekonaniu o tym, że termin 
„Białoruś Zachodnia” został wymyślony przez bolszewików, w rzeczywistości był 
on wykorzystywany przez wileńskich naukowców i publicystów jeszcze w czasach 
Imperium Rosyjskiego. Odwołam się do artykułu Michała Römera Zagadnienia 
narodowe białoruskie, opublikowanego w 1907 roku na łamach warszawskiej ga-
zety „Prawda”10. Autor szeroko używa terminu „Białoruś Zachodnia”. Nie sądzę, 
by Michał Römer był autorem tego terminu. Najprawdopodobniej po prostu go 
wykorzystał…

W okresie osłabienia napięcia społecznego w II Rzeczypospolitej termin „pol-
ska okupacja” stracił dla większości społeczeństwa białoruskiego swoją aktual-
ność. Jak powiedział jeden z respondentów, podczas mojej ekspedycji z zakresu 
historii mówionej (2003), mieszkaniec wsi na Grodzieńszczyźnie: „Żyliśmy pod 
Polakami, ale nie byliśmy gnębieni”.

8 А. Луцкевіч, Польская акупацыя ў Беларусі, Вільня 1920.
9 Tamże, s. 12.
10 M. Römer, Zagadnienia narodowe białoruskie (Szkic publicystyczno-etnograficzny), „Prawda” 
1907, nr 32–36.
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Dość nieoczekiwanie jesienią 2011 roku termin „okupacja polska” został 
zaktualizowany. Alaksandr Łukaszenka zaczął mówić o ewentualnej okupacji 
Białorusi, o tradycji wojny partyzanckiej na terenie okupowanym przez wroga  
i rozkazał rozpocząć tworzenie wojska terytorialnego, swego rodzaju pospolitego 
ruszenia11.

Niezależnie od oświadczeń Alaksandra Łukaszenki termin ten jest obecny  
i w życiu społecznym. Podobno jest on też w pewnym sensie reakcją na szero-
kie wykorzystanie w polskim społecznym i naukowym dyskursie terminu „Kresy 
Wschodnie”. I tu także należy mówić o pewnym semantycznym nieporozumie-
niu…

„Kresy Wschodnie”
W 2011 roku na Białorusi termin „Kresy Wschodnie”, który przez długi czas wy-
stępował przeważnie na stronach podręczników szkolnych lub brzmiał podczas 
uroczystości jubileuszowych „Zjednoczenia narodu białoruskiego”, nieoczekiwa-
nie przyciągnął większą uwagę. Sprzyjały temu oficjalne komentarze do wydarzeń 
19 grudnia 2010 roku w Mińsku oraz oskarżenia Polski o wtrącanie się do spraw 
wewnętrznych Białorusi i o ekspansjonizm, z którymi wystąpił Alaksander Łuka-
szenka. Przykładem: „W Polsce… mówią: granica nie tam! Granica powinna prze-
biegać pod Mińskiem. Stalin nie tam przeprowadził granicę”12.

Innym wydarzeniem, które zaktualizowało termin „Kresy Wschodnie”, stał się 
list z 17 marca 2011 roku, kierowników i przedstawicieli różnych polskich orga-
nizacji „kresowych”, skierowany do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii  
i Telewizji Jana Dworaka. Jego autorzy protestowali przeciwko „antypolskiej” 
działalności białoruskiej telewizji satelitarnej „Biełsat”.

Pisali oni, że „pod hasłem szerzenia demokracji na Białorusi «Biełsat» wy- 
naradawia się tamtejszych Polaków”, twierdzili, że „trzonem współczesnej tzw.  
opozycji demokratycznej na Białorusi są organizacje nacjonalistyczne, negujące  
m.in. polskość tamtych ziem, odwołujące się do symboliki oddziałów kolaborują- 
cych z Hitlerem, gloryfikujące działania białoruskich kolaborantów nazistow- 
skich”13. List był napisany w imieniu wszystkich Polaków z Białorusi…

Oceniam intencje autorów tego listu jako próbę poszerzenia wśród społecz-
ności polskiej wizerunku „wroga białoruskiego” w postaci narodowej demokra-
tycznej opozycji. Niektórzy polscy koledzy machnęli na to ręką, mówiąc, że to 
tacy marginalni działacze i organizacje i nie warto zwracać na to uwagi. Jednak 
robi wrażenie uderzające podobieństwo pozycji autorów tego listu z tym, co pisali  
i mówili byli działacze oficjalnego Związku Polaków Białorusi (docent Tadeusz  

11 Zobacz: http://naviny.by/rubrics/politic/2011/10/07/ic_news_112_377988 (dostęp 4.11.2011); http://
naviny.by/rubrics/politic/2011/11/04/ic_articles_112_175718/ (dostęp 4.11.2011).
12 Zobacz: http://nn.by/index.php?c=ar&i=49615 (dostęp 4.11.2011).
13 Zobacz: http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/list-srodowiski-kresowych-do-krritv 
(dostęp 4.11.2011); http://www.nienalezna.pl/artykuly/media/104-bielsat-tv.html (dostęp 4.11.2011).
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Kruczkowski i jego koledzy) o białoruskiej demokratycznej opozycji. Działacze  
ci dość aktywnie popierali na Grodzieńszczyźnie kurs polityczny Alaksandra  
Łukaszenki.

Reakcja oponentów na ten list była dość ostra. Jeden z kierowników „Biełsatu” 
Eduard Melnikau mówił o „kresowym myśleniu” jego autorów, o tym, że oni do 
dziś nie chcą zauważać nowych niepodległych państw za wschodnią granicą Pol-
ski, a wciąż widzą tylko „Kresy Wschodnie”. Melnikau porównał główne tezy listu 
organizacji „kresowych” z pozycją niektórych rosyjskich organizacji, dla których 
„Belorussiya” pozostaje jednym z regionów Rosji.

Podobna reakcja była dość typowa dla białoruskich internautów, którzy oma-
wiali treść tego listu. Na Białorusi znowu zaczęto mówić o terytorialnych roszcze-
niach Polski, przypominano politykę asymilacji mniejszości narodowych z okresu 
międzywojennego etc. Widocznie dla wielu internautów termin „Kresy Wschod-
nie” ma charakter pejoratywny, traktują go jako wyraz polskiego ekspansjonizmu 
politycznego, przypomnienie okresu polskiej dominacji politycznej, niebezpiecz-
nych tendencji rewindykacyjnych. Białorusini odbierają ten termin jako pewną alu-
zję do dyskursu kolonialnego, jako pojęcie z leksykonu polskich ultranarodowców. 
Krótko mówiąc, stereotyp „podstępnego Polaka” oraz wizerunek „wroga polskie-
go”, stworzone przez propagandę jeszcze w czasach Imperium Rosyjskiego i so-
wieckiego, znowu nabrały aktualności.

Tylko nieliczni dyskutanci z internetu zwracali uwagę na wieloznaczność 
terminu „Kresy Wschodnie”, jego inny niż w Polsce odbiór na Litwie, Białorusi  
i Ukrainie. Zwracali oni uwagę, że dla większości społeczeństwa polskiego termin 
„Kresy Wschodnie” ma znaczenie h i s t o r y c z n e  i  g e o g r a f i c z n e  (nie po-
lityczne, nie etniczne), że tylko na przełomie XIX–XX wieku ten termin był wy-
korzystywany jako nazwa ziem w granicach Imperium Rosyjskiego położonych na 
wschód od Królestwa Polskiego. W okresie międzywojennym „Kresy Wschodnie” 
utożsamiano z terenem rozmieszczonym wzdłuż granicy z ZSRR. Jest oczywiste, 
że ten termin ma znaczenie pejoratywne tylko wówczas, gdy jest wykorzystywany 
przez skrajnych narodowców. I to nie tylko w Polsce.

Ale to były pojedyncze głosy…
Współczesne białoruskie podręczniki szkolne oraz uniwersyteckie i większość 

środków masowego przekazu ciągle łączy termin „Kresy Wschodnie” z upokorze-
niem, poniżeniem Białorusi, z polską dominacją polityczną etc. 

Kiedyś Sokrat Janowicz (1987) zwrócił uwagę na rolę pamięci historycznej 
w relacjach polsko-białoruskich: „Polacy i Białorusini mają za sobą sześć wieków 
wspólnego losu, więc i podobnej historii. Od momentu, kiedy wprowadził się na 
Wawel Władysław Jagiełło, król, Białoruś, stanowiąca o Wielkim Księstwie Li-
tewskim, przeistoczyła się w istotny obszar państwa federalnego, Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów… Jej świetność i upadek, zwycięstwa i klęski, dobro i zło, były 
obopólnym udziałem; u nas o wiek wcześniej wyschły źródła życiodajne, gdyż 
byliśmy słabszą stroną tego związku […] Nowe czasy […] przyniosły odpowiedzi 
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nieoczekiwane zgoła, zdawałoby się, że niektóre z nich wręcz przekreślające cały 
ów dorobek ponad pół tysiąclecia. Tak jednak nie jest”14.

Dla poszerzenia świadomości wspólnoty losów historycznych narodów daw-
nego Wielkiego Księstwa Litewskiego konieczny jest wielki wysiłek inteligencji 
krajów-spadkobierców, w tym także historyków. Trzeba przestać za wszelką cenę 
dowodzić słuszności swoich narodowych racji i w końcu spróbować przezwycię-
żyć historyczne spory. Jak oświadczył kiedyś na spotkaniu polsko-litewskim w Wi-
grach Tomas Venclova, obowiązkiem intelektualisty w takiej sytuacji jest – jeśli nie 
obalanie stereotypów nacjonalistycznych – to przynajmniej niepozwalanie sobie na 
jedno chociażby słowo, a tym bardziej działanie, które popierałoby te stereotypy15. 

Historia przecież nie jest tylko walką, lecz również współpracą, która pozwala 
budować przyszłość.

14 S. Janowicz, Białoruś, Białoruś, Warszawa 1987. s. 5.
15 T. Venclova, Litwo, Ojczyzna nasza, „Lithuania” 1998, nr 1/2 (26/27), s. 82.
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Kresy w polskiej pamięci i tradycji  
– kilka uwag historycznych

Daniel Beauvois, wytrwały i bezwzględny krytyk polskiej tradycji kresowej, 
wielokrotnie zwracał uwagę na szkodliwość mitu kresowego, zwłaszcza  

w odniesieniu do traktowania wschodnich obszarów Rzeczypospolitej jako organicz- 
nych części dawnej Polski1. Szczególnie zaś irytowało francuskiego historyka 
permanentne utożsamianie Wschodu z Polską, tak jak to miało miejsce w wyda- 
nej klasycznej już pracy Jacka Kolbuszewskiego o Kresach w serii zatytuło-
wanej ,,A to Polska właśnie”2. Nie bez racji twierdził, że traktowanie wschod-
nich terenów Rzeczypospolitej jako integralnych obszarów państwa polskiego  
nie tylko deprecjonuje rolę i znaczenie polityczne Litwy historycznej (Litwy  
i Białorusi) oraz Rusi-Ukrainy, ale przede wszystkim deformuje rzeczywisty obraz 
wielonarodowego organizmu państwowego, jakim była dawna Rzeczypospolita.

Spróbujmy więc zastanowić się nad kilkoma kwestiami, których znaczenie jest 
chyba podstawowe dla zrozumienia istoty problemu, w tym rozważenia słuszności 
lub też niezasadności argumentów Daniela Beauvois. 

Chronologia wydarzeń – jakie kresy i jakiej Polski?
Oczywiście termin „kresy” można odnieść do dowolnego okresu istnienia państwa 
polskiego czy później Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Można być co najwyżej 
oskarżonym o prezentyzm, tj. dopasowywanie terminu powstałego chronologicz-
nie później do sytuacji z przeszłości. Narażając się na ten zarzut, warto jednak pod- 

1 D. Beauvois, Mit ,,Kresów wschodnich”, czyli jak mu położyć kres, [w:] Polskie mity polityczne 
XIX–XX w., W. Wrzesiński (red.), Wrocław 1994, s. 93–105. Por. wywiad: D. Beauvois, Kiedy kres 
Kresów, ,,Przegląd Polityczny” 2002, nr 54, s. 28–31; D. Beauvois, Nowoczesne manipulowanie sar-
matyzmem: czy szlachcic na zagrodzie był obywatelem?, „Przegląd Polityczny” 2008, nr 87, s. 82–90. 
2 J. Kolbuszewski, Kresy, Wrocław 1995, seria: ,,A to Polska właśnie”.
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kreślić, że zakres pojęcia w odniesieniu do obszarów geograficznych ulegał w hi-
storii dość poważnym zmianom.

Dla Bolesława Chrobrego kresami były Grody Czerwieńskie (Czerwień, Bełz 
po lewej stronie Bugu), ale i kresy dalsze – Ruś Kijowska (przypomnijmy zdobycie 
Kijowa przez Chrobrego w roku 1018). W okresie rozbicia dzielnicowego kresami 
Polski była już nie tylko Ruś Kijowska, podbijana stopniowo przez Mongołów (od 
roku 1237), ale i obszary, z których przychodzili Tatarzy zagrażający Królestwu 
(przypomnijmy najdalszą ich eskapadę i bitwę pod Legnicą w 1241 roku).

Z drugiej strony, dla Polski wschodnimi kresami było także Wielkie Księstwo 
Litewskie, czego przykładem były ciągłe najazdy ,,północno-wschodnich” Litwi-
nów pustoszące Mazowsze, zwłaszcza w XIII wieku. Pokłosiem tych najazdów 
były legendy, które przetrwały co najmniej do końca XIX wieku. Przykładem 
ich żywotności może być Trzech budrysów (Ballada litewska) Adama Mickiewi-
cza, do której muzykę skomponował Stanisław Moniuszko. Co ciekawe, w bal- 
ladzie tej podkreśla się szczególną rolę płci pięknej w kształtowaniu ówczesnego 
wymuszonego zbliżenia litewsko-polskiego, zwłaszcza urodę Polek3.

Za Kazimierza Wielkiego (1333–1370) kresami państwa polskiego była znowu  
zdobyta w latach 1340–1366 Ruś Czerwona – Halicka, z miastami takimi jak 
Przemyśl, zajęty w 1344 roku, Sanok, potem Halicz, Lwów, Włodzimierz i Brześć 
– zdobyty w 1349 roku.

Do momentu dynastycznej unii Korony z Litwą w Krewie w roku 1385 politykę 
wschodnią Królestwa Polskiego definiować można jako scalanie ziem głównie 
etnicznie polskich. W pewnym sensie kresami dla pozostałych ziem polskich była 
wówczas nie tylko Ruś Kijowska, ale także etnicznie polskie Mazowsze, które 
przecież utraciło swoją niezależność dopiero w 1529 roku, kiedy to po śmierci 
ostatnich Piastów wcielone zostało do Korony.

Kresy wschodnie Rzeczypospolitej w okresie jagiellońskim to de facto kre-
sy nie Królestwa Polskiego – Korony, ale kresy Wielkiego Księstwa Litewskiego. 
Specyfiką polskiej narracji historycznej będzie to, że wraz z unią lubelską w 1569 
roku i wcieleniem województw ukrainnych oraz Podlasia do Korony – w tym Ki-
jowszczyzny, Bracławszczyzny i Wołynia – owe kresy Wielkiego Księstwa Litew-
skiego staną się właśnie niebawem mitycznymi kresami Rzeczypospolitej.

O jakie tereny chodziło? W tym szerszym i dawniejszym rozumieniu kresy 
byłyby, z jednej strony, terytoriami pogranicznymi na południu Ukrainy, nieomal 
wzdłuż wybrzeży Morza Czarnego (Euxeinos Pontos – Przyjazne Morze). Z dru-
giej byłyby one obszarami pogranicznymi na południowym wschodzie i środko-
wym wschodzie Ukrainy – obejmującymi pas pograniczny Zadnieprza – wschod-
nich rubieży Połtawszczyzny i Czernihowszczyzny oraz znacznej części Ukrainy  
Słobodzkiej na wschód od Nowogrodu Siewierskiego. Na północy podobną  

3 ,,Bo nad wszystkich ziem branki milsze Laszki kochanki, / Wesolutkie jak młode koteczki, / Lice 
bielsze od mleka, z czarną rzęsą powieka, / Oczy błyszczą się jak dwie gwiazdeczki”. Trzech Bud-
rysów (Ballada litewska).
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funkcję mogła pełnić Smoleńszczyzna (tzw. Brama Smoleńska, ważna strategicznie 
ze względów wojskowych), najdalej na wschód wysunięty obszar białoruski Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego. Słowem, do XVI wieku mogło funkcjonować szer-
sze pojęcie kresów, odnoszące się także do całości granicy południowo-wschodniej  
i wschodniej Rzeczypospolitej, oddzielającej Litwę historyczną i Ukrainę litewską 
od Księstwa Moskiewskiego. W późniejszym okresie to szersze rozumienie kresów 
prawdopodobnie zanikło, ograniczając się do odcinka granicy pomiędzy Dniestrem 
a Dnieprem. Powyższe informacje należy jednak traktować z dużą dozą ostrożności, 
gdyż sprawa ta nie była jeszcze przedmiotem gruntownych źródłowych badań hi-
storycznych ani też badań językoznawczych4. Ogólnie można jedynie stwierdzić, że 
w najstarszych kronikach polskich obejmujących ten okres – w tym w kronice Jana 
Długosza – termin kresy, w znaczeniu pogranicza państwa, prawie nie występuje5. 

Tradycja romantyczna XIX stulecia
Niewątpliwie do popularyzacji terminu „kresy” przyczyniła się literatura okresu 
romantyzmu. W wielu utworach, zwłaszcza z pierwszej połowy XIX stulecia, po-
jawia się określenie „kresy”, któremu przypisywany jest magiczny urok i piękna, 
właśnie romantyczna tradycja.

Kresy w polskiej tradycji są przestrzenią pogranicza związaną ściśle w swym 
pierwotnym rozumieniu z dawnymi obszarami wschodnimi – koronnymi I Rze-
czypospolitej. ,,Kresami zwano stanowiska wojskowe, czyli stójki i poczty rozsta-
wione na pobereżach Podola i Ukrainy, jako straże graniczne od napadu Tatarów 
i Hajdamaków, a zarazem do przesyłania listów i znaków alarmu służące” – pisał 
Zygmunt Gloger w Encyklopedii staropolskiej ilustrowanej (1900). Dalej dodawał, 
że owa linia czatowni pogranicznych, która ciągnęła się przez stepy od Dniepru 
do Dniestru, w mowie potocznej nabrała z czasem znaczenia kresów jako granicy 
Rzeczypospolitej do Zaporoża, Tatarów i Wołoszczyzny6.

Jak widać, definicja ta dotyczy sytuacji po unii lubelskiej w roku 1569, kiedy 
to wspomniane obszary stały się częścią Królestwa Polskiego.

W późniejszym okresie kresy – w siedemnastym, osiemnastym i początkach 
dziewiętnastego stulecia – oznaczały wyłącznie południowo-wschodnie pograni-
cze dawnej Rzeczypospolitej. Owa linia pogranicza biegła z północnego wschodu, 
od ujścia rzeki Rosi do Dniepru po ujście rzeki Siniuchy do Bohu i dalej w kierun-
ku zachodnim i południowo-zachodnim aż do Dniestru. W XVII i XVIII wieku na 
odcinku pomiędzy Dniestrem a Bohem pokrywała się owa linia z granicą imperium 
osmańskiego z Królestwem Polskim, a na odcinku pomiędzy Bohem a Dnieprem 
– z granicą Królestwa z państwem moskiewskim lub Turcją, w zależności od tego, 
w czyich rękach znajdowało się Zaporoże.

4 Napomyka o tym jedynie Stefan Kieniewicz, Kresy. Przemiany terminologiczne w perspektywie 
dziejowej, ,,Przegląd Wschodni” 1991, z. 1, s. 1–13. 
5 Często pojawia się natomiast termin „kres”, w znaczeniu końca.
6 Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, Warszawa 1985, t. III, s. 98–99 (reprint).
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Wincenty Pol, który prawdopodobnie pierwszy użył w swym rapsodzie rycer-
skim Mohort określenia ,,kresy” (1854), a w każdym razie przyczynił się do jego 
popularyzacji, tak opisywał ową granicę:

„Od ujścia Rosi – aż tam gdzie Siniucha 
Na pograniczu już do Bohu wpada, 
Szła linia kresów i ziemia tak głucha, 
Że tylko czasem pod koniem zagada”7.
Podobne definicje można znaleźć w innych, zwłaszcza XIX-wiecznych słow-

nikach i encyklopediach polskich, m.in. w Encyklopedii powszechnej Samuela Or-
gelbrandta, Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiań-
skich, Słowniku języka polskiego (tzw. wileńskim; Maurycego Orgelbrandta) oraz 
Słowniku języka polskiego (tzw. warszawskim) Jana Karłowicza, Adama Kryńskie-
go i Władysława Niedźwiedzkiego.

Ku końcowi XIX wieku zakres pojęcia zaczęto znowu rozszerzać. Odnoszono 
go do całości ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej w granicach z 1772 roku8. 
Miało to, jak wynika z licznych badań – między innymi z pracy Ireny Rychlikowej, 
poświęconej bojarom pancernym na pograniczu moskiewskim – swoje uzasadnie-
nie historyczne, gdyż organizacja wojskowa (stójki i warty) na obszarach wschod-
niej Białorusi i na pograniczu inflanckim była pod wieloma względami podobna do 
służb kresowych pomiędzy Dniestrem a Dnieprem9. 

Literatura romantyczna rozwinęła skrzydła, a będąc głównym nośnikiem po-
pularnych treści historycznych, stworzyła patriotyczną tradycję, która obecna jest  
w polskiej narracji historycznej do dnia dzisiejszego.

Przypomnijmy takie strofy z cytowanego już poematu Wincentego Pola Mohort:
„Nie darmo w stepy ukraińskie z dawna 
Młódź się garnęła ochoczo do boju: 
Boć po hetmanach kraina to sławna, 
A woda bywa najczystsza u zdroju, 
Ojczyzna mogił, to ziemia rycerzy, 
Kto w Boga wierzy, ten i w szablę wierzy. 
Kiedy mnie ojciec z Dubiecka wyprawiał 
W drogę na kresy, nie długo zabawiał: 
«Idź w dzikie pola, kędy życie chrobre 
I exercitium dla młodego dobre, 
Zawdy na koniu i zawdy w obozie, 
W służbie, w posłuchu i w hetmańskiej grozie». 
Takie to, takie brała namaszczenie 
Rzeczpospolita, na domowym progu, 

7 W. Pol, Mohort. Rapsod rycerski, Petersburg 1858, s. 25. Por. J. Kolbuszewski, dz. cyt., s. 5 i n.
8 S. Kieniewicz, dz. cyt., s. 1.
9 I. Rychlikowa, Bojarzy pancerni na pograniczu moskiewskim w XVI–XIX wieku, ,,Przegląd Wschod-
ni” 1994, z. 3, s. 411–450. Por. powieść: F. Czernyszewicza, Nadberezyńcy, Kraków 2010.
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Było rycerstwo, bo było sumienie, 
I cześć dla starszych i ufanie w Bogu”10.
Niewątpliwie najtrwalszymi elementami stworzonymi przez tradycję romanty- 

czną były, z jednej strony, mit o jednorodności wszystkich ziem dawnej Rzeczypo- 
spolitej (a to Polska właśnie), z drugiej wpojenie – jak byśmy dziś powiedzieli – ma-
sowego przekonania o jednolitym charakterze narodu polskiego w przeszłości. W tej  
drugiej kwestii dotyczyło to nie tylko zagadnień etnicznej polskości, ale także szcze- 
gólnej roli religii katolickiej w państwie polsko-litewskim. Warto tu przypomnieć, że 
właśnie w okresie romantyzmu ugruntowany został mit Polaka-katolika, który pa- 
trząc od strony historycznej, jest właściwie bardzo trudny do wyjaśnienia. W XVI wie- 
ku w Rzeczypospolitej bowiem poważną rolę odgrywało wciąż prawosławie,  
a także, i przede wszystkim, nowe, reformowane wyznania protestanckie, zwłaszcza  
kalwinizm, luteranizm, nie mówiąc już o arianach. Dopiero XVII wiek i kontrrefor- 
macja przyniosły stopniowy sukces religii katolickiej i doprowadziły do upadku prawo-
sławia w Rzeczypospolitej, którego miejsce zajął Kościół greckokatolicki.

My naród: trudno weryfikowalny mit jednolitego narodu szlacheckiego
Jednym z głównych problemów, który nadal jest dyskutowany, stanowi kwestia 
jedności narodu szlacheckiego. Jest to problem o tyle istotny, iż gdyby udało się 
udowodnić – tak jak przyjmuje się na ogół w polskiej historiografii od czasów Jo-
achima Lelewela – że szlachta Rzeczypospolitej była w całości owym jednolitym 
,,narodem” politycznym, wówczas romantyczną metaforę Polak-katolik można by-
łoby rozciągnąć na całą historię Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 

Tymczasem w zaawansowanych badaniach historyków litewskich, ukraiń-
skich i białoruskich coraz częściej przytaczane są przykłady świadczące o tym, że 
szlachta na Ukrainie, Białorusi czy na Litwie była dwujęzyczna, często aż do na-
szych czasów, czyli do XX stulecia. Podobnie w kwestii wyznaniowej, zwłaszcza 
na prawosławnej Ukrainie, konwersje z prawosławia następowały w gruncie rzeczy 
na szerszą skalę dopiero w wieku XVII, i to na ogół poprzez wyznania reformowa-
ne, zwłaszcza kalwinizm. Świadczą o tym dobitnie m.in. prace wybitnej historyk 
ukraińskiej Natalii Jakowenko11. 

Nawet w drugiej połowie XIX wieku w wielu domach szlacheckich na Litwie, 
a zwłaszcza na Żmudzi, wedle świadectw rosyjskich, mówiono nie tylko po polsku, 
ale także po litewsku. Dotyczyło to również rodzin, które w tradycji polskiej zapi-
sały się jakże często złotymi zgłoskami, jak rodzina Piłsudskich12.

Tradycja literacka romantyzmu została ugruntowana, ku pokrzepieniu serc,  
w okresie rozbiorów, przez Henryka Sienkiewicza w końcu wieku XIX i na  

10 W. Pol, Mohort, s. 12.
11 N. Jakovenko, Paralelnyj svit. Doslidżenija z istorii ujavlen’ ta ideji v Ukrajini XVI–XVII st., Kyjiv 
2002.
12 L. Zasztowt, Kresy, Warszawa 1997, s. 248–249. Por. komentarz w recenzji: D. Beauvois, ,,Prze-
gląd Wschodni” 1998, t. V, z. 2 (18), s. 369.
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początku wieku XX. Wielu krytyków uważa, że patriotyczne przesłanie Sienkiewi-
czowskiej Trylogii oprócz rozbudzenia zdrowego poczucia miłości do Ojczyzny przy-
czyniło się niestety do zdeformowania rzeczywistego obrazu dawnej Rzeczypospolitej, 
która była przecież państwem wielonarodowym i wielowyznaniowym. Postawienie zaś 
dla sytuacji historycznej w wieku XVII znaku równości pomiędzy polskim patrioty-
zmem a katolicyzmem jest w dużym stopniu nieuprawnione. Świadczą o tym dzieje 
licznych rodzin polskich wyznania ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-reformo-
wanego, a także prawosławnych, które zarówno wówczas, jak i w wieku XIX oraz  
XX udowodniły swoje zasługi dla Ojczyzny, płacąc za to często najwyższą cenę.

Wszystko to razem sprawiło, że pojęcie „kresów” dzięki literaturze romantycz-
nej wpisało się na trwałe w proces powstawania nowoczesnego narodu polskiego. 
Pozostaje jedynie pytanie, czy kresy z ich tradycją to, cytując Juliusza Słowackiego 
i jego Grób Agamemnona, bardziej zjawisko intelektualne związane z działalnością 
,,rubasznego czerepu”, czy ,,anielskiej duszy”?

Wydaje się, że Słowacki, mimo swej miłości do ludu, z którym prawdę mó-
wiąc, nie miał wiele do czynienia, nie trafił w sedno. Otóż ów rubaszny czerep, 
czyli szlachta – choć nie tylko – stworzył piękną tradycję pogranicza, a więc swego 
rodzaju odzwierciedlenie ,,anielskiej duszy”, w której owa dusza – anielska dusza  
ludu, została niewątpliwie poddana poważnej upiększającej operacji plastycznej. 
Lud bowiem w mitach kresowych bywa na ogół poczciwy i kochający, ale też 
straszny i przerażający.

 
Kwestia oryginalności: polska tradycja kresowa a inne tradycje europejskie
Mitologizacja kresów jako raju utraconego nie jest wyłącznie polską specyfiką. Rok 
temu miałem okazję wygłosić wykład na temat pojęcia „kresów” w tradycji euro-
pejskiej13. Okazuje się, że termin „kresy” był obecny od zarania w tradycji Europy,
poczynając od starożytnej Grecji i Rzymu, poprzez tradycję angielską, francuską, 
habsbursko-austriacką, niemiecką i rosyjską. Nie była więc Rzeczpospolita wyjąt-
kiem, a raczej regułą w Europie. 

Co ważne, zwłaszcza w odniesieniu do okresu nowożytnego we wszystkich 
tych tradycjach: angielskiej, francuskiej, austriackiej, niemieckiej czy rosyjskiej, 
szczególną rolę odegrał okres romantyzmu i piękny wiek XIX. Na każdym kroku 
spotyka się tu ślady Johanna Herdera, George’a Byrona, ale także wcześniejszych 
Jonathana Swifta, Woltera, Jana Jakuba Rousseau, oraz późniejszych Aleksandra 
Dumasa czy Waltera Scotta i innych.

Fascynacja Orientem w okresie Oświecenia została w tych tradycjach spotęgo-
wana przede wszystkim przez romantyczną poezję i prozę.

Wspólnym elementem wszystkich tych europejskich narracji było zachwy-
cenie innymi kulturami, w tym zwłaszcza kulturami Orientu, a także fascynacja  

13 L. Zasztowt, Pojęcie kresów w tradycji europejskiej, ,,Problemy rozwoju turystyki edukacyjno-kul-
turowej” 2009, t. XII, s. 91–111. 
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przyrodą, zwłaszcza tajemniczymi i niezbadanymi obszarami geograficznymi. Wiele 
z nich znajdowało się w nieodległych zakątkach Europy i wcale nie wiązało się  
z koniecznością podróży zamorskich. Z punktu widzenia dziedzictwa kulturowego 
Europy wszystkie te tradycje kresowe były na ogół bardzo pozytywne, jeśli chodzi 
o zakres ich oddziaływania. Rozbudzały zainteresowanie historią regionalną, po-
wstającą wówczas etnografią jako nauką, ale także wspierały i inicjowały rozwój 
badań archeologicznych, historycznych i językoznawczych. 

Wszystkie te narracje historyczne mogły w jakiś sposób urażać ambicje naro-
dowe sąsiadujących ze sobą państw lub regionów europejskich. W tradycji angiel-
skiej dotknięci mogli poczuć się Szkoci, Walijczycy i Irlandczycy. W tradycji fran-
cuskiej i austriackiej jako czarną stronę mocy przedstawiano imperium osmańskie, 
czyli Turcję. W tradycji niemieckiej zagrożeni byli przede wszystkim Słowianie 
Zachodni, poczynając od Serbów Łużyckich, poprzez Polaków i Czechów. W tra- 
dycji rosyjskiej zagrożone mogły czuć się w gruncie rzeczy wszystkie narody 
ościenne wobec imperium, w tym zwłaszcza Litwini, Ukraińcy, Białorusini i Po-
lacy. Słowem, wszystkie te mitologie kresowe w jakimś stopniu dotykały podstaw 
tworzących się nowoczesnych narodów europejskich, rodzącego się nacjonalizmu 
i wczesnych ruchów narodowych we wspomnianych państwach. 

Powstaje więc pytanie, czy europejska tradycja kresowa była, a może nadal 
jest zła. Czy, tak jak uważa Daniel Beauvois w odniesieniu do Rzeczypospolitej, 
należy jej czym prędzej położyć kres? Czy polska pamięć kresów jest szkodliwa?

Problem eliminacji: czy mitologizację kresów da się wyplenić?
Przede wszystkim należy podkreślić, że próba obalenia mitów kulturowych lub 
narodowych jest na ogół skazana na klęskę. Mity te wsparte romantyczną mocą 
poezji nie dają się łatwo wyeliminować. Czy przestaniemy czytać Mickiewicza  
i Słowackiego? Czy wyprzemy się Seweryna Goszczyńskiego? Czy zakażemy roz-
powszechniania Sienkiewicza i Waltera Scotta? To nie jest możliwe.

Warto więc zadać sobie pytanie: czy ta tradycja jest naprawdę aż tak szkodliwa?
W przypadku Polski zaowocowała ona – w mojej opinii – głównie pozytywa-

mi. Nie powstały ziomkostwa mające ubiegać się o odzyskanie utraconych tery-
toriów na Litwie, Białorusi czy Ukrainie i o rewizję istniejących granic. Powstało 
natomiast wiele towarzystw zajmujących się nie tylko organizacją wypraw tury-
stycznych w tamte rejony, ale także subsydiujących wydatną pomoc materialną dla 
wielu regionów Białorusi czy Ukrainy. Organizujących przyjazdy dzieci i młodzie-
ży do Polski. Tworzących partnerskie miasta. Pracujących nad ociepleniem klimatu 
i poprawą stosunków pomiędzy Polską a Ukrainą czy Polską a Białorusią i Litwą.

Wszystkie te działania przyczyniły się i nadal przyczyniają do poprawy sytu-
acji mniejszości polskiej we wszystkich wspomnianych krajach. Z drugiej strony  
– co trzeba podkreślić – kolejne pokolenia Polaków urodzone już w dzisiejszej 
Polsce zainteresowane są Wschodem, uczą się tamtejszych języków i chętnie 
zwiedzają tamte strony. Wszystko to świadczy o żywotności dawnych legend 
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kresowych, ale przede wszystkim o ewolucji postaw. Na bazie dawnej kresowej 
tradycji budowane są nowe i nowoczesne związki pomiędzy ludźmi w Polsce  
i naszymi, zwłaszcza wschodnimi, sąsiadami. Ma to również bezpośrednie przeło-
żenie na współczesną polską politykę zagraniczną, w jak najbardziej pozytywnym 
jej sensie. Jest to budowanie więzi i mostów pomiędzy narodami oraz tworzenie 
nowoczesnego podejścia w relacjach międzynarodowych.

Można pokusić się o tezę, że polska tradycja kresów w poważnym stopniu 
przyczyniła się do ukierunkowania polskiej polityki zagranicznej na Wschód,  
w kierunku wstrzymywania zakusów Unii Europejskiej na tworzenie wzmocnio-
nych granic i barier pomiędzy Unią a Europą Wschodnią, na izolację tej części 
Europy.

Co dalej z kresami?
Reasumując, wbrew poglądom Daniela Beauvois – powinienem przypomnieć, że 
uważa mnie za jednego ze swoich nielicznych uczniów, do których się sam przy-
znaje – uważam, że jeśli nie można czegoś zwalczyć, to należy dane zjawisko wy-
korzystać w zbożnym celu.

Z punktu widzenia polskiej polityki zagranicznej mit kresów w polskiej pa-
mięci historycznej jest bardzo wygodnym narzędziem wspierania tej polityki. Po-
zwala zgromadzić głosy wspierające związki ze Wschodem, a więc wspierające 
obecną politykę budowania mostów i nieodgradzania się od wschodnich państw 
nienależących do Unii.

Z drugiej strony wciąż obecna fascynacja dawną potęgą Rzeczypospolitej nie 
wydaje się zagrażać jakiejkolwiek stabilności politycznej w Europie Środkowo- 
-Wschodniej. Wręcz przeciwnie, podbudowuje koncepcję własnej i nieskrępowa-
nej polityki wschodniej, a także wspiera polską linię polityczną w Unii – Polski 
jako rzecznika czy też sojusznika idei rozszerzania Unii Europejskiej na Wschód. 
Mogą więc być owe dawne kresy Rzeczypospolitej historycznym argumentem na 
rzecz dalszego jednoczenia Europy, z zachowaniem jej indywidualnych odrębno-
ści i aspiracji narodowych. Co więcej, Białoruś, Ukraina, Mołdawia i Rosja mogą  
z takiego obrotu sytuacji wyciągnąć jedynie korzyści. A więc interes – przynaj-
mniej z polskiego punktu widzenia – jest obopólny.
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Wilno – konflikt i pojednanie*

Kiedy Polska odzyskiwała niepodległość po pierwszej wojnie światowej, język,   
kultura i historia silnie łączyły mieszkańców Wilna z Polską. Pamięć o unii 

polsko-litewskiej i I Rzeczypospolitej była jednym z najważniejszych czynników 
kształtujących kulturową przestrzeń świadomości Polaków i motywujących ich 
działania polityczne. O ile jednak można było sobie wyobrazić Polskę bez Mińska, 
który nie był mocno zakorzeniony w polskiej tradycji i kulturze, o tyle Wilno stano-
wiło jej jądro. Miasto Piotra Skargi i Adama Mickiewicza nie mogło zostać oddane. 

Cofając się pamięcią do okresu kształtowania się polskich granic w latach 
1918–1921, należy pamiętać o dwóch sposobach postrzegania Wilna i Litwy. Jak 
wiemy, głównym rzecznikiem pierwszego był Józef Piłsudski, który widział Li-
twę jako autonomiczną część Rzeczypospolitej. Sposób myślenia Piłsudskiego 
wywodził się z koncepcji narodu przedrozbiorowego oraz tradycji romantycznej, 
Marszałek i jego współpracownicy dążyli do odrodzenia wielonarodowego i wielo-
etnicznego Wielkiego Księstwa Litewskiego. 

Odmienną koncepcję urządzenia Rzeczypospolitej miał Roman Dmowski. 
Odrodzone państwo widział jako instrument jednolitego polskiego narodu kultu-
rowego i etnicznego, a Polaków na Litwie postrzegał po prostu jako jego część. 
Mniejszości były dla niego w najlepszym razie złem koniecznym. Dmowski gotów 
był wyrzec się niektórych terytoriów przedrozbiorowych na Wschodzie, ponieważ 
na pierwszym miejscu stawiał spójność kulturową. Uważał, że cenniejsze i waż-
niejsze z punktu widzenia interesów nowego państwa są obszary zachodnie – Po-
znańskie, Śląsk, Pomorze. 

Robert Kostro
Muzeum Historii Polski
Warszawa

* Tekst ukazał się pierwotnie w „Nowej Europie Wschodniej” 2012, nr 3–4.



Mówiąc o konflikcie pomiędzy Polakami a Litwinami, warto zwrócić uwagę na 
dwa jego aspekty. Z jednej strony była to konfrontacja o miejsce ważne w życiu i pa-
mięci historycznej dwóch narodów, z drugiej strony równolegle toczyła się inna wal- 
ka – o sposób definiowania narodu. Można zaryzykować twierdzenie, że stosunek 
koncepcji Piłsudskiego zarówno do nowoczesnego litewskiego nacjonalizmu, jak  
i do polskiego był podobny. Relacja Piłsudski–Dmowski miałaby pewną analogię  
do relacji Piłsudski–Augustinas Voldemaras, a rywalizacja o Wilno ma w sobie coś 
z wojny domowej. Tak jak konflikt pomiędzy koncepcją Litwy wielonarodowej  
a etniczno-kulturowej miał swoją kulminację w zajęciu Wilna przez generała Lu-
cjana Żeligowskiego, konflikt o kształt narodu i państwa polskiego osiągnął punkt 
szczytowy w sporach wokół wyboru prezydenta Gabriela Narutowicza i zamachu 
Eligiusza Niewiadomskiego. W obu tych starciach koncepcja Piłsudskiego prze-
grała, a nawet po objęciu dyktatorskiej władzy w 1926 roku Marszałek był zdol-
ny jedynie do korekty polityki narodowej ukształtowanej w dużej mierze według 
wyobrażeń Narodowej Demokracji. Koncepcja Rzeczypospolitej federacyjnej była 
odrzucana zarówno przez Litwinów, jak i Polaków.

Przemilczane rubieże
Decyzją Stalina we wrześniu 1939 roku Wilno stało się stolicą Republiki Litwy,  
a potem Litwy Sowieckiej. Ani ten fakt, ani agresja niemiecka na Związek So-
wiecki, ani nawet układ Sikorski–Majski nie zmieniły stosunku Polaków do Wilna. 
Nawet ci przedstawiciele polskiej klasy politycznej, którzy zdawali sobie sprawę, 
że nie da się przywrócić linii granicznej z traktatu ryskiego, nie dopuszczali możli-
wości odrodzenia się Polski bez Wilna i Lwowa. Wyjątek stanowili polscy komu-
niści. Nie widzieli problemu w dowolnym ukształtowaniu granic przyszłej Polski 
czy też Polskiej Republiki Sowieckiej. Przed wojną ruch komunistyczny w Polsce 
nie miał większego znaczenia, a inne ugrupowania polityczne – zarówno związane  
z obozem sanacyjnym, jak i opozycyjne – traktowały go jako organizację agentu-
ralną, a nie partnera do rozmów. Jednak to właśnie komuniści stali się wykonawca-
mi polityki Stalina zaakceptowanej przez zachodnie mocarstwa.

Zaraz po wojnie najpoważniejsza siła opozycyjna, PSL Stanisława Mikołaj-
czyka, zrezygnowała z upominania się o ziemie na wschodzie: była to cena, którą 
przyszło zapłacić za legalizację partii i dopuszczenie jej do udziału w Tymczaso-
wym Rządzie Jedności Narodowej, a potem w wyborach do Sejmu. Komuniści 
i ich sojusznicy, tłumacząc oddanie ziem na wschodzie, zasłaniali się koncepcją 
„powrotu do ziem piastowskich”. W pewnym sensie uznali więc endecki sposób 
myślenia: doszli do wniosku, że nowa Polska, nieomal jednolita etnicznie, zwarta 
geograficznie i przesunięta na Zachód, miała większą wartość niż wysunięta na 
Wschód Polska jagiellońska. 

W kraju po 1945 roku jeszcze przez wiele lat nie mogła toczyć się swobodna 
dyskusja na temat Wilna i Kresów, a temat utraconych ziem wschodnich prawie 
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znikł z pola widzenia polskiej kultury. Rozpoczęto natomiast ogromną pracę na 
rzecz zbudowania mitu piastowskiej tradycji Ziem Zachodnich i Północnych. 

Nic o nas bez nas
Otwarta debata toczyła się za to na emigracji. Zdecydowana większość ugrupo-
wań politycznych i środowisk na uchodźstwie była przeciwna zmianom terytorial-
nym na Wschodzie. Początkowo wynikało to z nadziei na załamanie się nowego 
porządku. Jednak nawet wówczas, gdy emigranci przestali wierzyć w możliwość 
odrodzenia Polski w przedwojennym kształcie, rząd na uchodźstwie, partie i więk-
szość czasopism nadal nie chciały zaakceptować zmian. Znaczna część emigracji 
wywodziła się właśnie z przedwojennych Kresów, wobec czego pielęgnowała tam-
tejszą tradycję kulturową i historyczną. Poza tym nie chciano zgodzić się na zmia-
ny naniesione siłą na mapę Polski, ponieważ oznaczałoby to utratę suwerenności  
i legitymizacji emigracyjnej władzy.

Inną koncepcję prezentowała paryska „Kultura” Jerzego Giedroycia, który 
uważał uznanie granicy wschodniej i nawiązanie dialogu z sąsiednimi narodami 
za konieczne. Czołowy publicysta „Kultury”, Juliusz Mieroszewski, sformułował 
koncepcję ULB, według której odrodzenie i umocnienie suwerennej Polski będzie 
możliwe tylko w warunkach zbudowania dobrych relacji z narodami sąsiadującymi 
z Rzecząpospolitą na wschodzie. 

Doktryna Giedroycia–Mieroszewskiego wywodziła się z myśli Piłsudskiego, 
poddając ją jednak częściowej rewizji. Po pierwsze, zgodzono się, że zmiany rela-
cji etnicznych i świadomości politycznej są nieodwracalne, czyli odrabiając lekcję 
z Dmowskiego. Ponadto poglądy Giedroycia miały charakter uniwersalistyczny  
i brały pod uwagę również interesy rosyjskie. Chodziło nie tyle o zastąpienie wpły-
wów rosyjskich polskimi, ile o zakończenie rywalizacji pomiędzy Polską a Rosją 
na terytorium zajmowanym przez narody dawnej Rzeczypospolitej. Tylko powsta-
nie silnych, suwerennych państw pomiędzy Moskwą a Warszawą miało doprowa-
dzić do trwałego pokoju w regionie.

Wbrew pozorom koncepcja paryskiej „Kultury” zawierała dużą dozę realizmu 
i pragmatyzmu. Giedroyc i Mieroszewski pojmowali przy tym, że stosunki mię-
dzynarodowe rządzą się już innymi regułami niż przed wojną. „Miękkie” formy 
nacisku, takie jak polityka gospodarcza (integracja europejska) czy zdolność do 
dialogu (zbliżenie francusko-niemieckie, Ostpolitik Willy’ego Brandta), brały górę 
nad tradycyjną polityką siły. Przewaga czynników „miękkich” nad „twardymi” za-
chowała się zresztą do dziś.

W poszukiwaniu drogi
W połowie lat siedemdziesiątych zaczął się zmieniać klimat polityczny w kraju. 
Nowelizacja konstytucji i robotniczy bunt w czerwcu 1976 roku doprowadziły do 
powstania pierwszych grup demokratycznej opozycji oraz „drugiego obiegu” – 
znowu można było dyskutować w niemal nieskrępowany sposób. 
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Większość środowisk opozycyjnych stosowała jednak rozmaitego rodzaju strategie  
samoograniczania. Jedni wciąż wierzyli w reformę ustroju, inni mieli świadomość, że 
ich słowa i działania są uważnie monitorowane przez władze. Na polską opozycję silny 
wpływ nieustannie wywierał Giedroyc – „Kultura” była w kraju dobrze znana i dostęp-
na (choć oczywiście nieoficjalnie).

Właśnie w duchu doktryny ULB został sformułowany pierwszy istotny głos 
podnoszący problem polskich granic. Należał do Polskiego Porozumienia Niepod-
ległościowego. W programie PPN napisanym przez Zdzisława Najdera czytamy: 
„Nie jesteśmy sąsiadami Rosji. Naszymi wschodnimi sąsiadami są Ukraina, Bia-
łoruś, Litwa. Z krajami tymi wiąże nas wielowiekowe współistnienie – bardziej 
lub mniej zgodne, nieraz zakłócane nadmierną ekspansywnością Polaków, ale do-
browolne – w ramach jednego państwa: polskiej Wspólnoty Narodów. […] Nie 
wysuwamy wobec naszych wschodnich sąsiadów roszczeń terytorialnych, chociaż 
utrata Lwowa i Wilna, miast odwiecznie związanych z kulturą polską, jest dla nas 
i pozostanie ogromnie bolesna. Domagamy się natomiast od wszystkich rządów, 
jakie będą sprawować władzę na dawnych terytoriach Rzeczypospolitej – teryto-
riach oderwanych od niej mocą zewnętrznych decyzji […] – aby zagwarantowały 
zamieszkującym na tych ziemiach Polakom równe prawa i możność nieskrępowa-
nego dostępu do miejsc związanych z historią naszego narodu i naszego niegdyś 
wspólnego państwa”.

KOR (potem KSS KOR), największa i najsilniejsza siła opozycyjna, zajmo-
wał stanowisko legalistyczne wobec PRL. Głosił hasła walki o praworządność, 
demokratyzację i przestrzeganie konstytucji, nie domagając się otwarcie obalenia 
ustroju, a tym bardziej zmiany granic. Były to w dużej mierze działania taktyczne, 
pozwalające łatwiej bronić się przed oskarżeniami władzy. Jeden z liderów KOR, 
Jacek Kuroń, pisał, że opozycja powinna dążyć do „finlandyzacji” Polski, to zna-
czy uzyskania wewnętrznej niezależności i demokratyzacji za cenę respektowania 
interesów międzynarodowych ZSRR. 

Konfederacja Polski Niepodległej, pierwsza jawna organizacja opozycyjna, 
która zakwestionowała legalność PRL i nawiązywała do prawnej ciągłości II RP, 
sformułowała program w duchu podobnym do PPN. W dokumencie Rady Politycz-
nej Konfederacji z 1979 roku czytamy: „Nasze działania na rzecz niepodległości 
Polski nie są wymierzone przeciw jakimkolwiek godziwym interesom państwa, 
krajów i narodów sąsiadujących. Dążymy do nawiązania braterskiej współpracy  
z wszystkimi społeczeństwami naszej części Europy – również Rosjanami i Niem-
cami. Świadomi jesteśmy obowiązku pomocy narodom, z którymi ongiś połączyła 
nas historia, oraz narodom znajdującym się w sytuacji podobnej do naszej. Odbu-
dowa niepodległej Rzeczypospolitej przyczyni się do normalizacji nieuregulowa-
nej od czterdziestu lat sytuacji w naszej części Europy i będzie jednym z filarów 
rzeczywistego systemu wzajemnego bezpieczeństwa europejskiego”. 

Przeciwna naruszaniu status quo była również część opozycji odwołująca się 
do myśli narodowodemokratycznej i „realistycznej” szkoły analizy geopolitycznej: 
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między innymi Aleksander Hall i Stefan Kisielewski. Uważali, że Litwa trwale 
należy do rosyjskiej strefy wpływów, a istniejące granice należy zachować.

Kresy opowiedziane na nowo
Poczynając od 1980 roku, znacznie zwiększała się liczba tytułów i nakład prasy 
niezależnej – stan wojenny tylko na krótko zdołał zatrzymać ten proces. Drugi 
obieg był potęgą. Pojawiło się dużo literatury wspomnieniowej i pięknej, w któ-
rej tematyka kresowa była jednym z ważniejszych motywów. Przedrukowywano 
utwory emigracyjne i wznawiano przedwojenne książki Czesława Miłosza, Józefa 
Mackiewicza, Stanisława Cata-Mackiewicza czy Sergiusza Piaseckiego.

Nowa rzeczywistość kulturalna miała różne wymiary – odkrywano białe pla-
my historii, zaznajamiano się z najważniejszymi osiągnięciami literatury świato-
wej, z sentymentem na nowo zaczęto wspominać stare czasy. Większość tych pu-
blikacji była pisana z punktu widzenia polskiego Wilna i Lwowa, a negatywnymi 
bohaterami byli Rosjanie, Sowieci czy Niemcy. Książki te rzadko głębiej dotykały 
relacji polsko-litewskich czy polsko-ukraińskich.

Równocześnie jednak pojawił się inspirowany przez paryską „Kulturę” nurt 
odkrywania tradycji Rzeczypospolitej, w tym relacji z innymi narodami. Najwięk-
sze znaczenie miała wydana w 1983 roku książka redaktora „Więzi”, Bohdana Ska-
radzińskiego, Białorusini, Litwini, Ukraińcy. 

Odkrywanie skomplikowanych historycznych stosunków z sąsiadami i Żyda-
mi było istotnym nurtem publicystyki pism „drugiego obiegu” i legalnych gazet 
katolickich, debat w rozmaitych grupach samokształceniowych, podczas tygodni 
kultury chrześcijańskiej, w KIK-ach i duszpasterstwach akademickich. 

Raj utracony
Kiedy w 1989 roku upadał komunizm, znowu można było zakwestionować na-
rzucony porządek rzeczy. Głosy o potrzebie przywrócenia porządku prawnego  
II Rzeczypospolitej były jednak odosobnione, a jeśli już się pojawiały, to w odnie-
sieniu do kwestii ustrojowych, a nie kształtu granic. W sierpniu 1991 roku Polska 
nawiązała stosunki dyplomatyczne z Litwą, a w 1994 roku został podpisany „Traktat  
o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy”.

W Polsce lat dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych pojawiło się wiele ksią-
żek, czasopism, środowisk czy stowarzyszeń zajmujących się Wilnem, dawnymi 
Kresami i ich historią. Najczęściej były i są to inicjatywy koncentrujące się na 
pielęgnowaniu polskiego dziedzictwa oraz wspieraniu polskiej mniejszości. Więk-
szość jest nastawiona pozytywnie lub neutralnie wobec Litwinów, Białorusinów  
i Ukraińców. Powstały również instytucje, które starają się patrzeć na dziedzictwo 
kresowe z innego punktu widzenia, tworząc raczej miejsce dialogu niż pielęgnowa-
nia polskiej tożsamości – taką instytucją jest sejneńskie Pogranicze.

Co jednak charakterystyczne – po 1989 roku żadne istotne ugrupowanie nie doma-
gało się rewizji wschodniej granicy. Dlaczego? Powodów było kilka. Z pewnością elity 
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polityczne i intelektualnie zdążyły jeszcze w latach komunizmu zastanowić się nad 
tym, jak ułożyć relacje z sąsiadami. Prawie wszyscy, nawet postkomuniści, „mówili 
Giedroyciem”. Ponadto Polacy nigdy nie mieli poczucia, że w sprawie Wilna zosta-
li pokrzywdzeni przez Litwinów – głównym winowajcą był wspólny wróg Polaków  
i Litwinów, ZSRR. Wreszcie należy pamiętać, że stosunek Warszawy do granicy na 
wschodzie wynikał z ogólnych założeń polskiej polityki zagranicznej – rewizja granicy 
wschodniej mogłaby skłonić Berlin do podniesienia kwestii rewizji granicy zachodniej.

Ostatnim ważnym czynnikiem było poczucie więzi z narodami Rzeczypospo- 
litej. W tej kwestii istnieje zresztą ogromna asymetria w relacjach polsko-litew- 
skich. O ile dla Litwinów odcięcie się od polskości traktowane jest często jako fun-
dament tożsamości, o tyle z polskiego punktu widzenia Litwa jest zaledwie jednym  
z wielu sąsiadów – mitycznym rajem utraconym znanym z Mickiewicza, Orzesz- 
kowej i Sienkiewicza. 

Polacy nic nie wiedzą o Litwie XX wieku. Nawet litewski antypolonizm jest 
postrzegany raczej jako irytujący niż groźny. Jest w tym zapewne pewna doza pro-
tekcjonalizmu, ale i poczucia odpowiedzialności. Jestem przekonany, że w Polsce 
istnieje ogromna i w niewielkim tylko stopniu wykorzystywana szansa na współ-
pracę i chęć dialogu o wspólnym dziedzictwie.
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Białoruś: między Wielkim Księstwem 
Litewskim a Republiką Partyzancką





Aleh Dziarnowicz
Instytut Historii 
Narodowa Akademia Nauk  
Mińsk, Białoruś

„Poszukiwanie ojczyzny”. 
Dyskurs na temat Wielkiego Księstwa Litewskiego  

we współczesnym społeczeństwie białoruskim

Przystępując do rozpatrywania naszego tematu, należy odejść od jednoznacz-
nych ocen informacji empirycznych i przygotować się na nieoczekiwane zwro-

ty. Ewentualnych wniosków nie należy też traktować jako jedynie możliwych. 
W białoruskim społeczeństwie i pośród tamtejszej klasy politycznej istnieje 

kilka poziomów odbioru i przekazu informacji na temat dziedzictwa Wielkiego 
Księstwa Litewskiego. Zacznijmy od obrazu Wielkiego Księstwa, który tworzony 
jest na oficjalnym poziomie państwowym. 

Zewnętrzny poziom werbalny 

Wystąpienia publiczne władz najwyższych 
Prezydent Republiki Białorusi, Alaksandr Łukaszenka, nie tak często, lecz dość 
regularnie odnosi się do kwestii Wielkiego Księstwa Litewskiego i dziedzictwa 
historycznego narodu białoruskiego. Jeden z ostatnich epizodów tego typu miał 
miejsce 7 lutego 2012 roku, gdy podczas ceremonii wręczenia nominacji profesor-
skich i dyplomów doktora habilitowanego Alaksandr Łukaszenka podkreślił, że: 
„W środowisku naukowym nie ustają próby odesłania w zapomnienie słowiańskich 
korzeni narodu białoruskiego, rozwodnienia naszej przeszłości w historii zarówno 
Polski, jak i Litwy”1.

Możemy znaleźć i bardziej jednoznaczne wypowiedzi. I tak w listopadzie 2005 ro- 
ku na spotkaniu ze studentami Mohylewskiego Uniwersytetu Państwowego im. Ar-
kadzia Kuliaszowa prezydent Białorusi oznajmił, że „zwolennicy dawnych czasów  

1 A. Лукашенко: «не видно во многих общественных и гуманитарных исследованиях» белорусских 
ученых, http://naviny.by/rubrics/society/2012/02/07/ic_news_116_386496/ (dostęp 04.07.2012).



z powagą mówią o Wielkim Księstwie Litewskimi i pomijają milczeniem sytuację 
całkowitej podległości i uzależnienia Białorusinów, która miała miejsce w tym niesa-
modzielnym średniowiecznym księstwie”2. W zasadzie można byłoby poprzestać na 
powyższych cytatach, aby zilustrować stanowisko oficjalne władz Republiki Biało-
rusi na temat okresu w historii Białorusi, który trwał około 550 lat. Byłoby to jednak 
błędem. 

Nie mniej znane są i inne wypowiedzi prezydenta Białorusi dotyczące dziedzictwa 
historycznego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Osiemnastego grudnia 2008 roku, pod-
czas spotkania z przedstawicielami mediów ogólnokrajowych, Aleksander Łukaszenka 
oświadczył: „Ano pomyślisz sobie, jacyś tam Białorusini… Ktoś nas nazywa «niewiel-
kim krajem». Nie jesteśmy małym krajem! Przykładając miarę europejską, jesteśmy 
stosunkowo dużym krajem. Szkoda tylko, oczywiście, że liczba naszej ludności stanowi 
zaledwie jedną trzecią tego, co być powinno. Ale to też jest rzecz do naprawienia… Oto 
i oświadczyliśmy twardo – to jest nasza ziemia. Stworzyliśmy na tej ziemi suwerenne 
państwo. Mówimy, że jest to niezależne państwo. Myśmy je stworzyli! […] W układzie 
stosunków międzynarodowych zajęliśmy przynależne nam miejsce. I zaczęło się to nie 
dzisiaj. Nie musimy sobie przyswajać tego osiągnięcia. To już było. Dochodzimy do 
tego od dawna. Wiecie – jeszcze od czasów Rusi Kijowskiej, księstw Połockich, Turow-
skich, Wielkiego Księstwa Litewskiego. We wszystkich tych czasach, ziarnko po ziarn-
ku, stopniowo powstawało to, co mamy dzisiaj. Nie mówiąc już o okresie radzieckim”3.

Możliwe, że właśnie ten ostatni cytat najpełniej odzwierciedla poglądy władz 
Białorusi na temat problemu pamięci historycznej, ponieważ porusza różne aspekty 
historii tego państwa. Można też mówić o pewnych stałych elementach obecnych 
we wszystkich wypowiedziach prezydenta Łukaszenki odnoszących się do histo-
rycznych korzeni Białorusi – jest to apelowanie do słowiańskich korzeni i podkre-
ślanie nieprzerwanej, wielowiekowej etnicznej i kulturowej historii Białorusi.

Informacje oficjalne
Ciekawe informacje można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej prezydenta 
Republiki Białorusi. W zakładce Гісторыка-культурны патэнцыял Беларусі4 
(Historyczny i kulturalny potencjał Białorusi) mowa o tym, że „Białoruś to prze-
piękny kraj, położony w środku Europy, gdzie zachowały się nietknięte krajobrazy 
i archaiczna, tradycyjna kultura. Zamieszkuje tu jeden z narodów wschodniosło-
wiańskich – Białorusini”.

Jeśli chodzi o etnogenezę Białorusinów, pada stwierdzenie, że „na przełomie 
VIII i IX wieku przemieszanie Słowian z zamieszkałymi tu plemionami Bałtów  

2 А. Лукашэнка: прыхільнікі ВКЛ – ненавісьнікі беларускага народу, http://www.svaboda.org/
content/article/803244.html (dostęp 04.07.2012).
3 A. Лукашэнка ўспомніў пра ВКЛ, http://www.belmy.by/articles/news/good/2126.html (dostęp 
04.07.2012).
4 Гісторыка-культурны патэнцыял Беларусі, http://president.gov.by/press10675.html (dostęp 
04.07.2012).
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i Celtów doprowadziło do powstawania związków plemiennych – Krywiczów, 
Dregowiczów i Radzimiczów, które legły u podstaw narodu białoruskiego”. 

O Wielkim Księstwie Litewskim na stronie internetowej prezydenta Republi-
ki Białorusi mówi się z dumą: „W średniowieczu Białorusini i Litwini stworzyli 
w Europie potężne państwo, największe od czasów Imperium Rzymskiego. Pań-
stwo to, Wielkie Księstwo Litewskie, rozciągało się od brzegów Bałtyku po Morze 
Czarne. Wokół starodawnej stolicy – Nowogródka – zjednoczyły się liczne narody 
słowiańskie i bałtyckie. Język starobiałoruski był w tym czasie językiem państwo-
wym”. Szczerze mówiąc, podobne stwierdzenia były w pełni uzasadnione w tek-
stach białoruskich działaczy narodowych z końca lat 80. i początku 90. XX wieku. 
Na stronie internetowej oficjalnych władz Białorusi są jednak dość zaskakujące. 

Co jeszcze kryje owa strona internetowa? „Po sławetnym zwycięstwie  
w 1410 roku pod Grunwaldem, z którego Białorusini mają prawo być dumni, sto-
pa najeźdźcy przez wiele wieków nie stanęła na białoruskiej ziemi”. Faktycznie, 
wypowiedź ta jest cytatem z tekstów autorstwa Michasia Tkaczowa5, historyka 
i archeologa, reprezentującego w swoim czasie Białoruski Front Narodowy (BFN) 
i restytuowaną Białoruską Partię Socjaldemokratyczną Gromada (BSDG). W tym 
wypadku należy jednak skoncentrować uwagę na Tkaczowie jako historyku, a nie 
polityku. 

Dziedzictwu kulturowemu okresu Wielkiego Księstwa Litewskiego poświę-
cony jest poniższy ustęp: „Lata pokoju sprzyjały rozkwitowi kultury białoruskiej, 
która rozwijała się w nurcie europejskiego renesansu i reformacji. Świadectwem 
tego są wybitne osiągnięcia białoruskich działaczy nauki i kultury. Najwybitniej-
szym z nich był Franciszek Skoryna. Ten pedagog i prekursor drukarstwa na sa-
mym początku XVI wieku przetłumaczył i wydał Biblię w języku białoruskim. 
Wcześniej w Europie były tylko tłumaczenia na język niemiecki i czeski”. 

Ciekawie i w sposób niepozbawiony kompromisu oceniono utworzenie Rze-
czypospolitej: „W 1569 roku w wyniku unii lubelskiej zostało utworzone państwo 
federacyjne, które łączyło Wielkie Księstwo Litewskie i polską Koronę – Rzecz-
pospolitą, arystokratyczną republikę narodu białoruskiego, polskiego, litewskiego  
i ukraińskiego”. I dalej: „Wojny Państwa Moskiewskiego z Rzecząpospolitą w XVII 
wieku toczyły się głównie na białoruskich terytoriach. W ich wyniku zabito lub znie-
wolono połowę ludności i zburzono większość miast”. 

The geographic vicinity of the Grand Duchy of Lithuania to the countries of 
Central and Eastern Europe as well as a high level of the country’s spiritual de-
velopment fostered progressive ideas of the Renaissance and the Enlightenment. At 
that time a lot of Belarusians were known all over the world. The great Belarusian 
and East-Slavonic enlightener, publishing pioneer and thinker Francysk Skaryna 
ranked second to none. During his period of work in Prague in 1517–1519, he 
translated and published 23 books of the Bible, using words and structural patterns 

5 M. A. Ткачев, Замки Беларуси, Минск 2001, s. 31.
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of the Old Belarusian language. By that time the Bible had only been published in 
German (1445) and Czech (1448). Skaryna’s followers such as Mikoła Husoŭski, 
the author of a poem in Latin, called „The Song about the Aurochs” (1523, pub-
lished in Krakow), Symon Budny, who wrote a number of works not only in Old 
Belarusian, but also in Polish and Latin, were famous in the Europe of that time6.

Pozostaje tylko dodać, że wszystkie te informacje są sygnowane przez Służby 
Prasowe Prezydenta Republiki Białorusi. 

Podręczniki i pomoce dydaktyczne 

Podręczniki szkolne
Problem opracowania nowych i korekty starszych podręczników do nauki historii 
dla szkół średnich w ciągu ostatnich 15 lat budzi kontrowersje w białoruskim spo-
łeczeństwie. Należy podkreślić, że proces korygowania podręczników składał się  
z kilku etapów. Procesy te zostały uogólnione w 2010 roku w projekcie badaw-
czym Białoruskiego Instytutu Badań Strategicznych (BISS – Belarusian Institute 
for Strategic Studies) „Geneaologia historycznej pamięci Białorusinów w kontek-
ście praktyki edukacyjnej” (autorka projektu – Tatiana Ostrowska)7.

Analiza materiału dydaktycznego oraz jego odniesienie do kontekstu histo-
rycznego i społeczno-politycznego czasów wydania poszczególnych podręczni-
ków pozwoliły na podzielenie całego kompletu pomocy dydaktycznych na trzy 
części, które następnie poddano analizie porównawczej: 

Lata 1993–1995 – „antykolonializm” („nacjonalizm”); 
Lata 1996–2001 – dominacja „rewolucyjnej” panslawistycznej/rusycystycznej 

ideologii z elementami restauracji radzieckiej”8 (według określenia Andrieja Ko-
zakiewicza); 

Lata 2002–2009 – okres budowy ideologii państwa białoruskiego. 
Analiza danych pozwala na stwierdzenie, że historia Białorusi w kształcie, w ja- 

kim jest ona przedstawiana w podręcznikach szkolnych, wskazuje na transformacje 
społeczno-polityczne zachodzące w społeczeństwie. Jednocześnie jest ona nośnikiem 
wartości przyjętych w tym lub innym okresie w dyskursie władzy. Pamięć historyczna, 
jako istotny element identyfikacji narodowej, z zasady jest tworzona przez dyskurs wła-
dzy nie wprost, lecz pośrednio, za pomocą podmiotów procesu edukacyjnego. 

6 Pisownia imion i nazwisk w powyższym tekście jest zgodna z zasadami białoruskiej transliteracji 
na alfabet łaciński.
7 Генеалогія гістарычнай памяці беларусаў у кантэксце адукацыйных практык: http://www.
belinstitute.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=759%3A2010-10-21-20-50-
37&catid=4%3Arussiamain&Itemid=28&lang=be (dostęp 05.07.2012).
8 Obraz dramatycznych w swej warstwie emocjonalnej wydarzeń z tego okresu związanych z wpro-
wadzeniem zmian do podręczników szkolnych, patrz: Г. Сагановіч, Вайна з беларускай гісторыяй, 
„Arche” 2001, nr 3. Wersja internetowa: http://arche.bymedia.net/2001-3/sahan301.html (dostęp 
06.07.2012).
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Poniższe zestawienie pozwala porównać sposób omawiania zagadnień do-
tyczących Wielkiego Księstwa Litewskiego przedstawianych w podręcznikach 
szkolnych w trzech wspomnianych okresach.

Tablica 1. Interpretacja wybranych wydarzeń w podręcznikach szkolnych  
w latach 1993–2009

Pochodzenie Białorusinów

Lata 1993–1995
Pokojowe współistnienie Słowian i Bałtów na obszarze współczesnej Biało-

rusi w V–VIII wieku Wspólnoty Wschodnich Słowian (między innymi plemion 
Radzimiczów, Dregowiczów, Krywiczów, które są uważane za bezpośrednich 
przodków Białorusinów). Brak odniesienia do dawnej Rusi Kijowskiej. Białorusi-
ni, Ukraińcy, Rosjanie to wschodni Słowianie i to ich łączy. Podkreśla się, że po- 
chodzenie nazwy „Ruś” nie zostało wyjaśnione, jednak dokładnie wiadomo, że od 
X do XII–XIII wieku nazwa „Ruś” rozprzestrzeniła się na ziemie zajmowane przez 
współczesną Białoruś.

Lata 1996–2001
Słowianie są wspólnotą jednorodną etnicznie („narodowość staroruska” obejmuje 

ludność związków plemiennych, a następnie księstw). Dopiero około XIII stulecia 
zaczynają pojawiać się nieznaczne różnice wewnętrzne, które następnie doprowa-
dziły do podziału wschodnich Słowian na Rosjan, Białorusinów i Ukraińców.

Lata 2002–2009
Narodowość przychodzi ze zmianą systemu plemiennego w średniowieczu. 

Na Rusi Kijowskiej – narodowość staroruska, z której zaczęły powstawać trzy 
bratnie narody: białoruski, ruski (wielkoruski), ukraiński. Kształtowanie się naro-
dowości zakończyło się w okresie Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Ziemie białoruskie wchodzące w skład Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. Unia w Krewie (1385 r.)

Lata 1993–1995
Wielkie Księstwo Litewskie to państwo białorusko-litewskie. Połączenie się 

w Wielkie Księstwo Litewskie było dobrowolne. Powód połączenia – konieczność 
walki z zagrożeniem zewnętrznym. W czasach Giedymina trzy czwarte ludności 
zamieszkującej Wielkie Księstwo stanowili Białorusini. Duże znaczenie nadaje się 
unii w Krewie i przejściu Litwinów na katolicyzm: „W jednym państwie obok pra-
wosławnych Białorusinów, Ukraińców i Rosjan pojawili się katolicy – Litwini”. 
„Lecz ludność białoruska i ukraińska w większości zachowała wiarę prawosławną 
i kulturę narodową”. W podręczniku z 1993 roku znajduje się rozdział „Przyjęcie 
herbu państwowego POGOŃ”, w którym opisuje się jego historię.
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Lata 1996–2001
Powody połączenia się Litwy i ziem białoruskich w jedno państwo – za-

grożenie zewnętrzne ze strony Krzyżaków. Litwa dążyła do zwiększenia swej  
potęgi kosztem podporządkowanych ziem słowiańskich. Wiele „zachodnio- 
ruskich” księstw zostało wcielonych siłą. Pozostałe były zmuszone do przyłą- 
czenia się do „państwa litewskiego”. Proces ten był korzystny i postępowy przede  
wszystkim dla Litwy, która znajdowała się na niższym stopniu rozwoju w po-
równaniu z ziemiami wschodniosłowiańskimi. Książęta litewscy zdobyli wła-
dzę i ziemie, którymi swobodnie dysponowali. Niezależnie od tego, że ludność 
słowiańska (białoruska) stanowiła większość i język ruski (białoruski) był ję-
zykiem państwowym, Wielkie Księstwo nigdy nie było państwem białoruskim. 
W paragrafie poświęconym stosunkom Wielkiego Księstwa z Księstwem Mo-
skiewskim twierdzi się, że Moskwa uważała się za spadkobiercę Rusi, co „nie 
podobało się książętom litewskim i próbowali oni na wszelkie sposoby temu 
przeszkodzić”. Czyli to właśnie książęta litewscy są przedstawiani jako agreso-
rzy. Powody zawarcia unii w Krewie to wyłącznie realizacja ambicji Jagiełły (Ja-
gajły) dotyczących zdobycia ziemi i władzy. Pośród pozytywnych efektów unii  
w Krewie wskazuje się możliwość przeciwstawienia się inwazji Krzyżaków. 
Wśród negatywów – krzewienie wiary katolickiej wśród od zarania prawosławnej 
ludności ziem białoruskich.

Lata 2002–2009
Powstanie państwa białorusko-litewskiego jako złożona droga ku zjednocze- 

niu uwarunkowana zewnętrznym zagrożeniem ze strony Krzyżaków i Złotej  
Ordy. Litewscy książęta ciągle wikłali się w wojny domowe i walkę o władzę. 
Podkreśla się dobrowolne – na podstawie umowy – wejście Księstwa Połockiego 
w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego. „Mniej więcej trzy czwarte ludności za-
mieszkałej w tym państwie to «ruska» ludność, jak wówczas nazywano Białorusi-
nów”. Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie dążyły do unii, ale większą 
konieczność jej zawarcia dostrzegała strona polska”. Unia w Krewie doprowadziła 
do budowy kościołów na ziemiach białoruskich i krzewienia wiary katolickiej.

Prosty naród zachował wiarę prawosławną, język białoruski, kulturę narodo- 
wą. Podkreśla się wielonarodowy charakter Wielkiego Księstwa: „W jednym pań-
stwie obok prawosławnych Białorusinów, Ukraińców, i Rosjan pojawili się katolicy 
– Litwini, katolicy – Białorusini, katolicy – Polacy”. Akcentuje się wspieranie kato-
licyzmu przez unię w Krewie. Rola języka białoruskiego jako języka państwowego  
w Wielkim Księstwie wspominana jest przy okazji wydania Statutu Kazimierza 
Jagiellończyka (Sudiebnika Kazimierza) (1468), podkreśla się też, że od czasów 
Olgierda (1345–1377) język białoruski był językiem państwowym. Proponuje się 
uczniom, aby pomyśleli, dlaczego wiara stanowi czynnik decydujący w kształto-
waniu się kultury duchowej. „Absolutna większość ludności wschodniosłowiań-
skiej (Białorusini, Ukraińcy, Rosjanie) w Wielkim Księstwie była wyznania pra-
wosławnego”. Wspieranie katolicyzmu przez państwo i brak zainteresowania lud-
nością prawosławną, w opinii autorów podręcznika, osłabiało Wielkie Księstwo  
i przyniosło negatywne następstwa.
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Walka z Krzyżakami. Bitwa pod Grunwaldem (lata 1203–1410)

Lata 1993–1995
Krzyżacy ukrywali swoje agresywne zamiary pod płaszczykiem krzewie- 

nia wiary katolickiej pośród miejscowej ludności. Księstwa Połockie i Turowskie 
stale i z niezłym skutkiem walczyły z Krzyżakami. Przytaczane są przykłady bo-
haterskich walk: Dawid Garadzieński – „sławuty-słynny”, Jakau Palaczanin – „od-
ważny żołnierz”. Podkreśla się wielkie znaczenie zwycięstwa w bitwie pod Grun-
waldem: powstrzymano agresję zakonu krzyżackiego na Wschód, ziemie połocka 
i turowska w Wielkim Księstwie Litewskim otrzymały możliwość rozwoju gospo-
darczego. Jest to wspólne zwycięstwo Polaków, Litwinów, Białorusinów, Ukra-
ińców, Rosjan, Czechów. Pozostają niezauważone „wyjątkowe zasługi Witolda”, 
który wspomniany jest tylko pobieżnie, podobnie zresztą jak i Jagiełło.

Lata 1996–2001
Krzyżacy to główne zagrożenie dla ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego  

Ale przed bitwą pod Grunwaldem walki z Krzyżakami miały zmienny przebieg.  
Zwycięstwo pod Grunwaldem opisywane jest jako „jedno z najważniejszych wy- 
darzeń w historii Litwy, Polski i tych narodów słowiańskich, którym zagrażała agre-
sja niemiecka”. O Białorusi w tym kontekście się nie wspomina. Zwycięstwo w bi-
twie oznaczało przede wszystkim pozbycie się przez „nadbałtyckie narody” groźby 
podboju przez Krzyżaków.

Lata 2002–2009
Zdobycie łupów traktuje się jako prawdziwy cel wypraw krzyżowych w tej 

części Europy. Działania Krzyżaków nie sprzyjały krzewieniu chrześcijaństwa (ka-
tolicyzmu). Zwycięstwo w bitwie pod Grunwaldem przedstawiane jest głównie 
jako zasługa Witolda oraz wydarzenie sprzyjające umocnieniu się Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego i Królestwa Polskiego.

Ziemie białoruskie w składzie Rzeczpospolitej.  
Unia lubelska (1 lipca 1569). Rola unii brzeskiej

Lata 1993–1995
Unia lubelska rozpatrywana jest jako krok wymuszony w związku z zagroże-

niem ze strony Księstwa Moskiewskiego. Oceniana jest niejednoznacznie: z jednej 
strony negatywnie, ograniczyła bowiem suwerenność Wielkiego Księstwa i po-
zwalała Polakom rościć sobie prawo do ziem białoruskich. Z drugiej strony jednak 
Wielkie Księstwo Litewskie nie przestało istnieć po połączeniu z Polską na zasa-
dzie równy z równym. Niezależnie od prób czynionych przez polską szlachtę, aby 
ograniczyć uprawnienia Litwinów, ci ostatni ciągle próbowali wywalczyć nieza-
leżność. Na potwierdzenie tej tezy przypomina się ogłoszenie Trzeciego Statutu 
Litewskiego w roku 1588, który oceniono jako: „najbardziej znaczące osiągnięcie  
w walce o niezależność państwową”. Dokumentowi oraz jego redaktorowi Lwu Sa-
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piesze przypisuje się duże i niewątpliwie pozytywne znaczenie w białoruskiej hi-
storii. Podkreśla się fakt, że statut został wydany w języku starobiałoruskim, któ-
ry zyskał rangę języka państwowego w Wielkim Księstwie Litewskim. Jednym 
z następstw negatywnych zjednoczenia była stopniowa i postępująca polonizacja 
szlachty białoruskiej. Unia brzeska (1596) odpowiadała zamiarom zarówno kato-
lików, jak i prawosławnych. Społeczeństwo było przygotowane do jej przyjęcia. 
Jednakże unię krzewiono z użyciem siły. Prócz tego w unickich kościołach zaczęto 
używać języka polskiego, co nasiliło antyunickie nastroje w społeczeństwie. Za-
mieszki antyunickie z roku 1623 doprowadziły do zmiany zasad przechodzenia do 
Cerkwi greckokatolickiej, co sprzyjało szerszemu upowszechnianiu się unii na zie-
miach białoruskich.

Lata 1996–2001
Zawarcie unii lubelskiej to wynik skomplikowanej sytuacji, w jakiej zna- 

lazło się Wielkie Księstwo Litewskie w wyniku wojen o Inflanty. Twierdzi się, że 
zdobycie Połocka przez wojska Iwana Groźnego zmusiło litewskich feudałów do 
zbliżenia się z Polską. Wspomina się, że Wielkie Księstwo Litewskie zachowało 
pewną autonomię, jednak polscy feudałowie otrzymali zezwolenie na nabywanie 
posiadłości ziemskich na obszarze księstwa. Fakt ten oceniany jest negatywnie, 
jako że w rezultacie doprowadziło to do polonizacji kraju.

Lata 2002–2009
Pośród przyczyn zawarcia unii lubelskiej wymienia się chęć szlachty Wiel- 

kiego Księstwa Litewskiego do posiadania takich samych wolności i praw, jakie 
miała szlachta koronna. Druga przyczyna to katastrofalne położenie Wielkiego 
Księstwa w okresie wojen o Inflanty. Zjednoczenie nie było związkiem równych 
państw, Korona cieszyła się bowiem lepszym położeniem społeczno-gospodar-
czym. Korona nie wchłonęła Wielkiego Księstwa, które pozostało odrębną jednostką 
polityczną i gospodarczą. Dążenie szlachty do „złotej wolności” w rzeczywistości 
doprowadziło do jej spolszczenia. Podkreśla się zarówno niechęć do podporządko-
wywania się scentralizowanej władzy, jak i do uznania podziałów przeprowadzonych  
przez Rzeczypospolitą. Prawosławie jest opisywane jako pierwsza i podstawo- 
wa religia na ziemiach białoruskich do chwili zawarcia unii brzeskiej. Twierdzi się, 
że unia została przyjęta ze względów utylitarnych, zarówno przez duchowieństwo, 
jak i przez kręgi rządzące Rzecząpospolitą. Pozytywną stroną unii brzeskiej była 
– w odróżnieniu od katolicyzmu – przystępność dla ludności chłopskiej oraz możli-
wość zachowania tradycji kulturowych wschodnich Słowian, które zanikały w razie 
przejścia na katolicyzm.

Porównanie argumentacji przytoczonej w tablicy 1. ukazuje znaczne rozbież-
ności w interpretacji, a nawet skrajnie różne oceny tych samych wydarzeń histo-
rycznych. Wyjątek stanowi jedynie druga wojna światowa (czy też Wielka Wojna 
Ojczyźniana), która jest przedstawiana jako jedno z najbardziej znaczących wyda-
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rzeń w białoruskiej historii. W podręcznikach jest ona omawiana bardzo szczegó-
łowo we wszystkich wyodrębnionych powyżej okresach.

Kolejna tablica obrazuje zmiany ocen odnoszących się do trzech najważniej-
szych postaci okresu Wielkiego Księstwa: wielkiego księcia Witolda, Franciszka 
Skoryny i Lwa Sapiehy.

Tablica 2. Ocena postaci historycznych epoki Wielkiego Księstwa 
Litewskiego w podręcznikach szkolnych do nauki historii Białorusi

Witold (1350–1430)

Lata 1993–1995
Zdecydowanie umacniał swoją władzę, był zwolennikiem niepodległości 

Wielkiego Księstwa Litewskiego, żądał od białoruskich i ukraińskich książąt wa-
salnych podporządkowania się jego władzy. Walczył z Jagiełłą. W podręcznikach 
do V–VI klasy (1993) Witold nie jest opisywany jako znacząca postać w historii 
Białorusi.

Lata 1996–2001
Postaci Witolda i prowadzonej przez niego polityce poświęca się dużo uwagi na 

jedenastu stronach podręcznika. Przedstawiany jest on jako książę prowadzący kon-
sekwentną politykę niezależności Wielkiego Księstwa Litewskiego od Polski. Wi-
told jest opisywany jako mądry władca, ale jednocześnie przebiegły (często zmieniał 
sojuszników i religię po to, aby osiągnąć cele polityczne) i twardy polityk (umiejętnie 
rozprawiał się ze swymi wrogami). Zwycięstwo w bitwie pod Grunwaldem to także 
w dużym stopniu zasługa Witolda. Ogólnie postać Witolda jest oceniana pozytywnie.  
Z okresem jego rządów wiąże się największy rozkwit Wielkiego Księstwa Litew-
skiego.

Lata 2002–2009
Witold opisywany jest w samych superlatywach: sławny, mądry, wielki. W pod- 

ręczniku poświęcono mu najwięcej miejsca. Za czasów Witolda Wielkie Księ-
stwo Litewskie osiągnęło największą siłę i największe rozmiary. „Zdecydowanie 
wzmacniał swą władzę” – jest to podkreślane jako fakt pozytywny. Witold był 
rzeczywistym dowódcą zjednoczonych wojsk podczas bitwy pod Grunwaldem,  
a zatem także jej zwycięzcą.

Franciszek Skoryna (przed 1490–1551)

Lata 1993–1995
Zwany „Вялікім пачынальнікам” (Wielkim inicjatorem). Sławny syn zie- 

mi białoruskiej, wielka osobowość nie tylko białoruskiej, ale i całej wschodnio- 
europejskiej historii. W szczegółach opisywane jest życie i działalność Skoryny, 
przedstawiano jego działalność na rzecz oświecenia narodu białoruskiego, która  
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określana jest mianem „sprawy świętej”. Skoryna nazywany jest patriotą, lecz  
jego patriotyzm jest szczególny (możliwe, że taki, jaki autorzy chcieliby wy- 
kształcić u Białorusinów pod koniec XX wieku): ogólnoludzki, w który „wple- 
ciona jest miłość do Ojczyzny i szacunek dla osiągnięć i mądrości innych naro-
dów”. Skorynie poświęcono siedem stron podręcznika i cztery ilustracje.

Lata 1996–2001
Określany jest jako „wielki syn narodu białoruskiego”. Dość szczegółowo  

i życzliwie przedstawiano biografię Skoryny. Podkreśla się, że dążył do tego,  
aby książka stała się dostępna dla zwykłych ludzi. Ocenia się go również jako  
patriotę, który był „gorącym obrońcą ojczystego języka”. Nazywanie go Ro- 
sjaninem sugeruje, że Skoryna utożsamiał się nie tylko z Wielkim Księstwem Li-
tewskim, ale i z Księstwem Moskiewskim.

Lata 2002–2009
Postaci Skoryny nadaje się wielkie znaczenie w białoruskiej historii. Świadczy  

o tym także ilość miejsca poświęconego mu w podręczniku: sześć stron i cztery  
ilustracje. Prócz tego podkreśla się, że Skoryna to postać nie tylko o znaczeniu  
lokalnym (białoruskim), ale i co najmniej regionalnym (wschodniosłowiańskim).  
Świadczy o tym też tytuł paragrafu poświęconego białoruskiemu krzewicielowi  
oświaty: „Franciszek Skoryna to wschodniosłowiański i białoruski humanista i krze-
wiciel oświaty”. Skoryna jest opisywany jako człowiek o „niezwykłych zdolnościach”, 
nie tylko wydawca, ale też autor przedmów i podań. Dążył do tego, aby wątki biblijne 
były dostępne dla zwykłego czytelnika. Skoryna to humanista, a także „gorący pa-
triota, oddany zwolennik jedności duchowej i obywatelskiej narodu, chrześcijańskich  
i ogólnoludzkich wartości”. „Tytan białoruskiego odrodzenia”, który zdecydowanie 
wyprzedził swoich rodaków. Podkreśla się, że Skoryna był jednym z najznakomit-
szych absolwentów uniwersytetu w Padwie, jego portret wisi nad uniwersytecką 
katedrą Galileusza, w otoczeniu innych znakomitych uczonych. Podsumowuje się 
to stwierdzeniem, że „F. Skoryna to jeden z największych synów Białorusi”.

Lew Sapieha (1557–1663)

Znany działacz polityczny i państwowy Wielkiego Księstwa Litewskiego 
Jeden z najbardziej utalentowanych i wybitnych przedstawicieli rodu Sapiehów. 
Mądry i wykształcony. Patriota Wielkiego Księstwa, który poświęcił swe życie, 
talenty w służbie ojczyźnie.

Lata 2002–2009
Wspomina się o przyjęciu Trzeciego Statutu Litewskiego w 1588 r., co stanowi 

dowód niezależności Wielkiego Księstwa Litewskiego od Polski w tym okresie. 
Samo nazwisko Lwa Sapiehy przy tym nie zostaje wymienione.

Wielki Książę Witold występuje w podręcznikach jako jeden z pozytywnych 
bohaterów białoruskiej historii. Autorów podręczników z lat 1993–1994 intere so-
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wała przede wszystkim walka o niepodległość ziem litewskich, z którą łączy 
się postać Witolda. Samemu Witoldowi nie poświęcano zbytniej uwagi, co było  
spowodowane trudnościami przy „przyswojeniu” Witolda białoruskiej historii  
i brakiem po dziś dzień jednoznacznej identyfikacji Witolda jako swego (białorus- 
kiego) lub też cudzego (litewskiego) księcia. W kolejnych podręcznikach, gdy  
mowa o niepodległości, która jest przedstawiana jako niezależność od Polski, ak-
cent przenoszony jest na postać Witolda, mądrego, zdecydowanego, a niekiedy na-
wet twardego polityka, „zdecydowanie” wzmacniającego swą władzę. Cecha ta 
wartościowana jest pozytywnie i być może podkreślana jest z zamiarem usprawie-
dliwienia twardej władzy centralistycznej w naszych czasach. Prócz tego ważna 
wydaje się rola Witolda jako zwycięzcy w walce z Krzyżakami, której znaczenie 
akcentuje się w podręcznikach drugiego i trzeciego okresu.

Analizując proces pisania podręczników do nauki historii dla uczniów szkół 
białoruskich, autorzy omawianego projektu badawczego wyróżniają następujące 
tendencje, charakterystyczne dla podręczników ostatniego okresu (2002–2009):

– powrót bohaterów historycznych, który jest reakcją na tendencję do całko-
witego eliminowania bohaterskiego eposu w drugim okresie. Postacie te 
ulegają jednak przepuszczeniu przez filtr ideologii współczesnego państwa 
białoruskiego; 

– stopniowe „oswojenie” przedsowieckiej historii zorientowanej na poszuki-
wanie źródeł państwowości białoruskiej i potwierdzenie jej dawnego pocho-
dzenia;

– popularyzacja obrazu twardej, ale skutecznie działającej postaci historycznej. 
W 2010 roku pojawiły się nowe tendencje w kształtowaniu treści podręczni-

ków szkolnych. Przykładem podręcznik traktujący o okresie od drugiej połowy 
XVI do końca XVIII wieku, czyli o czasach Rzeczypospolitej. Wydarzenia związa-
ne z unią lubelską oceniane są w nim dosyć krytycznie, a za jej główną przyczynę 
uznaje się trudną sytuację wewnątrzpolityczną Wielkiego Księstwa Litewskiego 
podczas wojny o Inflanty: „Królestwo Polskie zgadzało się na udzielenie pomocy 
wojskowej jedynie pod warunkiem podpisania unii państwowej”1. Ogólnie jednak 
odpowiednie rozdziały podręcznika przesycone są sympatią dla idei zachowania 
niezależności przez Wielkie Księstwo Litewskie2.

Podręczniki uniwersyteckie
Podręczniki uniwersyteckie przeznaczone dla studentów historii z okresu ostat-
niego dwudziestolecia nie były przedmiotem analizy porównawczej podobnej 
do omówionej powyżej w odniesieniu do podręczników szkolnych. Ale również  
w tym wypadku mamy do czynienia z gorącą dyskusją. Wywołało ją wydanie przez 

1 B.A. Белазаровіч ,  І. П. Кр энь ,  Н. М. Ганушчанка , Гісторыя Беларусі, другая палова 
XVI – канец XVIII стст.: вучэб. дапаможнік для 8-га класа, Минск 2010, s. 13. 
2 В. А. Белазаровіч, І. П. Крэнь, Н. М. Ганушчанка, Гісторыя Беларусі… s. 15, 21–22.
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docenta Uniwersytetu Mohylewskiego, Jakowa Treszczenoka, podręcznika, który 
zaczął się ukazywać w 2004 roku. W pierwszej dekadzie XXI wieku Jakow Tresz-
czenok wywierał duży wpływ na dydaktykę historyczną na Białorusi jako autor 
podręczników szkolnych i uniwersyteckich własnego autorstwa lub wydawanych 
pod jego redakcją. Występował także jako recenzent tego rodzaju wydawnictw.

Bezpośrednio do tematyki Wielkiego Księstwa Litewskiego odnosi się pierw-
sza część podręcznika autorstwa Treszczenoka3. W rozszerzonej i dosyć krytycznej 
recenzji Aleś Smalianczuk nazwał „fenomen Treszczenoka” epizodem w ewolucji 
„historiografii dyrektywnej”4. Recenzent zauważa, że „napisanie zwykłej recenzji 
naukowej na temat podręcznika J. Treszczenoka jest niemożliwe” i określa drugą 
część podręcznika „politycznym pamfletem”5.

Jeżeli przeprowadzimy analizę części podręcznika Jakowa Treszczenoka poświę-
conej historii Wielkiego Księstwa Litewskiego, zaskoczy nas znacząca liczba czy- 
sto faktograficznych błędów. Na przykład, autor utożsamia plemiona Prusów i Jać-
wingów ze wschodnimi Bałtami, a koronację Mendoga datuje na 1251, a nie 1253 rok.

Koncepcje leżące u źródeł publikacji nie są całkowicie oryginalne. Nawiasem  
mówiąc, Treszczenok sam daje odnośniki do prac autorów, na których autorytet  
się powołuje. Autor podręcznika nazywa całkowicie uzasadnionym i przekonują-
cym wniosek Władimira Paszuto określający ustrój polityczny powstały w wyni- 
ku procesów tworzenia się Wielkiego Księstwa Litewskiego mianem „niepełnopraw- 
nej federacji ziem litewskich i ruskich”6. Samo zaś Wielkie Księstwo Treszczenok 
określa jako federację najwyższych warstw feudalnych dwóch narodów. Według 
niego w ramach tej federacji państwowość zachodnioruskich feudałów, będąca  
bezpośrednią kontynuacją państwowości staroruskiej, nie była już z nią tożsama  
– stanowiła nowy etap w rozwoju państwowości zachodniej Rusi i zawierała  
syntezę litewsko-ruską. Następnie Jakow Treszczenok wyciąga dość nieoczekiwany,  
z punktu widzenia jego poprzednich sformułowań, wniosek: „Mamy prawo rozpatry- 
wać tę państwowość jako starobiałoruską, przejawiającą pewne różnice w porów-
naniu z powstającą w tym okresie na północnym wschodzie państwowością wiel-
koruską”7. Autor pisze, że „chociaż feudałowie białoruscy ani w tamtych czasach, 
ani dużo później nie oddzielali siebie w sensie etnicznym od reszty Rusi, państwo-
wość ta stała się jedną z przesłanek kształtowania się samodzielnej narodowości  

3 Я. И. Трещенок, История Беларуси: В двух частях. Часть 1: Досоветский период: Учебное 
пособие для студентов высш. учеб. Заведений, wyd. 2, Могилев 2004.
4 A. Смалянчук, Навошта Лукашэнку Трашчанок? (Рэц.: Трещенок Я. И. История Беларуси. 
В двух частях. Часть 1, Могилев: МГУ, 2004. 296 с.; История Беларуси. В двух частях. Часть 
2. / Под ред. Я. И. Трещенка. Могилев: МГУ, 2005. 310 с.), „Arche” 2006, nr. 3. Wersja interneto-
wa: http://arche.bymedia.net/2006-3/smalancuk306.htm (dostęp 06.07.2012).
5 Tamże, s. 56.
6 A. П. Новосельцев,  В. Т. Пашуто,  Л. В. Черепнин, Пути развития феодализма. (Закавказье, 
Средняя Азия, Русь, Прибалтика). Мoсква 1972. s. 301; Я. И. Трещенок, История Беларуси, 
cz. 1, s. 67.
7 Tamże, s. 69.
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białoruskiej”. W opinii J. Treszczenoka rozwój w tym kierunku dostatecznie swo-
bodnie odbywał się tylko w ciągu pierwszego półtora wieku istnienia Wielkiego 
Księstwa, po czym ulegało ono – Wielkie Księstwo – poważnym deformacjom. 
Autor ma tu na myśli procesy polonizacji elit Wielkiego Księstwa i, w efekcie 
końcowym, powstanie Rzeczypospolitej: „Stopniowemu zburzeniu ulegała nie tyl-
ko białoruska, ale też nierozerwalnie, historycznie z nią związana państwowość 
litewska”8. Według Treszczenoka, do drugiej połowy XIV wieku Wielkie Księstwo 
Litewskie pozostawało czynnikiem pozytywnym w historii Europy Wschodniej, 
wniosło bowiem znaczący wkład w przezwyciężenie agresji krzyżackiej niemiec- 
kich feudałów i w walkę ze Złotą Ordą. Według autora podręcznika w XV–XVI wie- 
ku następowało stopniowe przekształcanie się systemu politycznego Wielkiego 
Księstwa w wariant „kresowy” państwowości polskiej9.

Poglądy Treszczenoka nie są pozbawione wewnętrznych sprzeczności. Opie-
rając się na koncepcjach zachodniorusizmu XIX-wiecznej historiografii rosyjskiej, 
autor obok poprzednich wypowiedzi umieszcza w podręczniku następujące stwier-
dzenia na temat Wielkiego Księstwa Litewskiego: „W żadnym wypadku nie można 
go traktować jako «państwa białoruskiego» (wersja narodowych ekstremistów) lub 
nawet «państwa rusko-litewskiego» (według wersji rosyjskiej historiografii przedre-
wolucyjnej)”. „Było to państwo litewskich feudałów, początkowo dopuszczające na 
prawach niepełnoprawnej federacji elementy państwowości białoruskiej. I nic ponad 
to. To była Litwa pozostająca w symbiozie z podległymi jej ziemiami ruskimi”10.

Widzimy tym samym, że oficjalnie zatwierdzony podręcznik akademicki do nauki 
historii Białorusi w dziale poświęconym opisowi i ocenie historii Wielkiego Księstwa 
Litewskiego został napisany w duchu zachodniorusizmu. Jeżeli chodzi o poszukiwanie 
kontekstu dla oficjalnej ideologii państwowości białoruskiej, jest on w pewnym stop-
niu nowatorski. Na tym właśnie polega ambiwalencja ocen okresu Wielkiego Księstwa 
Litewskiego w historii Białorusi. Mówiąc zaś o wpływach zachodniorusizmu, należy 
podkreślić, że współczesna wersja tej koncepcji historiograficznej w porównaniu z jej 
pierwowzorem stoi na niższym poziomie, czego świadectwem są znaczące błędy fak-
tograficzne dotyczące wydarzeń powszechnie znanych i uznanych.

Poziom wizualny 

Heraldyka regionalna i miejska 
Prawdziwym szokiem dla części społeczeństwa białoruskiego była zmiana oficjal-
nej symboliki Republiki Białorusi w 1995 roku, czyli rezygnacja z flagi biało-czer-
wono-białej i herbu Pogoń. 

Należy jednak podkreślić, że w naszych czasach są obecne i inne tendencje – 
wszystkim białoruskim miastom zakładanym na prawie magdeburskim przywrócono  

8 Tamże, s. 81.
9 Tamże, s. 112.
10 Tamże, s. 70.
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w pierwszej dekadzie XXI wieku na mocy dekretów prezydenta Republiki Biało-
rusi ich herby historyczne11. Ogółem w Państwowym Rejestrze Heraldycznym za-
pisano herby i flagi 150 jednostek administracyjno-terytorialnych i terytorialnych 
Republiki Białorusi12. W sytuacji, gdy któraś z miejscowości nie ma tradycji mag-
deburskich, nadaje się jej współczesny herb bardzo często nawiązujący do czasów 
Wielkiego Księstwa Litewskiego. 

Ciekawym przykładem może być herb i flaga chocimska i rejonu chocimskie-
go, czyli regionu położonego najbardziej na wschód nie tylko w obwodzie mohy-
lewskim, ale i w całej Białorusi. W opisie herbu podkreślano, że nazwa Chocimsk 
po raz pierwszy pojawiła się w tekstach z 1430 roku, i że miasto należało do rodu 
Gołyńskich, którzy posługiwali się herbem Klamry. Właśnie na podstawie tego 
herbu szlacheckiego opracowano współczesną oficjalną symbolikę Chocimska13.

Pośród ostatnio zatwierdzonych herbów znajduje się herb obwodu witebskie- 
go (dekretem prezydenta Republiki Białorusi nr 277 z 2 czerwca 2009 roku). Skła-
da się nań tarcza francuska na czerwonym polu, na której przedstawiony jest  
srebrny jeździec w zbroi trzymający w prawej ręce nad głową miecz, a w lewej tar- 
czę ze złotym krzyżem sześcioramiennym. Herb wieńczy duża złota korona miejska 
z pięcioma zębami. Od dołu herb otaczają dwie gałęzie dębowe, spowite i połączone 
błękitną szarfą orderową. Podstawą był herb guberni witebskiej z 1856 roku opracowa-
ny na podstawie herbu województwa witebskiego, którego głównym elementem była 
Pogoń. We współczesnym herbie zamieniono koronę królewską na koronę miejską (co-
rona muralis).

Możliwe, że obecność Pogoni w herbie z czasów carskich mogła sprzyjać temu 
powrotowi we współczesnym herbie obwodu witebskiego. Lecz we współczesnej 
Białorusi Pogoń jest obecna także w herbie obwodu homelskiego, wielu miast – 
Mohylewa, Rzeczycy, Lepeli i innych. Ponadto w 2007 roku postanowieniem Rady 

11 Wystarczy porównać współczesne herby tych miast z ich pierwowzorami, patrz: А. Цітоў, 
Геральдыка беларускіх местаў (XVI – пачатак XX ст.), Минск 1998.
12  В. И. Адамушко, M. M. Елинская, Гербы и флаги Беларуси, Минск 2006, s. 22.
13 С. Я. Рассадзін, А. М. Міхальчанка, Гербы і сцягі гарадоў і раёнаў Беларусі, Минск 2005, s. 114.

Il. 1. Herb i flaga chocimska i rejonu chocimskiego w obwodzie mohylewskim. 2001 rok
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Ministrów herb Pogoń został włączony do Państwowego Spisu Skarbów Historii  
i Kultury Republiki Białorusi14.

Jak widać, w regionalnej symbolice współczesnej Republiki Białorusi heraldy-
ka czasów Wielkiego Księstwa Litewskiego jest obecna w sposób reprezentatywny.

Odbudowa zabytków
Niezależny i jednocześnie obszerny temat stanowi dbałość o zewnętrzną reprezenta-
cję dziedzictwa kulturowego. Ważnym jej elementem jest renowacja i rewitalizacja 
zabytków architektury. Szczególny przyczynek do dyskusji stanowi jakość prac kon-
serwatorskich i podejście do metodologii renowacji dzielnic z zabudową historyczną. 
W tym kontekście ważne jest podejście oficjalne do dziedzictwa architektoniczne-
go epoki Wielkiego Księstwa Litewskiego. Oto jedna z ostatnich ważnych nowości  
w tym zakresie – Rada Ministrów Republiki Białorusi zatwierdziła państwowy pro-
gram pod nazwą „Zamki Białorusi” na lata 2012–2018. Decyzja ta została zawarta 
w Postanowieniu nr 17 z 6 stycznia 2012 roku. Finansowanie programu odbywa się 
14 Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, 14 мая 2007 г., № 578. „Аб статусе 
гісторыка-культурных каштоўнасцей”. Дадатак 2. Пералік нематэрыяльных праяўленняў 
творчасці чалавека, якім надаецца статус і катэгорыя гісторыка-культурных каштоўнасцей 
Рэспублікі Беларусь.

Il. 3. Herb guberni witebskiej Imperium 
Rosyjskiego. 1856 r.

Il. 2. Herb obwodu witebskiego Republiki Białorusi. 
2009 r.

Il. 4. Herb obwodu homelskiego. 2005.  
Pogoń przedstawia tu miejski herb Rzeczycy

Il. 5. Herb miejski Mohylewa 1577, 2005
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ze środków przewidzianych w budżecie państwa i w budżetach lokalnych, a także ze 
środków własnych instytucji-wykonawców i innych źródeł. W latach 2012–2018 na 
realizację programu potrzebne będą środki rzędu 131 miliardów rubli białoruskich 
(około 12 mln euro). Jest to względnie niewielka kwota, biorąc pod uwagę rozmiar 
niezbędnych prac. Jest to też pierwszy tak kompleksowy program skierowany na 
wszystkie kategorie zabytków, a nie na poszczególne obiekty. Ta zaskakująca rzą-
dowa inicjatywa, u której źródeł stoi minister kultury Paweł Łatuszka, wywołała po-
lemikę prasową. Należy uwzględnić, że uwagi krytyczne wyraziły zaangażowane 
media internetowe, w pierwszej kolejności – rosyjska federalna agencja REGNUM. 
W oskarżających materiałach agencji omówiono ważne postulaty polityków i dzien-
nikarzy z Rosji i Białorusi, którzy krytycznie zapatrują się na rewitalizację dziedzic-
twa Wielkiego Księstwa Litewskiego na Białorusi. 

Pierwsze oceny tego programu wyczytać można już w nadanym przez redak-
cję tytule: W czasach kryzysu Białoruś będzie odbudowywać zamki polskich magna-
tów15. W komentarzu, który następuje po opisie szczegółów programu, REGNUM 
podkreśliło, że „Ministerstwo Kultury Białorusi poświęca szczególną uwagę odbu- 
dowie zabytków przypominających o czasach Wielkiego Księstwa Litewskiego  
i Rzeczypospolitej. Okres, gdy ziemie zachodnioruskie (Białorusi) wchodziły w skład  
Rzeczypospolitej, charakteryzuje się nagonką na prawosławie, zakazem używania  
języka ruskiego w pismach urzędowych, dyskryminacją szlachty prawosławnej  
(fenomen «dysydentów»), w następstwie czego uprzywilejowana warstwa spo- 
łeczna ludności dzisiejszej Białorusi stała się nośnikiem polskiej kultury i religii 
rzymskokatolickiej. Terminy «magnaci białoruscy» i «szlachta białoruska» są nie-
poprawne”.

Materiał ten pojawił się na agencyjnym pasku aktualności 11 stycznia 
2012 roku, a 6 lutego w tym samym miejscu ukazał się obszerny komentarz na 
temat programu „Zamki Białorusi”, który opatrzony był dosyć charakterystycznym 
tytułem Ministerstwo Kultury Białorusi odbudowuje litewskie i polskie zamki16. 
REGNUM podkreśliło, że „Ministerstwo Kultury Białorusi poświęca wiele uwagi 
popularyzacji idei „tysiącletniej tradycji państwowości białoruskiej, dziedziczeniu 
jej w spadku po Wielkim Księstwie Litewskim i Rzeczypospolitej”. Jeżeli pominąć 
pozycję historyczną i ideologiczną autorów tego materiału, to należy zauważyć, że 
w warstwie czysto informacyjnej jest on nieprecyzyjny. Ta negatywna ocena doty-
czy przede wszystkim liczb związanych z budżetem i nazw miejscowości. 

Przytoczone cytaty wymownie świadczą o tym, jaką krytykę mogą wywoły-
wać odwołania do wizualnych pozostałości epoki Wielkiego Księstwa Litewskie-
go. Należy brać także pod uwagę, że na Białorusi istnieje ściśle scentralizowany 
system zarządzania państwowego w sferze kultury. Wychodząc od tych przesłanek,  
sądzić należy, że docinki wobec programu „Zamki Białorusi” nie wpłyną na stano-
wisko rządu w sprawie odbudowy dziedzictwa kulturowego. 
15 http://www.regnum.by/news/1487106.html (11.01.2012; dostęp 07.07.2012).
16 belarus.regnum.ru/news/1495877.html (06.02.2012; dostęp 07.07.2012).
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Badania opinii publicznej 
Cała ta skomplikowana dynamika w stosunku do dziedzictwa Wielkiego Księstwa 
Litewskiego odbija się także na wynikach badań opinii publicznej. Należy podkre-
ślić, że białoruscy socjologowie regularnie nawiązują do tematu Wielkiego Księstwa. 

W czerwcu 2004 roku Niezależny Instytut Badań Społeczno-Gospodarczych 
(NIBSG) przeprowadził ankietowe badanie opinii społecznej, którego wyniki 
przedstawiono w poniższej tablicy. 

Tablica 3. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Jakie państwo według  
respondentów było pierwszym państwem w historii Białorusi?”  

(w %; ankieta z 2004 roku)17

Wielkie Księstwo Litewskie (XIII–XVIII w.) 34,6
Białoruska Republika Ludowa (1918) 15,1
Białoruska Socjalistyczna Republika Sowiecka (1919–1991) 17,0
Republika Białorusi (od 1991 roku – do czasów obecnych) 18,2
Nie potrafię odpowiedzieć / Brak odpowiedzi 15,1

Jeszcze bardziej wyraziste wyniki, jeżeli chodzi o problem Wielkiego Księstwa 
Litewskiego jako „lidera”, uzyskano w badaniach prowadzonych przez NIBSG pod 
koniec 2006 roku wśród elit (urzędników wysokiego szczebla, dyrektorów fabryk, 
redaktorów gazet itp.): 80% (!) ankietowanych wymieniło Wielkie Księstwo Li-
tewskie jako pierwsze w historii państwo białoruskie, na BRL przypadło zaledwie 
8%, po 5% wskazań padło na BSRR i Republiki Białorusi (w kształcie z 1991 r.)18.

Nowe podobne badania przeprowadzono całkiem niedawno – w marcu 2012 roku. 
Organizatorami tego badania była spółka cywilna „Будзьма беларусамі!” i laborato-
rium badań socjologicznych „Nowak”19. Wyniki rozłożyły się, jak pokazano w tablicy 4. 

Tablica 4. Rozkład odpowiedzi na pytanie o źródła państwowości białoruskiej 
(w %; ankieta z 2012 roku)

Księstwo Połockie i Turowskie 25,0
Wielkie Księstwo Litewskie 44,8
Białoruska Socjalistyczna Republika Sowiecka 18,2
Białoruska Republika Ludowa 9,9
Nie udzieliło odpowiedzi 14,6

17 Ю. Дракохруст, С чего начинается Родина?, „Неприкосновенный запас” 2007, nr 6/56, s. 85–
1000. Wersja internetowa: http://magazines.russ.ru/nz/2007/6/dr9.html (dostęp 07.07.2012).
18 НИСЭПИ: В Европу, но без НАТО: http://iiseps.org/12-06-5.html (dostęp 07.07.2012).
19 Радыё Свабода: Помнікі Каліноўскаму, Быкаву, Машэраву і Лукашэнку, http://www.svaboda.
org/content/article/24604571.html (dostęp 07.07.2012); „Наша Ніва”: Вялікае Княства, Скарына 
– і чырвона-зялёны сцяг: http://nn.by/?c=ar&i=74761 (dostęp 07.07.2012).
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Należy także koniecznie podkreślić, że za „średniowiecznymi źródłami” pań-
stwowości białoruskiej opowiedziało się zarówno młode pokolenie, jak i osoby  
w wieku dojrzałym. Wydaje się, że mamy tutaj do czynienia z rzadkim w białoru-
skim społeczeństwie konsensusem. 

Cechy charakterystyczne obrazu dziedzictwa  
Wielkiego Księstwa Litewskiego. (Zamiast zakończenia)

Cała gama sprzecznych ocen wyrażana w dyskursie oficjalnym, przedłużające się 
procesy kształtowania się na Białorusi narodowości politycznej, kompleksy et-
niczne, mity historiograficzne, poszukiwanie identyfikacji, zauważalne zaintereso-
wanie historią i wreszcie wpływ mass mediów prowadzą do kształtowania się na 
współczesnej Białorusi stosunkowo złożonej mozaiki pojęć na temat Wielkiego 
Księstwa Litewskiego. Można wyróżnić przy tym kilka charakterystycznych cech 
wyobrażenia o jego dziedzictwie. Są to:

– uświadomienie sobie przez większą część przedstawicieli społeczeństwa bia-
łoruskiego znaczenia dziedzictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego dla histo-
rii narodu, państwa i kultury Białorusi; 

– instrumentalno-polityczne traktowanie dziedzictwa Wielkiego Księstwa;
– sprzeczność ocen dotyczących roli tego dziedzictwa.

Z myślą o przyszłości można wysunąć przypuszczenie, że w obrazie Wielkiego 
Księstwa Litewskiego będą zachodziły dalsze zmiany idące najprawdopodob- 
niej w kierunku „pochłonięcia” tematu poprzez tworzenie nieskomplikowanej  
tożsamości państwowości białoruskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. W pro-
cesie tym odrębne komponenty dziedzictwa Wielkiego Księstwa zajmą ważne 
miejsce w dyskursie społecznym, ale pozostałe części tych zagadnień mogą zostać 
przemilczane. Oczywiście przy takiej prognozie istnieje zagrożenie dla całościo-
wego, syntetycznego odbioru przeszłości historycznej, która musi być przepraco-
wana również w wymiarze indywidualnym. 

Przełożyła Irena Korcz-Bombała
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Alvydas Nikžentaitis
Instytut Historii Litwy
Wilno

Białoruska kultura pamięci  
między Wielkim Księstwem Litewskim  

a Republiką Partyzancką

Aleh Dziarnowicz i Elena Temper wyjaśnili znaczenie dwóch białoruskich mi-
tów narodowych dla dzisiejszej kultury pamięci na Białorusi oraz ich wpływ 

na kształtowanie tożsamości1. Wymieniono również najważniejsze znaczenia sym-
boliczne tych mitów. Jeśli mit Republiki Partyzanckiej jest wersją mitu zwycięstwa 
w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej2, to mit Wielkiego Księstwa Litewskiego jako to-
pos narodowy jest dla społeczeństwa białoruskiego symbolicznym znakiem Zacho-
du, znakiem możliwej integracji z jego strukturami3. Wyraźnie pokazano genezę 
tych dwóch mitów. Wielka narracja o Republice Partyzanckiej była białoruskim 
odpowiednikiem ogólnosowieckiego mitu o zwycięstwie, próbę nowej transfor-
macji tożsamości Białorusinów przy wykorzystaniu tradycji Wielkiego Księstwa 
Litewskiego podjęto po 1991 roku, po upadku Związku Sowieckiego. Geneza tych 
dwóch mitów wiele mówi o transformacji społeczeństwa w ciągu ostatnich 50 lat. 
Przede wszystkim należy zwrócić uwagę nie tyle na podobieństwa dotyczące tre-
ści, ile na różnice dzielące mit Republiki Partyzanckiej od ogólnosowieckiego mitu 
Zwycięstwa.

Analiza mitu zwycięstwa odniesionego podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej 
przeprowadzona w innych republikach sowieckich (w tym w Litewskiej Socjali-
stycznej Republice Sowieckiej) pokazuje, że mit ten niewiele się różnił od wzorca  

1 Zob: teksty Eleny Temper i Aleha Dziarnowicza opublikowane w tym wydaniu.
2 B. Chiari, R. Maier, Volkskrieg und Heldenstädte: Zum Mythos des Grossen Vaterländischen Krieges 
in Weissrussland, [w:] Mythen der Nationen, 1945 – Arena der Erinnerung, M. Flacke (red.), Berlin 
2005, s. 737–756.
3 I. Hansen, Die politische Plannung der Erinnerung. Geschichtkonstruktionen in Belarus zwischen 
Konflikt und Konsens, „Osteuropa” 2008, t. 58/6: Geschichtspolitik und Gegenerinnerung. Krieg, 
Gewalt und Trauma im Osten Europas, s. 193.



podstawowego. We wszystkich republikach sowieckich do obchodów święta 9 maja  
dołączano uroczystości z okazji wyzwolenia stolic tych republik lub wyzwolenia 
innych miast. Wszędzie dominował motyw sowieckiego żołnierza wyzwoliciela4. 
Przykład Białorusi w tym kontekście jest wyjątkowy. Jego wyjątkowość polega 
na tym, że w tej republice sowieckiej, opierając się na micie ogólnosowieckim, 
zaczęto tworzyć jego odmianę białoruską, w której centrum znajdował się nie ano-
nimowy żołnierz wyzwoliciel, lecz anonimowy partyzant białoruski5. Ta różnica 
w porównaniu z innymi republikami sowieckimi wyraźnie świadczy o dwóch rze-
czach: kształtowaniu na podstawie sowieckiej przeszłości Białoruskiej SRR so-
wieckiej tożsamości Białorusinów oraz o trudnościach w tworzeniu tej tożsamości. 

Mówiąc o drugim aspekcie, można zwrócić uwagę na zasady kształtowania 
tożsamości innych narodowości w Związku Sowieckim, przede wszystkim tożsa-
mości sowieckiego Litwina. W jej kształtowaniu na równi z mitami ogólnosowiec-
kimi, takimi jak mit rewolucji październikowej, zwycięstwa w Wielkiej Wojnie 
Ojczyźnianej, postępu socjalistycznego6 i innych, wykorzystywano narracje za-
pożyczone z przeszłości niekomunistycznej. Jeśli chodzi o Litwę, można wymie-
nić narracje o bitwie pod Grunwaldem, Małą Litwę lub powstania w XIX wieku7. 
Narracje te zinterpretowane przez pryzmat ideologii sowieckiej dość skutecznie 
służyły kształtowaniu tożsamości sowieckiego Litwina. Nie można twierdzić, że 
podobne procesy były niezauważalne na Białorusi. Na Białorusi, podobnie jak na 
Litwie, przypominano wydarzenia nie tylko z okresu sowieckiego. Wielką wagę 
nadawano Księstwu Połockiemu8 jako czynnikowi świadczącemu o więzi z kulturą 
rosyjską. W okresie sowieckim na Litwie sporo uwagi poświęcano Martynasowi 
Mažvydasowi, a na Białorusi odpowiednio – Franciszkowi Skorynie (Францыск/
Францішак Скарына)9. Podobnie jak na Litwie, i zapewne w tym samym okresie, 

4 Por. P. Brodersen, Die Stadt im Westen. Wie Königsberg Kaliningrad wurde, Göttingen 2008, 
s. 119–143.
5 I. Hansen, Die politische Plannung der Erinnerung. Geschichtkonstruktionen in Belarus zwischen 
Konflikt und Konsens, „Osteuropa” 2008, t. 58 (6): Geschichtspolitik und Gegenerinnerung. Krieg, 
Gewalt und Trauma im Osten Europas, s. 188.
6 Ž. Mikailienė, Soviet Vilnius: Ideology and the Formation of Identity, „Lithuanian Historical Stud-
ies” 2010, t. 15, s. 171–189.
7 Por. D. Staliūnas, Savas ar svetimas paveldas? 1863–1864 m. sukilimas kaip lietuvių atminties vieta 
[Swoje czy obce dziedzictwo? Powstanie styczniowe jako miejsce pamięci Litwinów], Vilnius 2008; 
D. Mačiulis, R. Petrauskas, D. Staliūnas, Kas laimėjo Žalgirio mūšį. Istorinio paveldo dalybos Vidu-
rio ir Rytų Europoje [Kto zwyciężył w bitwie pod Grunwaldem. Podział dziedzictwa historycznego 
w Europie Środkowo-Wschodniej], Vilnius 2012, s. 160–270; A. Nikžentaitis, Erdvių pasisavinimas 
rytų Prūsijoje XX amžiuje: ar jau atėjo laikas lyginamiesiems tyrimams?, [w:] Erdvių pasisavinimas 
Rytų Prūsijoje XX amžiuje [Przyswojenie przestrzeni w Prusach Wschodnich w XX w.: czy nadszedł 
czas na prowadzenie badań porównawczych?], „Acta historica Universitatis Klaipedensis” 2012,  
t. XXIV,  s. 296–304.
8 Por. F. Ackermann, Palimsest Grodno. Nationalisierung, Nivellierung und Sowjetisierung einer mit-
teleuropäischer Stadt 1919–1991, Wiesbaden 2010, s. 291.
9 Por. Charakterystyka panteonu białoruskiej historii narodowej: R. Lindner, Gistoryki i ulada. Nacy-
jatvory praces i gistaryčnaja palytika u Belarusi XIX–XX st., Minsk 2005, s. 468–469.
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zalegalizowano pamięć o uczestnikach powstań w XIX wieku jako o przywódcach 
powstań chłopskich. Na Białorusi wyjątkową uwagę poświęcano osobie Konstan-
tego Kalinowskiego (Кастýсь Каліноўскі)10. Jednak w odróżnieniu od Litwy so-
wieckiej, narracje o zabarwieniu narodowym na Białorusi sowieckiej nie uzyskały 
statusu tradycji. W zasadzie na Białorusi w okresie sowieckim tradycje tego typu 
dopiero zaczęto tworzyć. Gdy mówimy o tworzeniu tradycji narodowej w okresie 
sowieckim na Białorusi, warto zaznaczyć, że wiele lat przed rozpadem Związku 
Sowieckiego stworzono narrację o Białorusinach jako o prawdziwych twórcach 
Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jednak teksty Mikoły Ermaloviča napisane na 
ten temat nie doczekały się większej uwagi. Dopiero po 1991 roku zagadnienia te 
stały się kluczowe zarówno dla białoruskiej historiografii, jak i dla społeczeństwa11. 
Nastąpiło to po utworzeniu niepodległej Republiki Białoruskiej, gdy powstała po-
trzeba kształtowania nowej tożsamości Białorusinów. 

Przypadek Białorusi i Mikoły Ermaloviča pokazuje, kiedy ważne stają się 
badania nad pewnymi zagadnieniami i nie nie jest to wyjątek. Jest to raczej je-
den z przykładów pokazujących stosunek między kulturą pamięci a historiografią 
w konkretnym kraju. Podobny przykład wskazać można i na Litwie. Na badania 
Edvardasa Gudavičiusa dotyczące koronacji króla Mendoga (lit. Mindaugas) spo-
łeczeństwo zwróciło uwagę dopiero po odzyskaniu przez Litwę niepodległości, 
gdy państwo na poziomie kultury pamięci potrzebowało legitymizacji dla kursu 
nastawionego na eurointegrację. W tym właśnie kontekście zwrócono uwagę na 
dzień koronacji króla Mendoga (przyjęto hipotezę, że to wydarzyło się 6 lipca)  
i 6 lipca został ogłoszony na Litwie Dniem Państwa Litewskiego12. Błędne by-
łoby myślenie, że taki stosunek społeczeństwa do badań historycznych jest cha-
rakterystyczny tylko dla krajów postkomunistycznych. Od 2002 roku, gdy  
w Niemczech nastąpiły zmiany w zakresie kultury pamięci, gdy zaczęto podkre-
ślać rolę Niemców jako ofiar drugiej wojny światowej, pisarze i publicyści, którzy 
wówczas zaczęli pisać na ten temat, zostali nazwani burzycielami tabu, chociaż 
w rzeczywistości w Niemczech po 1945 roku ciągle publikowano prace na temat 
wypędzeń Niemców oraz ofiar nalotów alianckich13. Ten ostatni przykład podkreśla 
drugorzędne znaczenie historii naukowej w procesie tworzenia kultury pamięci. 

10 Por. U. Arlou, Adkul Naš Rod, Wilno 2003, s. 106.
11 m. Ermalovič,  Pa slajadam adnaho mifa, Minsk 1991; To paties, Staražytnaja Belarus’: Polacki 
i Navaharadski peryjady, Minsk 1990; D. Schorkowitz, Geschichtspolitik, Erinnerugskultur und Hi-
storiographie in Russland, http://www.vifaost.de/texte-materialien/digitale-reihen-und-sammlungen/
handbuch/geschichtspolitik-erinnerungskultur-und-historiographie-in-russland/ (dostęp 20.02.2013).
12 V. Safronovas, Lietuvos atminimo politikos tendencijos po 1990 metų [Tendencje w polityce pa-
mięci Litwy po 1990 r.], [w:] Nuo Basanavičiaus, Vytauto Didžiojo iki Molotovo ir Ribbentropo. 
Atminties ir atminimo kultūrų transformacijos XX–XXI amžiuje [Od Basanavičiusa, Witolda Wielkiego 
do Mołotowa i Ribbentropa. Transformacje pamięci i kultur pamięci w XX–XXI w.], A. Nikžentaitis 
(red.), Wilno 2011, s. 347.
13 M. Röger, Flucht, Vertreibung und Umsiedlung. Mediale Erinnerungen und Debatten in Deutsch-
land und Polen seit 1989, Marburg 2011.
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Prace historyków mogą być wykorzystywane jako element kultury pamięci, jeśli są 
one niezbędne dla transformacji tożsamości lub dla tworzenia nowej tożsamości. 

Tylko na pierwszy rzut oka dwa mity funkcjonujące równolegle w społeczeń-
stwie białoruskim mają charakter konfrontacyjny. W rzeczywistości dążenie Biało-
rusinów do integracji z Zachodem (topos Wielkiego Księstwa Litewskiego), a jed-
nocześnie podkreślanie wspólnoty z Rosją (topos Republiki Partyzanckiej) przeczą 
sobie tylko wówczas, gdy zachowają swoje pierwotne znaczenie. 

Patrząc na obecną sytuację na Białorusi, z łatwością zauważamy negatywny 
stosunek władz do mitu Wielkiego Księstwa. Szóstego lutego 2012 roku prezydent 
Białorusi w przemówieniu w Akademii Nauk zaznaczył: „W środowisku nauko-
wym nie ustają starania, żeby pomniejszyć znaczenie słowiańskich korzeni narodu 
białoruskiego, roztopić naszą przeszłość w historii zarówno Polski, jak i Litwy”. 
Jednocześnie stwierdził – jak głosi oficjalne oświadczenie – „że humaniści mają też 
osiągnięcia. Jako przykład prezydent podał rozprawę doktorską kierownika kate-
dry Państwowego Uniwersytetu im. A. S. Puszkina w Brześciu, Alaksandra Babisz-
czewa, o walce Białorusinów o zachowanie niezależności kulturalnej pod władzą 
Polski w latach 20. i 30. XX wieku, a także pracę docent tegoż uniwersytetu Eleny 
Surkowej o starosłowiańskich podstawach języka naszych przodków”14. 

Należy jednak również zaznaczyć, że tego rodzaju sądów Aleksandra Łuka-
szenki nie popiera znaczna część mieszkańców Białorusi. Podczas sondażu socjo-
logicznego przeprowadzonego w latach 2004–2006 większość mieszkańców Biało-
rusi wskazała, że pierwszym państwem białoruskim było Wielkie Księstwo Litew-
skie. W 2004 roku Wielkie Księstwo jako pierwsze państwo zostało wymienione 
przez aż 34,6% respondentów, a na drugim miejscu znalazła się obecna Republika 
Białorusi (18,2%), nieznacznie ustępując Białoruskiej Republice Ludowej z 1918 
roku (15,1%) czy powołanej do życia w 1919 roku Białoruskiej Socjalistycznej 
Republice Sowieckiej (17,0%)15. Wielkie Księstwo Litewskie dostało jeszcze wię-
cej głosów wśród wyższych rangą urzędników, dyrektorów fabryk, dziennikarzy. 
Podczas sondażu przeprowadzonego w 2006 roku 80% respondentów wskazało 
Wielkie Księstwo jako prekursora współczesnego Państwa Białoruskiego.

Gdybyśmy przeanalizowali wyniki sondaży socjologicznych przeprowadzonych  
w 2004 roku na temat bohaterów narodowych, zobaczylibyśmy, że wśród trzynastu  
najczęściej wymienianych dwie osoby związane były z Wielkim Księstwem Litew- 
skim: na 11 i 12 miejscu uplasowali się wielki książę Witold i Sapieha, którzy zdo- 
byli odpowiednio 6,6% oraz 6,5% głosów. Warto zaznaczyć, że najwyższe miejsce  
na tej liście zajął Konstanty Kalinowski (7 pozycja, 11% głosów). W 2004 roku pierw- 
sze miejsca zdobyli: ówczesny prezydent Rosji Władimir Putin, były pierwszy sekretarz 
Białorusi Maszerau i Łukaszenka. Z danych tych wynika również wyraźnie, że społe-

14 Лукашенко: мы будем стимулировать Академию наук рублем, сокращая бюджетное 
финансирование, http://www.prokopovi.ch/node/171988 (dostęp 17.02.2012).
15 Ю. Дракохруст, С чего начинается Родина?, http://www.intelros.ru/readroom/nz/nz_56/1922-
jurijj-drakokhrust.-s-chego.html (dostęp 17.02.2012).
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czeństwo białoruskie bardziej niż wielkiego księcia Witolda i Sapiehę ceni Katarzynę II,  
Lenina i Stalina. Do rezultatów badań socjologicznych zawsze należy podchodzić  
z pewną rezerwą, ponieważ najczęściej, zwłaszcza w społeczeństwach o niestabilnej  
tożsamości, ukazują one tylko stan obecny. Tę uwagę potwierdza porównanie wy- 
ników sondaży z 2004 roku z wynikami analogicznych sondaży przeprowadzonych  
w roku 1996. Pokazują one, że pozycja Kalinowskiego oraz działaczy związanych  
z Wielkim Księstwem Litewskim w 2004 roku znacznie wzrosła. Odsetek wskazań na 
wielkiego księcia Witolda wzrósł z 2,2 do 6,6% (w 1996 roku Witold miał tyle samo  
wskazań co Hitler), Kalinowskiego z 4,2% do 11%. W 2004 roku poglądy Białorusi- 
nów na historię były mniej zróżnicowane. W sondażu tym nie znaleźli się Margaret 
Thatcher (19,5% w 1996 roku) czy John Kennedy (9,1%), których ceniono w 1996 ro- 
ku, co uznać należy za podkreślenie w tym wcześniejszym badaniu przeciwieństwa 
między orientacją prorosyjską a narodową i prozachodnią. Obraz z 2004 roku pozostaje 
nadal aktualny. Podczas badań socjologicznych przeprowadzonych w marcu 2010 ro-
ku poproszono respondentów, by ocenili zasługi postaci historycznych dla Białorusi  
w skali od 1 do 5 punktów. Znów w czołówce znaleźli się Władimir Putin (3,65), Piotr 
Maszerow (3,57) i Katarzyna II (3,43). Ale wzrosła też popularność Konstantego Ka-
linowskiego. Ustąpił on tylko Władimirowi Putinowi, zajmując na liście bohaterów  
w 2010 roku drugie miejsce z wynikiem 3,62 punktu16. Wyniki tych sondaży wyraźnie 
świadczą o bliskości sowiecko-rosyjskiej przeszłości dla współczesnych Białorusinów, 
dlatego nie należy przeceniać znaczenia tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego jako 
mitu fundacyjnego na współczesnej Białorusi. Być może najnowsze badania wykaza-
łyby, że sytuacja ulega zmianom, jednak ich wyniki nie dałyby podstaw do kwestiono-
wania czołowej roli toposu partyzanckiego w kulturze pamięci i tożsamości współczes-
nych Białorusinów. 

Przytoczone powyżej liczby pokazujące znaczenie Wielkiego Księstwa Litewskie-
go dla Białorusinów mogą przemawiać za tym, że poglądy Łukaszenki, który uwa-
ża Białoruską Socjalistyczną Republikę Sowiecką, a czasami Księstwo Połockie za  
pierwsze państwo białoruskie, nie są zgodne z poglądami elit politycznych Białorusi  
i że polityka pamięci uprawiana dzisiaj na Białorusi przez Alaksandra Łukaszenkę  
ponosi fiasko. Twierdzenie takie byłoby zapewne zbytnim uproszczeniem polityki  
historycznej prowadzonej przez Białoruś. Jak zauważają Elena Temper i Henadz Sa-
hanowicz, w 2010 roku na Białorusi uroczyście obchodzono rocznicę bitwy pod Grun-
waldem. Okazjonalne imprezy, stawianie pomników upamiętniających to wydarzenie 
wzmocniło więc znaczenie Wielkiego Księstwa Litewskiego jako elementu kultury pa-
mięci Białorusi17. Już zarówno ten fakt, jak i starania czynione w kierunku zachowania 
dziedzictwa kulturowego Wielkiego Księstwa na terytorium Białorusi świadczą jakoby 
o konsekwencji w polityce prowadzonej przez władze Białorusi. Zwrócił na to uwagę 
w swoim arykule Aleh Dziarnowicz, wyróżniając trzy różne okresy, w których obraz 

16 ОСОБЕННОСТИ БЕЛОРУССКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ, http://www.iiseps.org/03-10.html.
17 Por. artykuł Eleny Temper w tym tomie. H. Sahanovich, Tanenberg/Grunwald/Dubrouna 1410: 
simvalizacija bitvy u Belarusi, „Belaruski gistaričny agliad” 2010, t. 17, s. 114–116.
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Wielkiego Księstwa Litewskiego przedstawiony w podręcznikach szkolnych podlegał 
zmianom18. Podkreślanie wspólnego elementu słowiańskiego lub jedności słowiańskiej 
podczas obchodów rocznicy bitwy pod Grunwaldem może świadczyć o staraniach 
Alaksandra Łukaszenki w zakresie transformowania mitu Wielkiego Księstwa Litew-
skiego, który dotychczas wykorzystywała opozycja oraz dostosowania go do potrzeb 
reżimu.

Praktyka integrowania konkurencyjnych kultur pamięci z kulturą dominują-
cą była zjawiskiem częstym w krajach komunistycznych. Tak czyniono również 
na Litwie w okresie sowieckim, a w takich państwach socjalistycznych, jak np.  
w Polsce, elementy narodowe z przeszłości nawet w pewnym sensie przeważały 
nad ogólnokomunistycznymi19. 

Powracając do osobliwości wykorzystania w kulturze pamięci Białorusi bitwy 
pod Grunwaldem, warto zaznaczyć, że nawet bez krótkiego przedstawienia mitu  
o „jedności Słowian” kultura pamięci Białorusinów nie byłaby reprezentowana  
w pełni. Na Białorusi przejawia się on dużo silniej niż w innych byłych republikach 
ZSRR, takich jak Ukraina, czy nawet we współczesnej Rosji. Badania Eleny Tem-
per wyraźnie wykazały, że mit ten odgrywa obecnie na Białorusi bardzo ważną rolę  
i jest wykorzystywany nie tylko w celu zbliżenia Rosji i Białorusi, o czym świad-
czy zmiana słów hymnu narodowego w 2002 roku, kiedy to „Braterską Rosję”  
z hymnu Białoruskiej SRR zastąpiono niezbyt konkretnym „braterskim związ-
kiem” (братэрскі саюз)20. 

Warto zwrócić uwagę, że ten trzeci mit wykorzystuje elementy z przeszłości 
Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ważne miejsce w eksponowaniu jedności Słowian  
odgrywa również Franciszek Skoryna zwany „białoruskim i wschodniosłowiańskim  
Gutenbergiem”21. Konstrukcja kultur pamięci jest skomplikowanym zjawiskiem. Za-
zwyczaj obejmuje ona nie jeden, lecz kilka mitów, które podlegają połączeniu za po- 
mocą mitu hierarchicznego. Przypadek Białorusi w tym kontekście nie jest wyjątko- 
wy. Historyk niemiecki Dieter Langewiesche, analizując przypadek Belgii, zaobserwo- 
wał podobną sytuację i wyróżnił kategorię mitów głównych oraz mitów, na których  
się one opierają22. W przypadku Białorusi niewątpliwie głównym mitem pozostaje 
mit Republiki Partyzanckiej. Topos Wielkiego Księstwa Litewskiego w oficjalnej  
kulturze pamięci odgrywa rolę mitu pomocniczego. W tym kontekście bardzo ważny 
staje się mit o jedności Słowian, który jest jakby ogniwem łączącym dwa powyżej 
wymienione mity.

18 Por. tekst Aleha Dziarnowicza w tym tomie.
19 Por. M. Zaremba, Komunizm, legitymacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy ko-
munistycznej w Polsce,  Warszawa 2001, s. 263–352. 
20 E. Temper, „Der reinste slawische Stamm”. Identitätsbildung à la bielarusse, „Osteuropa” 2009, 
t. 59 (12): Gemeinsam einsam. Die slawische Idee nach dem Panslawismus, s. 304–305.
21 Por. tekst Aleha Dziarnowicza w tym tomie.
22 D. Langewiesche, Unschuldige Mythen: Gründungsmythen und Nationsbildung in Europa im 19. 
und 20. Jahrhundert, [w:] Kriegserfahrung und nationale Identität in Europa nach 1945, K. von Lin-
den (red.), Paderborn 2009, s. 27–41.
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Dotychczas nie przeprowadzono badań kultury pamięci dominującej w środo-
wisku opozycji. Na dzień dzisiejszy możemy tylko wysunąć hipotezę, że taka struk-
tura kultury pamięci może funkcjonować i w tej grupie23. Jednak tu niewątpliwie na 
pierwszym miejscu byłby mit Wielkiego Księstwa Litewskiego. Już sama zamiana 
miejsc miałaby wpływ na konkurencyjny charakter kultury pamięci dominujacej 
w środowisku opozycji wobec kultury pamięci popieranej przez władze. Wyod-
rębnienie głównych mitów w kulturze pamięci Białorusi pozwala w łatwy sposób 
typologizować przynajmniej dominującą kulturę pamięci. Główną jej postacią jest 
partyzant zwycięzca. Pod tym względem Białoruś jest bardzo podobna do Rosji, 
gdzie dominuje mit zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej oraz niechęć czę-
ściowo ukierunkowana na Niemcy, z dominującą postacią Niemca-zbrodniarza. 

Tego rodzaju kultury pamięci w istotny sposób różnią się od polskiej i litew-
skiej, gdzie głównym elementem jest ofiara walcząca o niepodległość upostacio-
wiona jako żołnierz Armii Krajowej lub partyzant litewski. Gdy chodzi o spo- 
łeczeństwo białoruskie, możemy mówić o „długiej pamięci”, jako że w skład tu-
tejszej kultury pamięci wchodzą też połączone elementy średniowiecznego Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego oraz częściowo mit jedności Słowian. Powoduje to, 
że kultura pamięci Białorusi typologicznie jest bliska kulturom pamięci w takich 
państwach jak Litwa i Polska. Analogie między Białorusią a Polską i Litwą na tym 
się nie kończą. 

Kultury pamięci, w których dominuje postać ofiary czy zwycięzcy/zbrodnia- 
rza, nie są zupełnie czyste. Niezależnie od dominacji jednego elementu spotyka się  
w nich również drugi stereotyp. I chociaż na Białorusi dominuje motyw partyzanta 
zwycięzcy, to jednak napotyka się tu również elementy ofiary, które zazwyczaj od-
noszą się do strat poniesionych podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Tym samym 
na Białorusi różnica między zwycięzcą a ofiarą jest bardzo niewielka. Typologicz-
nie upodabnia się więc ona do kultury pamięci w Polsce, gdzie ofiara w postaci 
żołnierza Armii Krajowej przeważa nad zwycięzcą24. 

Kultura pamięci dzisiejszej Białorusi nie jest wszechstronnie zbadana. Dla 
zrozumienia polityki zagranicznej Białorusi szczególnie ważny byłby sposób wy-
korzystywania głównych mitów. Jak wiadomo, w ciągu ostatnich prawie 20 lat 
reżim Łukaszenki nie tylko dążył do zbudowania ścisłych więzi z Rosją, ale rów-
nież w poszczególnych okresach próbował flirtować z Unią Europejską. Obcho-
dy jubileuszu bitwy pod Grunwaldem zalicza się do tych epizodów, gdy obecne 

23 O tym pisze: I. Hansen, Die politische Plannung der Erinnerung. Geschichtkonstruktionen in Be-
larus zwischen Konflikt und Konsens, „Osteuropa” 2008, t. 58 (6): Geschichtspolitik und Gegenerin-
nerung. Krieg, Gewalt und Trauma im Osten Europas, s. 194–195.
24 Więcej na temat modeli kultur pamięci A. Nikžentaitis, Atminties ir atminimo kultūrų modeliai: 
Lietuva, Lenkija, Rusija, Vokietija [Modele kultur pamięci i pamiętania: Litwa, Polska, Rosja, Niem-
cy], [w:] Nuo Basanavičiaus, Vytauto Didžiojo iki Molotovo ir Ribbentropo. Atminties ir atminimo 
kultūrų transformacijos XX–XXI amžiuje [Od Basanavičiusa, Witolda Wielkiego do Mołotowa i Rib-
bentropa. Transformacje pamięci i kultur pamięci w XX–XXI w.], A. Nikžentaitis (red.), Wilno 2011, 
s. 439–458.
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władze Białorusi poszukiwały sojuszników na Zachodzie. Dlatego też pamiętając, 
że reżim na Białorusi próbuje wykorzystać do własnych celów mit dominujący 
wśród opozycji, warto rozważyć, czy podkreślanie jednego lub drugiego toposu 
ma związek ze zmianami w polityce zagranicznej lub wewnętrznej kraju. Jednak na 
tak postawione pytanie można będzie odpowiedzieć dopiero po przeprowadzeniu 
szczegółowych badań nad kulturą pamięci na Białorusi.

Przełożyła Regina Jakubėnas
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Ukraina: pamięć podzielona





Narodowościowe przeciwko radzieckiemu:  
pamięć historyczna na niepodległej Ukrainie

Główne narracje pamięci historycznej

Pamięć historyczną można traktować jako jeden z wymiarów tożsamości zbio-
rowej, ponieważ daje ona odpowiedź w kwestii ważnej dla samoidentyfikacji 

każdej zbiorowości, czyli na pytanie o jej źródła i dalszy los, co wiele wyjaśnia  
w sprawie aktualnego stanu wspólnot1. Zarówno tożsamość ogólnie, jak i jej wy-
miar historyczny w szczególności mogą ulegać zmianom, a więc i być określane 
według trzech głównych parametrów. Po pierwsze, według stopnia priorytetowości 
(salience) wobec innych tożsamości, które mają członkowie rozpatrywanej wspól-
noty. Innymi słowy, dociekamy, jak ważna jest przynależność do danej wspólnoty 
w porównaniu z niezależnością wobec innych (pytanie o relację tożsamości naro-
dowej w stosunku do tożsamości lokalnej lub społecznej). Po drugie, według tre-
ści tożsamości, czyli znaczenia przynależności danej osoby do wspólnoty, zespołu 
cech, którymi rzekomo charakteryzują się jej członkowie. Po trzecie, według stop-
nia kontrowersyjności treści i priorytetów wśród osób zaliczających się do danej 
wspólnoty. Gdy mówimy o historycznym wymiarze pewnej tożsamości, wówczas 
treść oznacza wizję przeszłości danej wspólnoty, czyli akcentowanie tej czy in-
nej oceny pewnych wydarzeń i procesów w stosunku do znaczenia tej tożsamości  
w porównaniu z innymi. Jest to pytanie o rozumienie przeszłości w kategoriach 
właśnie tej, a nie innej wspólnoty2.

Praktyki tworzenia i zachowywania pamięci historycznej, których komplekso-
wość stanowi politykę pamięci w szerokim rozumieniu, obejmują władzę i opozycję, 
1 Dziękuję Andrijowi Portnowowi za pożyteczne komentarze do rękopisu niniejszego rozdziału.
2 R. Abdelal, Y. M. Herrera, A. I. Johnston, R. McDermott, Identity as a variable, „Perspectives on 
Politics” 2007, t. 4, z. 4, s. 695–711; V. Kulyk, The media, history and identity: competing narratives 
of the past in the Ukrainian popular press, „National Identities” 2011, t. 13, nr 3, s. 287–303.
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elity i masy, sferę publiczną i prywatną. Oprócz uchwał państwowych i efektów 
ich wykonania (pomników, muzeów, nazw ulic, oficjalnych świąt, uroczystych 
przemówień itp.), do których interpretacja polityki pamięci nierzadko się ograni-
cza, do tego zespołu należą również niepaństwowe inicjatywy komemoratywne  
i wyobrażenia o przeszłości (od filmów prywatnych producentów do napisów na 
nagrobkach przeciętnych obywateli). Przy tym nie tylko wzorce elit wpływają na 
wyobrażenia i praktyki większości społeczeństwa, lecz także masy ograniczają 
działania władzy oraz innych elit, zazwyczaj powstrzymujących się, przynajmniej 
w krajach demokratycznych, od działań, których na pewno nie poprze naród. Oczy-
wiście nie tylko między elitami i masami, lecz także między różnymi częściami 
elity oraz ogółu społeczeństwa mogą istnieć istotne rozbieżności w sprawie treści 
i roli pamięci historycznej oraz ogólnie tożsamości narodowej. Zwłaszcza w wie-
lu społeczeństwach wyróżniają się preferencje konkretnych grup etnokulturowych 
oraz naznaczonych przez szczególne doświadczenia historyczne regionów. 

Odmienności te wyjątkowo wyraźnie widoczne są na Ukrainie, której po-
szczególne części przez długi czas znajdowały się pod panowaniem różnych 
państw, wskutek czego do tej pory różnią się profilem etnicznym, językowym i re- 
ligijnym. Różnice w pamięci historycznej i narodowej można przedstawić jako 
najczęściej popierane przez członków grup językowo-etnicznych i regionalnych 
główne (meta)narracje ukraińskiej historii i tożsamości, wcielone w różnorodnych 
dyskursach publicznych3. Podkreślam, że mowa właśnie o przeważającym popiera-
niu narracji jako rezultacie ich panowania w publicznych i prywatnych dyskursach 
w odpowiednich grupach, a nie o immanentnej wierności tym wyobrażeniom, któ-
ra czyniłaby te grupy w stosunku do siebie nieprzejednanie wrogimi. Jeśli chodzi  
o narracje, to wykluczają się one wzajemnie z wielu powodów, jawnie głoszonych 
lub niejawnie obecnych w narracji dyskursu. 

Jedną z tych narracji nazywam wschodniosłowiańską albo sowiecką, mając 
na uwadze podkreślane przez nią znaczenie wschodniosłowiańskiej jedności oraz 
wcielenie jej głównych postulatów w oficjalny dyskurs sowiecki, z którego czerpią 
obecni adepci tej narracji. Jeśli mówimy o tożsamości w ogóle, to narracja ta po-
twierdza harmonijną dwujęzyczność społeczeństwa ukraińskiego, rolę „ruskiego” 
prawosławia jako tradycyjnej religii dwóch narodów oraz, co może najważniejsze, 
historię jedności Ukrainy z Rosją (lub w czasach niezależności walki o „połącze-
nie”), a więc – nienaruszalność braterstwa dwóch narodów oraz ich partnerstwa  
i integracji tych państw obecnie i w przyszłości. Natomiast n a c j o n a l i s t y c z -
n a  (narodowa) lub a n t y s o w i e c k a  narracja, dla której największym priory-

3 Metanarracja – jest to „globalny lub podsumowujący narracyjny schemat kulturowy, porządkujący 
i wyjaśniający wiedzę i doświadczenie” (J. Stephen, J. R. McCallum, Retelling Stories, Framing 
Culture: Traditional Stories and Metanarratives in Children’s Literature, New York 1998, s. 6). Przy 
czym takie schematy zazwyczaj nazywane są po prostu narracjami – tak samo jak i zbudowane na 
nich konkretne teksty narracyjne. Mówiąc o dwóch głównych narracjach historii Ukrainy, oczywiście 
mam na uwadze metanarracje.
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tetem jest właśnie tożsamość narodowa, uważa za autentyczny wyłącznie język  
ukraiński i „narodowe” cerkwie (czyli w istocie odmawia legitymizacji językowi  
rosyjskiemu i Moskiewskiemu Patriarchatowi). W przeszłości widzi ona przede  
wszystkim zniewolenie narodu ukraińskiego przez Rosję oraz jego walkę o niepod-
ległość, a obecnie i na przyszłość proponuje integrację z Europą jako obronę przed 
nieustannym zagrożeniem rosyjskim. 

W historycznym wymiarze tożsamości narracja wschodniosłowiańska konty-
nuuje sowieckie widzenie „wspólnoruskiej” historii, transformowane w czasach 
sowieckich we wspólną historię trzech bratnich słowiańskich narodów pod prze-
wodnictwem rosyjskiego. Uznaje ona Ruś Kijowską za wspólne dobro wschod-
nich Słowian, ugodę perejasławską tłumaczy jako „ponowne połączenie” Ukrainy 
z Rosją, а Imperium Rosyjskie oraz ZSRR – jako wspólne państwo Rosjan, Ukra-
ińców i innych narodów. Dla narracji narodowej, powstałej na bazie historyczne-
go schematu Mychajła Hruszewskiego4, Ruś Kijowska jest pierwszym ukraińskim 
państwem, Perejasław – wojskowym sojuszem państwa kozackiego z moskiew-
skim caratem, który carowie brutalnie zerwali, a dalsze przebywanie Ukraińców 
w państwach, gdzie panowali Rosjanie, jest zniewoleniem. Najwyraźniej ta prze-
ciwstawność poglądów przejawia się w tłumaczeniu dwóch wydarzeń ukraińskiej 
historii XX wieku, które nabyły wielkiego ideologicznego i komemoratywnego 
znaczenia w narodowej narracji, w związku z czym zyskały na znaczeniu również 
dla jej konkurenta. Wielki Głód (Hołodomor) 1932–1933 roku narracja ta uważa za 
antyukraiński holokaust i największą zbrodnię reżimu radzieckiego wobec narodu 
ukraińskiego. Natomiast w narracji wschodniosłowiańskiej Hołodomor (częściej 
zwany po prostu głodem; większość zwolenników tej narracji nie uznaje tej kon-
strukcji za sztuczną) jawi się jako wspólna tragedia narodów sowieckich, zbrodnia 
reżimu stalinowskiego, a nie rosyjskiego imperializmu. Tak samo żołnierzy Ukra-
ińskiej Powstańczej Armii narracja narodowa widzi jako bojowników o wyzwo-
lenie narodowe, a narracja wschodniosłowiańska – jako kolaborantów nazistow-
skich, wrogów nie tylko Rosji, lecz także samej Ukrainy.

Działania państwa i elit
W polityce państwowej w ciągu dwóch dziesięcioleci niepodległości można było 
zaobserwować i pojednanie w różnych proporcjach elementów obu narracji, i zmia- 
ny tych proporcji wraz ze zmianami przywódców państwa i jego kluczowych dzia-
łaczy. Każdy z czterech prezydentów w swoich rozporządzeniach, oświadczeniach 
i samym osobistym udziałem w pewnych komemoratywnych przedsięwzięciach 
łączył element narodowy i sowiecki. Leonid Krawczuk, a zwłaszcza Wiktor Jusz-
czenko, nadawali przewagę jednym, a Leonid Kuczma i Wiktor Janukowycz – 
drugim. Oczywiście stanowisko prezydenta nie określało całej polityki państwa, 

4 Historyczny schemat (narracja) Hruszewskiego oraz rosyjska imperialistyczna i sowiecka narracja, 
którym się przeciwstawiał, patrz: C. Плохій, Великий переділ: незвичайна історія Михайла Гру-
шевського, Київ 2011 (zwłaszcza wnioski na s. 407–412).
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zwłaszcza za czasów słabego Krawczuka i Juszczenki, którzy musieli godzić się 
z pluralizmem praktyk komemoratywnych na szczeblu lokalnym, gdyż nie mogli 
im przeciwdziałać. Inicjatywy Juszczenki w sprawie stawiania pomników ofiarom 
Hołodomoru lokalne rady wschodu i południa kontrolowane przez opozycyjną wo-
bec niego Partię Regionów mniej lub bardziej jawnie sabotowały, z kolei apele  
o uczczenie bohaterów ruchu narodowowyzwoleńczego wykonywano „z dokład-
nością odwrotnie proporcjonalną”, demontując znaki pamięci poświęcone żołnie-
rzom UPA w Charkowie oraz stawiając je ich ofiarom w Symferopolu5. Silniejsi 
politycznie Kuczma i Janukowycz starali się pluralizm regulować i wykorzysty-
wać we własnym interesie. Kuczma, jeżdżąc po kraju, nie tylko sam brał udział  
w ceremoniach o przeciwstawnej treści ideologicznej (sowieckie na wschodzie  
i antysowieckie na zachodzie), ale też, jak twierdzą niektórzy komentatorzy, zmu-
szał lokalnych decydentów do czczenia tego, co odpowiadało domyślnym prefe-
rencjom większości mieszkańców. Na przykład, w 1998 roku prawie równocześnie 
we Lwowie świętowano rocznicę proklamacji Zachodnioukraińskiej Republiki Lu-
dowej, a w Dniepropietrowsku – jubileusz ukraińskiego funkcjonariusza sowiec-
kiego Wołodymyra Szczerbyckiego, przy czym w obydwu wypadkach „inicjatywa 
i pomysł obchodów pochodziły z góry, a tylko jego realizacja odbywała się na 
gruncie lokalnym”6. Chociaż lokalne działania niejednokrotnie przeczyły deklaro-
wanej przez władzę centralną orientacji ideologicznej, w rzeczywistości całkowicie 
odpowiadały jej prawdziwemu pragnieniu działania w myśl zasady: „dziel i rządź”.

Jednocześnie polityka pamięci różniła się nie tylko w zależności od regionu, 
ale też w zależności od warstw społecznych, do których była adresowana, jak miało 
to miejsce wówczas, gdy miejscowe elity realizowały nie tyle życzenie większości 
mieszkańców, ile własne ideologiczne priorytety. W oświacie państwo za rządów 
wszystkich prezydentów wcielało umiarkowaną wersję narracji narodowej, którą 
w mniejszej lub większej mierze podzielała większość urzędników, a szczególnie 
naukowców, których urzędnicy skłaniali do realizacji swych koncepcji. Zwłasz-
cza programy i podręczniki historii koncentrowały się na etnicznych Ukraińcach  
i akcentowały ich walkę narodowowyzwoleńczą, przede wszystkim przedstawianą 
jako walka przeciwko Rosjanom. Jednocześnie ustalanie priorytetów zmieniało się 
w codziennej praktyce oświatowej zgodnie z poglądami nauczycieli, ich kierow-
nictwa oraz większości uczniów i rodziców. Nic dziwnego, że najbardziej odstę-
powali od oficjalnych zapisów nauczyciele obwodów wschodnich, geograficznie 
i kulturowo bliskich Rosji7. Natomiast oficjalny kalendarz i krajobraz pamięci 
5 T. Zhurzhenko, „Capital of despair”: Holodomor memory and political conflicts in Kharkiv after the 
Orange Revolution”, „East European Politics and Societies” 2011, t. 25, nr 3, s. 610–625; A. Порт-
нов, Упражнения с историей по-украински, Москва 2010, s. 91–93.
6 A. Портнов, dz. cyt., s. 44.
7 J. G. Janmaat, Nation-Building in Post-Soviet Ukraine: Educational Policy and the Response of the 
Russian-Speaking Population, Amsterdam 2000, s. 85–100; A. Портнов, dz. cyt., s. 128–161; P. Rod-
gers, Compliance or contradiction? Teaching ‘history’ in the ‘new’ Ukraine. A view from Ukraine’s 
eastern borderlands, „Europe-Asia Studies” 2007, t. 59, nr 3, s. 503–519.

naroDowościowe przeciwko raDzieckiemu: pamięć Historyczna…166



naroDowościowe przeciwko raDzieckiemu: pamięć Historyczna… 167

w ten czy inny sposób łączył obie te narracje. Wprowadzając nowe święta z kano-
nu narodowego oraz religijnego, władza nie spieszyła się z likwidowaniem starych, 
sowieckich – nawet święto Rewolucji Październikowej 7 listopada przetrwało do 
2000 roku, a dwudniowe radzieckie świętowanie Dnia Solidarności Ludzi Pracy 
zostało zachowane do dziś. Zestaw pomników był jedynie modyfikowany zależnie 
od regionu, a w każdym wielkim mieście łączył w różnych proporcjach sowieckie 
i anty- lub przynajmniej niesowieckie postacie. Jednocześnie symboliczna kon-
frontacja dwóch wersji ukraińskiej historii i tożsamości jest tłumiona dzięki coraz 
bardziej rozpowszechnionym pomnikom pozornie nieideologicznych działaczy,  
a nawet bohaterów literackich, przeważnie jednak należących do wschodniosło-
wiańskiej narracji, której tradycyjne panowanie uczyniło wiele jej aspektów po-
wszechnymi i niekontrowersyjnymi dla większości obywateli8. 

Jednak nawet w granicach konkretnej dziedziny polityka mogła z czasem do-
znać istotnych zmian wskutek wymiany odpowiedzialnych za tę dziedzinę urzęd-
ników, a więc wcielenia ideologicznych upodobań nowych kierowników. Najdo-
bitniejszym przykładem takiej zmiany stało się wyraźne przemieszczenie dyskursu 
oświatowego w kierunku narracji wschodniosłowiańskiej po mianowaniu na stano-
wisko ministra oświaty Dmytra Tabacznyka, znanego z nieprzychylnego stosunku 
do postawy narodowej oraz do Galicji jako jej kolebki. Wraz z przyprowadzonymi 
na kierownicze posady w ministerstwie zwolennikami Tabacznyk zainicjował mię-
dzy innymi zmiany w podręcznikach historii, które przemilczały niektóre ważne 
dla narodowego dyskursu wydarzenia albo czyniły ich interpretację mniej antago-
nistyczną wobec Rosji, a także wykluczył z programu nauczania literatury ukra-
ińskiej jedną z najbardziej znanych powieści o Wielkim Głodzie (Hołodomorze)9.

Jednak, jak wspomniano wyżej, uprawianie polityki pamięci nie jest ograni-
czone wyłącznie do organów państwowych. Mówiąc o organizacjach pozarządo-
wych, należy szczególnie wyróżnić wkład mass mediów, które we współczesnych 
społeczeństwach stały się głównym źródłem wyobrażenia ludzi o dawnej i nawet 
niedawnej przeszłości. Ogólnie w ukraińskim dyskursie medialnym przeważały 
prezentacje przeszłości oparte na narracji wschodniosłowiańskiej. Sprzyjała temu 
przede wszystkim przewaga rosyjskich i ukraińskich produkcji obliczonych na 
użytkowanie w obydwu państwach, a więc realizowanych w przewidywaniu wi-
zji i gustów rosyjskiego audytorium, gdyż audytorium to jest nie tylko o wiele 
liczniejsze od ukraińskiego, ale i bardziej wymagające, mniej skłonne do przyj-
mowania ideologicznych „odchyleń”, zwłaszcza w kierunku ukraińskiej posta-
wy narodowej, którą w ciągu dziesięcioleci piętnowano w oficjalnym dyskursie  
sowieckim. Dlatego nie tylko na poziomie interpretacji zwolennicy jedności dwóch 

8 A. Портнов, dz. cyt., s. 41–48.
9 A. Chopivsky, Turning Ukraine into a nation without identity, Radio Free Europe/ Radio Liberty, 
25.02.2011, http://www.rferl.org/content/ukrainian_commentary/2320473.html; «Роман про Го-
лодомор викинули зі шкільної програми», ТСН, 01.02.2011, http://tsn.ua/ukrayina/roman-pro-
golodomor-vikinuli-zi-shkilnoyi-programi.html (dostęp 04.06.2012).



narodów jawili się jako o wiele bardziej atrakcyjni niż zwolennicy ukraińskiej nie-
zależności od Rosji, lecz i w tematycznym repertuarze związanych z historią pro-
duktów (filmów, seriali, koncertów itp.), które wpływały na horyzont historycz-
nych wizji audytorium, rosyjska przeszłość zajmowała o wiele więcej miejsca niż 
ukraińska. Przewaga narracji wschodniosłowiańskiej charakterystyczna jest przede 
wszystkim dla telewizji, gdzie ze względu na ogromny rozmiar audytorium oraz 
wysoką cenę produkcji myślenie rynkowe odgrywa największą rolę przy doborze 
ideologicznej „zawartości” produktów. Natomiast w publikacjach drukowanych 
oraz w internecie, gdzie audytoria są mniejsze i bardziej zróżnicowane, można 
spotkać o wiele więcej ideologicznego pluralizmu. Na rynku prasowym „walka 
pamięci” odbywa się przeważnie między różnymi publikacjami, z których każda 
mniej lub bardziej ściśle przestrzega jednej ze zwalczających się historycznych 
narracji, odzwierciedlając i jednocześnie popierając preferencje swojego audyto-
rium. Na forach internetowych i w sieciach społecznościowych różne wersje prze-
szłości ściśle przylegają i są aktywnie dyskutowane z udziałem milionów osób, 
przeważnie pozbawionych głębokiej wiedzy historycznej, ale mocno zainteresowa-
nych umacnianiem swojej pozycji10.

Inną ważną grupą aktorów w polityce pamięci są cerkwie, których religijna 
i społeczna działalność opiera się na pewnych wizjach tożsamości ich wiernych 
oraz całego społeczeństwa, w tym wizjach jego przeszłości. Konfesyjny podział 
ukraińskiego prawosławia w dużej mierze pokrywa się z ideologicznym oraz toż-
samościowym podziałem świata politycznego i społeczeństwa. Ukraińska Cerkiew 
Prawosławna (UCP), podporządkowana Moskiewskiemu Patriarchatowi, wyznaje 
wschodniosłowiańską wersję tożsamości i historii, co odpowiada zarówno wizji 
większości jej wiernych, przeważnie skoncentrowanych w południowo-wschodniej 
części kraju, jak i partii politycznych cieszących się największym poparciem wła-
śnie na tym terytorium. W ostatnich latach Cerkiew ta, zwłaszcza jej zwierzch-
nik, patriarcha Cyryl, aktywnie propaguje idee „Russkowo mira”, który rzekomo 
obejmuje wszystkie terytoria, gdzie funkcjonuje język rosyjski i moskiewskie pra-
wosławie oraz stanowi ponadnarodową wspólnotę, z którą identyfikacja powinna 
mieć przewagę nad identyfikacją narodową. Przychylność dla Cerkwi obecnego 
kierownictwa Ukrainy, z prezydentem Janukowyczem na czele, sprzyja propagan-
dzie. UCP zachowuje język cerkiewnosłowiański nabożeństw (w kazaniach daje 
pierwszeństwo rosyjskiemu) oraz wykazuje wrogą postawę wobec ukraińskiego 
ruchu narodowowyzwoleńczego – do tej pory nie odwołała anatemy rzuconej na 
hetmana Iwana Mazepę przez Cerkiew moskiewską jeszcze w 1708 roku, po jego 
wystąpieniu przeciwko carowi Piotrowi I. Co więcej, część jej duchowieństwa  
i wiernych, głównie na południu i wschodzie, otwarcie popiera ideę państwowej jed-

10 V. Кулик, Дискурс українських медій, s. 296–312; tenże, The media, history and identity, s. 294–
302; tenże, War of memories in the Ukrainian media: Diversity of identities, political confrontation, 
and production technologies, [w:]  Old Conflicts & the New Media: Commemorating the Socialist 
Experience Online, J. Fedor, E. Rutten and V. Zvereva (red.), London, w druku.
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ności Ukrainy i Rosji11. Natomiast tak zwane Cerkwie narodowe – Kijowski Patriar-
chat, Cerkiew Autokefaliczna i Cerkiew Greckokatolicka – akcentują tożsamość 
narodową i – odpowiednio – współpracują z władzą przy czczeniu wydarzeń ma-
jących ważne znaczenie dla narracji narodowej, przede wszystkim Wielkiego Głodu 
(Hołodomoru). Jednocześnie preferencje regionalne wiernych i świata politycznego 
odciskają piętno na polityce Cerkwi. Nawet UCP na zachodzie i w centrum kraju nie 
wyrzeka się języka ukraińskiego i nie pozostaje obojętna wobec inicjatyw uczcze-
nia Wielkiego Głodu (Hołodomoru). Z kolei Ukraińska Cerkiew Greckokatolicka  
w Galicji podziela przychylne stanowisko wobec Ukraińskiej Powstańczej Armii 
i bierze aktywny udział w inicjatywach społecznych mających na celu uczczenie 
pamięci jej przywódców i żołnierzy (wśród których, notabene, było niemało duchow-
nych tej Cerkwi).

Oddzielnie należy wspomnieć o zawodowych historykach, którzy choć nie  
odgrywają – wbrew pokutującemu przekonaniu – głównej roli w polityce pamięci,  
to jednak tworzą pewne oceny, „fakty” – i co nie mniej ważne – język ich pre-
zentacji, co za pośrednictwem mass mediów i oświaty istotnie wpływa na wyobra- 
żenia elit i mas. Mimo że przeważająca większość ukraińskich instytucji aka-
demickich oraz uniwersytetów jest finansowana przez państwo (nawet jeśli  
w sposób oczywisty niedostatecznie), to naukowcy odczuwają nie tylko nacisk ze 
strony dyrektyw państwowych, ale również ze strony społecznej oraz ze strony usta- 
lonych w ich środowisku standardów zawodowych, a nawet przeszczepionego  
z zagranicy – głównie z Zachodu – podejścia konceptualnego, czasami jeszcze  
wzmocnionego możliwościami pozyskiwania grantów. Na Ukrainie etyka zawo-
dowa jest na skrajnie niskim poziomie (nawet oczywisty plagiat najczęściej po-
zostaje zupełnie bezkarny), a możliwość zapożyczenia zachodnich paradygmatów 
jest bardzo ograniczona przez ubóstwo bibliotek naukowych, które nie mogą sobie 
pozwolić na zagraniczne książki i czasopisma (oprócz rosyjskich). Naukowcy nie 
znają języków obcych oprócz rosyjskiego, za którego pośrednictwem większość 
z nich korzysta z zachodnich publikacji, gdyż ukraińskich przekładów jest bardzo 
mało12. Jednocześnie nacisk społeczny i/lub własne narodowe poglądy skłaniają 
wielu historyków do obrony domniemanych interesów swojej wspólnoty naro-
dowej i/lub etnicznej. Unika się krytycznego przedstawiania pewnych niewy-
godnych działań w przeszłości, zwłaszcza jeśli ich interpretacje pochodzą od au-
torów z tych krajów, z którymi Ukraina była swego czasu w konflikcie. Jak mówi  
Andrij Portnow, tacy społecznie zaangażowani naukowcy piszą historię stosunków 
11 B. Мороз, Віктор Єленський: ‘Перед кожними виборами влада починає гру з церквою’, 
„Релігійно-інформаційна служба України”, 14.02.2012, http://risu.org.ua/ua/index/expert_thought/
interview/46825/; C. Грабовський, Політичне православ’я’ чи звичайне чорносотенство, „Укра-
їнський тиждень”, 21.02.2012, http://tyzhden.ua/Columns/50/42832 (dostęp 06.06.2012).
12 A. Портнов, dz. cyt., s. 115–127; tenże, Де-модернізація історичної освіти в Україні. Тези до 
дискусії, historians.in.ua, 26.11.2011, http://historians.in.ua/index.php/institutsiji-istorichnoji-nauki-
v-ukrajini/38-andri-portnov-de-modernizatsiya-istorichnoji-osviti-v-ukrajini-tezi-do-diskusiji (dostęp 
30.12.2011).

naroDowościowe przeciwko raDzieckiemu: pamięć Historyczna… 169



Ukraińców z sąsiadami przede wszystkim „na użytek domowy”, czyli mając na 
celu sprzyjanie umacnianiu tożsamości narodowej, którą uznają za wciąż jeszcze 
zagrożoną. Celem ich nie jest porozumienie z innymi narodami na drodze jedna-
kowo krytycznej oceny działania wszystkich stron13. 

Z tych wszystkich powodów prace ukraińskich historyków przeważnie wcielają 
mniej lub bardziej umiarkowaną wersję narracji narodowej, co przejawia się w do- 
borze tematów oraz w interpretacjach wydarzeń i procesów. Niektórzy naukowcy 
jednak, zwłaszcza na wschodzie i na południu kraju, starają się tak czy inaczej łączyć 
nowy imperatyw narodowy ze starymi sowieckimi schematami myślenia, czemu 
sprzyja brak należytej kontroli jakości publikowanych tekstów oraz aktywnej dysku-
sji społecznej. Jednocześnie nieliczni historycy którzy, dzięki znajomości języków ob- 
cych i uczestnictwu w stażach i programach naukowych za granicą, zapoznali się 
z zachodnimi koncepcjami i zachodnim rozumieniem współczesnych zadań nauk 
historycznych, mniej lub bardziej zdecydowanie odrzucają bezwarunkową apologię 
„swoich” i na jej miejsce proponują krytyczne spojrzenie na kontrowersyjne prob-
lemy ukraińskiej przeszłości, zwłaszcza na rolę Ukraińskiej Powstańczej Armii  
w masowym mordowaniu polskiej społeczności na Wołyniu w 1943 roku, udział 
Ukraińców w urzeczywistnieniu Holokaustu i inne. Działalności tych osób i utwo- 
rzonych przez nie struktur badawczych sprzyja wsparcie, choć i tak ograniczone, 
ze strony zachodnich fundacji naukowych, finansujących przede wszystkim takie 
projekty i publikacje, które odpowiadają określonym potrzebom ideologicznym 
i metodologii badań. Poprzez tak zróżnicowane wsparcie, które w pewnej mierze 
równoważy narodowo-konserwatywną orientację oraz korupcyjną realizację „za-
mówienia” państwowego, z zewnątrz wpływają na kształt ukraińskich nauk histo-
rycznych i polityki pamięci.

Nie jest to oczywiście ani jedyny, ani największy wpływ zewnętrzny, gdyż do po-
lityki pamięci odnosiły się również niektóre uchwały organizacji międzynarodowych 
oraz jawne lub zakulisowe działania innych krajów. Na przykład Parlament Europej-
ski w lutym 2010 roku oficjalnie potępił pośmiertne przyznanie przywódcy Orga-
nizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) Stepanowi Banderze tytułu Bohatera 
Ukrainy przez Wiktora Juszczenkę, na krótko przed jego odejściem z urzędu prezy-
denta. Rezolucja była efektem inicjatywy europosłów z Polski, która swoją drogą 
odzwierciedlała kategoryczne odrzucenie kroku Juszczenki przez polskie władze  
i społeczeństwo, m.in. ze względu na związek wielu działaczy OUN i UPA z rzezią 
Polaków na Wołyniu14. Jeszcze bardziej zdecydowanie przeciwko temu i innym 
działaniom ukraińskiego „pomarańczowego” kierownictwa, kwalifikowanym jako 
„przepisywanie historii”, występowały organy władzy i zależne od nich mass media 

13 A. Портнов, История для домашнего употребления, „Уроки истории. ХХ век”, 26.03.2012, 
http://urokiistorii.ru/blogs/andrei-portnov/3149 (dostęp 03.04.2012).
14 Європарламент: Україна повинна переглянути роль Бандери, якщо хоче до ЄС, „ТСН”, 13.03.2010, 
http://tsn.ua/ukrayina/yevroparlament-ukrayina-povinna-pereglyanuti-rol-banderi-yakshcho-hoche-do-
yes.html (dostęp 06.06.2012).
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w Rosji, które widziały w tych działaniach zagrożenie dla wschodniosłowiańskiej 
wspólnoty, a więc – rosyjskiej dominacji na postsowieckim terytorium. Władza 
rosyjska naciskała na Ukrainę nie tylko poprzez mechanizmy stosunków dwu-
stronnych, ale i przez organizacje międzynarodowye, do których składała zaża-
lenia m.in. na gloryfikację na Ukrainie przywódców nacjonalistycznych, bez-
warunkowo przedstawiając ich jako nazistowskich kolaborantów. Jednym  
z efektów rosyjskiego i europejskiego nacisku była obietnica Wiktora Janukowy-
cza, złożona podczas wizyty w Moskwie w marcu 2010 roku, zniesienia dekretów 
poprzednika o przyznaniu tytułu Bohatera Ukrainy Banderze oraz dowódcy UPA 
Romanowi Szuchewyczowi, której prezydent dotrzymał z pomocą kontrolowanego 
przez niego sądu15. 

Wizja społeczna
Przechodząc na poziom społeczeństwa, nie będę mówić ani o społecznych prak-
tykach tworzenia i podtrzymywania pamięci, ani o udziale społeczeństwa w prakty- 
kach inicjowanych i popieranych przez elity, ale o wyobrażeniach będących 
źródłem tych pierwszych praktyk i jednocześnie, w pewnej mierze, produktem dru- 
gich. Główną cechą wizji przeszłości społeczeństwa ukraińskiego jest rażąca od-
mienność przeważających wizji w różnych grupach regionalnych i etnokulturo-
wych, choć w obrębie każdej z nich, rzecz jasna, istnieją rozbieżności poglądów. 
Różne grupy społeczne mają bardzo odmienne oczekiwania wobec polityki władzy 
i elit w dziedzinie historii i tożsamości w ogóle. Różnice te są częściowo uwa-
runkowane różnym doświadczeniem historycznym regionów – nie tylko dwóch, 
czy też, inaczej dzieląc – czterech makroregionów, ale i poszczególnych części 
każdego z nich, jak na przykład Galicji i Zakarpacia na zachodzie czy Donbasu  
i Słobożanszczyzny na wschodzie. Różnica doświadczeń wyjaśnia jednocześnie  
w pewnej mierze różny językowo-etniczny skład ich mieszkańców (zwłaszcza 
część etnicznie rosyjską i stopień zrusyfikowania Ukraińców), co swoją drogą 
nasila rozbieżności międzyregionalne. Wyobrażenia mas kształtują się pod 
wpływem praktyk i dyskursów, natomiast odmienności między wizją mieszkańców 
różnych regionów są skutkiem różnych orientacji odpowiednich elit regionalnych. 
Należy pamiętać, że orientacje te różnią się nie tylko wizjami samych elit (ich 
członkowie są przecież mieszkańcami odpowiednich regionów, czyli produktem 
ich doświadczenia historycznego), lecz także potrzebą akcentowania odmienności 
międzyregionalnych i chęcią wykorzystywania ich w celach politycznych.

Na postsowieckiej Ukrainie takie wykorzystanie przeszłości zaczęło się już  
w pierwszych latach niepodległości, kiedy elity wschodu i południa zaczęły nasta-
wiać mieszkańców swoich regionów przeciwko polityce ukrainizacji, którą rzeko-

15 Янукович відбере у Бандери звання Героя до 9 травня, „ТСН”, 05.03.2010, http://tsn.ua/
ukrayina/yanukovich-vidbere-u-banderi-zvannya-geroya-do-9-travnya.html; Суд залишив Банде-
ру і Шухевича без звання Героя, „Українська правда”, 02.09.2011, http://www.pravda.com.ua/
news/2011/08/2/6442628/ (dostęp 06.06.2012).
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mo prowadził prezydent Leonid Krawczuk, uznawanej za zagrażającą środowisku 
językowemu i tożsamości tych regionów, gdzie przeważały rosyjski język i kultura16. 
Pamięć historyczna stała się ważnym czynnikiem regionalnej mobilizacji południa  
i wschodu za prezydentury Wiktora Juszczenki, odpowiednio do ówczesnego umoc-
nienia roli owego czynnika w polityce władzy centralnej i wyraźnego skłaniania 
się samego Juszczenki ku narodowej narracji ukraińskiej historii17. Elity zachod-
nich obwodów uciekały się do mobilizacji swoich wyborców za czasów Leonida 
Kuczmy i Wiktora Janukowycza, których polityka językowo-kulturowa, wedle 
zachodnich narodowców, zagrażała nie tylko ukraińskiej tożsamości, ale nawet 
niezależności. Jeśli chodzi o historyczny wymiar tożsamości, to szczególnie silny 
protest na zachodzie wywołało wspomniane pozbawienie Bandery i Szuchewycza 
tytułu Bohatera Ukrainy i publiczne odrzucenie przez Janukowycza koncepcji, 
według której Wielki Głód (Hołodomor) to holokaust wobec narodu ukraińskiego 
dokonany przez reżim sowiecki, jak chciał Juszczenko18.

Najwięcej informacji o poglądach na historię i o pamięci historycznej przy-
noszą wyniki sondaży socjologicznych dotyczących stosunku obywateli Ukrainy 
do zajmujących czołowe miejsce w każdej z narracji postaci historycznych i świąt,  
Można na ich podstawie również poznać stosunek ankietowanych do niektórych  
wydarzeń z przeszłości i do dzisiejszej polityki pamięci. Zanim przytoczę kon-
kretne liczby, pragnę wskazać trzy ważne cechy ujawnione dzięki badaniom opinii 
publicznej. Po pierwsze, w okresie niepodległości odmienności między makrore-
gionami nie tylko zostały zachowane, lecz nawet nieco się nasiliły, szczególnie po  
pomarańczowej rewolucji oraz związanej z nią mobilizacji najpierw jednej, a po- 
tem drugiej części kraju. Po drugie, największe różnice dotyczą interpretacji nie-
dawnych wydarzeń, zwłaszcza ładu sowieckiego i ruchu niepodległościowego,  
szczególnie podczas drugiej wojny światowej. Wydarzenia te nie tylko zajmują 
ważne miejsce i otrzymują przeciwstawne oceny w dyskursach publicznych, 
lecz odcis-nęły także piętno w osobistej i/lub rodzinnej pamięci większości 
współczesnych Ukraińców. Po trzecie, młode pokolenie, choć ulega wpływom 
starszych i dlatego częściowo przejmuje stare sowieckie wizje, to jednocześnie jest 
bardziej skłonne do zmian w kierunku narracji narodowej, zwłaszcza dzięki jej 
popularyzacji w dyskursie oświatowym.

Zacznę ilustrowanie tych tez od poglądów na kwestie najogólniejsze ukraiń- 
skiej historii, co pozwoli określić zasięg zwalczających się narracji. W grudniu 
2005 roku Centrum Razumkowa zapytało respondentów, z którym z przytoczonych 
twierdzeń na temat historii Ukrainy, a dokładniej, na temat czasu jej powstania, 

16 D. Arel, Ukraine: The temptation of the nationalizing state, [w:] Political Culture and Civil So-
ciety in Russia and the New States of Eurasia, V. Tismaneaun (red.), Armonk and London 1995, 
s. 157–188; B. Кулик, Український націоналізм у незалежній Україні, Київ 1999, s. 27–46.
17 A. Портнов, Упражнения с историей по-украински, s. 79–101.
18 Див., наприклад: «Львівська міськрада виступила на захист Тимошенко і Бандери», Україн-
ська правда, 8 серпня 2011, http://www.pravda.com.ua/news/2011/08/8/6469485/ (dostęp 8.06.2012).
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zgadzają się oni w największym stopniu (patrz: tablica 1.). Twierdzenie narracji na-
rodowej (rozpowszechnione głównie dzięki wpływowi prac Mychajła Hruszew-
skiego) o tym, że „Ukraina – to jedyna spadkobierczyni historii i kultury Rusi Ki-
jowskiej”, wybrało 25% respondentów, jednak na zachodzie było to 46%, a na połud-
niu – zaledwie 10%. Znacznie więcej – 44% – zgodziło się z panującym w czasach 
radzieckich postulatem narracji wschodniosłowiańskiej, że „Historia Ukrainy jest 
nieodłączną częścią historii wielkiego narodu wschodniosłowiańskiego, podobnie 
jak historia Rosji i Białorusi”, która okazała się o wiele popularniejsza na południu 
niż na zachodzie (60% wobec 17%). Spośród innych możliwych odpowiedzi naj-
popularniejsze okazały się stwierdzenia, że „obecna historia Ukrainy rozpoczęła się  
w 1991 roku po ogłoszeniu niepodległości” (7%) oraz że „obecna historia Ukrainy 
zaczyna się od zaporoskiej Siczy” (5%). Pierwsze z tych twierdzeń, chociaż niby 
przeczy ukraińskości historii dawnej, bardziej odpowiada narracji narodowej 
podkreślającej znaczenie deklaracji niepodległości, dlatego najbardziej upodoba-
li je sobie mieszkańcy zachodu kraju. Natomiast zaakcentowanie roli kozactwa, 
chociaż wspólne dla obu narracji, w sposób zawoalowany przeczy ukraińskiemu 
charakterowi Rusi Kijowskiej, dlatego mieszkańcy części zachodniej zgodzili się  
z nim w mniejszym stopniu niż mieszkańcy części wschodniej19.

Tablica 1. Poglądy respondentów z różnych regionów na ukraińską historię 
(badania Centrum Razumkowa, grudzień 2005; w procentach)

Zachód Centrum Południe Wschód Ukraina
Ukraina to jedyna spadkobierczyni historii  
i kultury Rusi Kijowskiej 45,9 26,0 9,6 17,6 24,5

Historia Ukrainy jest nieodłączną częścią  
historii wielkiego narodu wschodnio- 
słowiańskiego, tak jak historia Rosji i Białorusi 

17,4 41,5 60,1 54,0 43,9

Współczesna historia Ukrainy rozpoczyna  
się od Księstwa Halicko-Wołyńskiego 2,4 4,9 4,0 3,3 3,8

Współczesna historia Ukrainy rozpoczyna  
się od zaporoskiej Siczy 3,7 5,7 3,6 6,3 5,2

Współczesna historia Ukrainy rozpoczyna  
się od rozpadu carskiego Imperium  
Rosyjskiego (1917–1918 r.)

2,1 1,2 5,3 1,5 2,1

Współczesna historia Ukrainy zaczęła  
się w 1991 r. po ogłoszeniu niepodległości 17,2 7,2 3,6 2,6 7,0

Inne 1,1 1,8 1,3 2,7 1,9

Inną ilustracją stopnia akceptacji dla konkurujących ze sobą narracji ukraińskiej 
historii mogą być odpowiedzi na pytanie o to, jakie święta obchodzą, udzielone przez 
respondentów z dwóch ważnych miast położonych na zachodzie i wschodzie kraju, 

19 З яким твердженням щодо історії України Ви згодні найбільшою мірою?, http://www.uceps.
org/ukr/poll.php?poll_id=285 (dostęp 26.02.2012).
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czyli Lwowa i Doniecka. Według danych z badania przeprowadzonego w 2004 roku 
w ramach projektu „Lwów-Donieck” doniecczanie dawali bezsprzeczną przewagę 
tradycyjnym świętom sowieckim, takim jak – Dzień Zwycięstwa, Międzynarodowy 
Dzień Kobiet, Dzień Armii Sowieckiej (przemianowany za prezydentury Kuczmy 
na Dzień Obrońcy Ojczyzny) oraz Dzień Solidarności Ludzi Pracy. Każde z tych 
świąt obchodziła, zgodnie z własnymi twierdzeniami, przeważająca większość re-
spondentów. Nawet najważniejszy dla narracji narodowej – Dzień Niepodległości 
Ukrainy – był uznawany za święto przez mniej niż połowę respondentów doniec-
kich. Natomiast we Lwowie największą popularnością cieszył się właśnie Dzień 
Niepodległości, a dalej następowało inne niesowieckie święto – wprowadzony 
jeszcze przed czasami sowieckimi i odrodzony po ich zakończeniu – Dzień Matki. 
Większość wyraźnie sowieckich świąt lwowianie raczej odrzucali, choć w różnym 
stopniu, pozornie ideologiczny Dzień Kobiet 8 marca pozostał akceptowany przez 
większość respondentów. Stopnie popularności tych czy innych, ważnych dla tej 
czy innej narracji, świąt wśród mieszkańców obu miast przedstawiono w tablicy 2.20.

Tablica 2. Odsetek mieszkańców Lwowa i Doniecka akceptujących święta  
(projekt „Lwów-Donieck”, 2004; w procentach)

Lwów Donieck
Święta sowieckie
Dzień Armii Sowieckiej/Dzień Obrońców Ojczyzny (23 lutego) 13,3 66,8
Międzynarodowy Dzień Kobiet (8 marca) 64,5 91,0
Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy (1 maja) 9,0 65,8
Dzień Zwycięstwa (9 maja) 33,8 89,5
Dzień Rewolucji Październikowej 3,5 30,0
Narodowe / niesowieckie święta
Dzień urodzin Szewczenki (9 marca) 32,0 6,0
Dzień Matki 67,8 12,5
Dzień Proklamacji Państwa Ukraińskiego w 1941 roku (30 czerwca) 18,0 6,3
Dzień Proklamacji Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej (1 listopada) 24,3 1,8
Dzień Konstytucji 47,5 29,0

Głębię rozłamu w społeczeństwie ukraińskim na gruncie stosunku do przeszło-
ści wyraźnie demonstrują odpowiedzi respondentów na pytania zadane przez Cen-
trum Razumkowa (kwiecień 2010 roku) dotyczące konieczności pojednania wete-
ranów formacji wojskowych, które walczyły przeciwko sobie w latach drugiej wojny  
światowej. Paradoksalnie, przeciwko pojednaniu weteranów sowieckich z ich głów- 
nymi wówczas wrogami – żołnierzami niemieckiego Wehrmachtu – wystąpiło 
mniej respondentów niż przeciwko pojednaniu weteranów Armii Sowieckiej i UPA:  

20 V. Sereda, Regional historical identities and memory, [w:] Львів-Донецьк: соціяльні ідентич-
ності в сучасній Україні, Я. Грицак, А. Портнов, В. Сусак (ред.), „Україна модерна”, numer 
specjalny, Київ-Львів 2007, s. 160–209, tutaj 174, 178–179.
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28 wobec 33%21. Choć żołnierze hitlerowscy w ciągu powojennych dziesięcioleci 
przedstawiani byli w dyskursie sowieckim wyłącznie w czarnych barwach, bez-
sprzeczność przedstawienia uczyniła ich dla części postsowieckich Ukraińców 
mniejszym złem niż żołnierzy UPA, których radykalną zmianę przedstawie-
nia wielu potraktowało jako zamach na prawdę i świętości, a samych upowców, 
odpowiednio – jako nieprzejednanych wrogów. Wspomniane już nasilenie po 
pomarańczowej rewolucji walki pomiędzy siłami politycznymi występującymi  
w obronie interesów tej czy innej części Ukrainy, wraz z odpowiednim konfronta-
cyjnym akcentem w mediach, wyjaśnia radykalizację nieprzejednanego stosunku 
wielkiej części obywateli do tych rodaków, którzy kiedyś stali po drugiej stronie 
barykady. W kwietniu 2003 roku na pytanie Centrum Razumkowa o najlepszą drogę 
do pokonania wzajemnych urazów między różnymi grupami Ukraińców, którzy  
w ciągu XX stulecia nie raz „masowo unicestwiali jeden drugiego”, zaledwie 20% 
respondentów odpowiedziało: „Trzeba, aby winni obowiązkowo zostali ukarani, 
nawet po wielu latach”, podczas gdy 65% wybrało wariant odwrotny: „Trzeba się 
pogodzić i uznać, że nie było ani tych, co mają rację, ani winnych”. Jednak w kwiet- 
niu 2009 roku udział zwolenników wariantu nieprzejednanego wzrósł do 36%,  
a zwolenników pojednania – zmniejszył się do 46%22.

Różnice w poglądach na niedawną i dawniejszą historię dobrze ilustrują 
wyniki badań Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii z lutego 2012 
roku na temat stosunku obywateli Ukrainy do przywódcy OUN Stepana Bandery 
i hetmana kozackiego Iwana Mazepy (patrz tablica 3.)23. Do obydwu polityków 
zajmujących ważne miejsce w narracji narodowej stosunek na zachodzie jest  
o wiele przychylniejszy niż na wschodzie i południu kraju. Jednocześnie w każdym 
regionie stosunek do Mazepy jest o wiele lepszy niż do Bandery, ponieważ – jak 
można przypuszczać – o pierwszym większość osób dowiaduje się z podręczników 
szkolnych i wizerunku na dziesięciohrywnowym banknocie, a o działalności dru-
giego (czy raczej jego organizacji) wielu ma wspomnienia rodzinne, dopełnione 
przez sowiecką i postsowiecką propagandę polityczno-medialną. Na zachodzie, 
gdzie pamięć rodzinna jest raczej przychylna wobec banderowców, sławionego 
w podręcznikach i mediach narodowych Mazepę ocenia się jeszcze bardziej po-
zytywnie. Szczególnie dużą rozpiętość opinii w stosunku do obu postaci demonstruje 
centrum, większość jego mieszkańców przyjęła postsowiecki pozytywny obraz 

21 Як Ви ставитеся до ініціативи примирення ветеранів радянської та німецької армій?, http://
www.uceps.org/ukr/poll.php?poll_id=551; Як Ви ставитеся до ініціативи примирення ветеранів 
ОУН-УПА та Радянської армії? http://www.uceps.org/ukr/poll.php?poll_id=550 (dostęp 26.02.2012).
22 Протягом XX ст. в історії України було багато подій, коли українці масово знищували один 
одного: це І і ІІ світові війни, громадянські війни, політичні репресії. Який з наведених шля-
хів рішення взаємних образ є кращим? (динаміка, 2003-2009), http://www.uceps.org/ukr/poll.
php?poll_id=454 (dostęp 26.02.2012).
23 Badanie przeprowadzono na zamówienie autora, sfinansowano je dzięki pomocy finansowej Towa-
rzystwa Naukowego im. Tarasa Szewczenki w USA z funduszu im. Natalii Danilczenko. Dane cytuję 
za oryginałem.
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Mazepy, ale jednocześnie zachowała ustalone w czasach sowieckich negatywne 
podejście do Bandery.

Tablica 3. Stosunek respondentów do Stepana Bandery i Iwana Mazepy 
(badania Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii, luty 2012;  

w procentach; niezdecydowanych nie uwzględniono)
Bandera Mazepa

Zachód Centrum Południe Wschód Ukraina Zachód Centrum Południe Wschód Ukraina

Pozytywny 32,0 80,1 3,2 4,1 11,3 39,9 24,1 10,4 7,9 20,6
Raczej  
pozytywny 28,3 13,6 6,0 5,4 13,2 34,9 27,3 21,2 17,9 25,3
Raczej  
negatywny 13,9 15,5 17,7 18,6 16,4 6,7 6,1 7,2 19,0 9,4

Do obydwu tych postaci wychowana w niepodległej Ukrainie młodzież odnosi 
się lepiej niż starsze pokolenia, których świadomość została ukształtowana za cza-
sów sowieckich. Chociaż kontrowersyjny Bandera nadal dla wielu jest odpychający, 
szczególnie w przeważnie rosyjskojęzycznych obwodach południowo-wschodnich, 
gdzie mieszkańcy odrzucają orientację antyrosyjską, której stał się on symbolem, 
dla wielu młodych Ukraińców uosabia on przede wszystkim walkę o niepodległość 
i godność narodową. Stąd też, o ile spośród respondentów w wieku ponad 70 lat 
do pozytywnego lub raczej pozytywnego stosunku do Bandery przyznało się za-
ledwie 18%, o tyle w grupie 40–49-latków – 26%, a wśród młodzieży 18–29 lat 
– 33%. Jeśli chodzi o mniej kontrowersyjnego Mazepę, to tu zastrzeżeń jest mniej, 
dlatego przychylność wobec niego wszystkich grup jest większa, ale szczegól-
nie dotyczy to osób młodych. Wśród najstarszych respondentów zdecydowanie 
lub ostrożnie zadeklarowało sympatię 34%, wśród osób w wieku średnim – 50%,  
a wśród młodzieży – 57%. Jak widać, przynajmniej wobec dawniejszej historii in-
stytucjonalne wcielenie narracji narodowej okazuje się efektywne, dlatego wraz ze 
zmianą pokoleń owa narracja ma wszelkie szanse, by zdobyć poparcie większości 
obywateli Ukrainy – jeśli, rzecz jasna, „denacjonalizacyjne” tendencje ostatnich lat 
w dziedzinie oświaty nie zmienią zaproponowanej młodzieży interpretacji historii 
na przeciwstawną.

Inne narracje
Konflikty między zwolennikami narracji narodowej i wschodniosłowiańskiej, akcen-
tujące odpowiednio historię etnicznie ukraińskiej i wschodniosłowiańskiej części 
społeczeństwa, odwracają uwagę obydwu „obozów” od historii i pamięci innych grup  
etnokulturowych ukraińskiego społeczeństwa. Wskutek tego społeczeństwo mało wie  
i mało dba o minione cierpienia mniejszości oraz ich obecne wysiłki zmierzające do za-
chowania pamięci o nich dla siebie i dla świata. Narracje akcentujące te cierpienia  
pozostają marginalne w dyskursie publicznym każdego regionu Ukrainy, nieza- 
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leżnie od tego, która z dwóch głównych narracji tam przeważa. Niestety, w lek- 
ceważeniu wkładu mniejszości obie panujące narracje historyczne – a dokład- 
niej, elity wspierające te narracje – wykazują zaskakujące podobieństwo. O his- 
torii i pamięci mniejszości mało mówią politycy i media, podręczniki szkolne  
i prace naukowe. Prawie wcale nie interesują się nimi socjologowie, dlatego  
wyobrażenia ogółu o tych aspektach przeszłości Ukrainy praktycznie nie są bada- 
ne i nie są omawiane. Związane z historią mniejszości inicjatywy komemoratyw-
ne przeważnie wychodzą od ich organizacji społecznych lub państwowych albo 
niepaństwowych czynników z ich „etnicznych ojczyzn”. Władza i ogół takie ini- 
cjatywy zazwyczaj ignorują, a czasami nawet przeciwdziałają ich realizacji, 
dopatrując się w nich zagrożenia dla interesów państwa i większości mieszkańców.

W skali ogólnonarodowej najbardziej znana, spośród wszystkich konkuren-
cyjnych narracji, jest bezsprzecznie narracja żydowska, nadająca wyjątkowe zna- 
czenie Holokaustowi. Otwarcie mówiąc, dzięki komemoratywnej aktywności na 
Ukrainie organizacji żydowskich, Izraela oraz państw zachodnich i ich wpływowi 
na ukraińskie kręgi władzy i intelektualistów, narracja ta przekracza granice etnicz-
ne i staje się częścią mainstreamowej historii Ukrainy, jak to się stało w krajach 
zachodnich, a w ostatnich latach również w postkomunistycznych. Jednocześnie 
zewnętrzne próby skłonienia Ukraińców do uczynienia Holokaustu centralnym 
wydarzeniem w swojej historii i do uznania udziału ukraińskich formacji nacjona-
listycznych i części społeczności w nazistowskiej likwidacji Żydów wywołują 
sprzeciw niektórych polityków nacjonalistycznych oraz intelektualistów24. Pewien 
opór wobec nacisków zewnętrznych można było zauważyć w związku z wysiłkami 
polskich władz i elit chcących uczcić pamięć ofiar tragedii wołyńskiej z 1943 roku. 
Polacy naciskali, by Ukraińcy uznali planowy charakter likwidacji polskiej ludno- 
ści. Jednak na szczeblu ogólnopaństwowym problem ten ma o wiele mniejszy re-
zonans, przeważnie ograniczający się do kręgów intelektualnych25. Niewiele bar-
dziej znana jest narracja krymsko-tatarska, której centralnym wydarzeniem jest de-
portacja w 1944 roku. Poza Krymem ujawnia się ona tylko raz do roku, w dzień 
rocznicy deportacji, kiedy to organizacje krymsko-tatarskie przeprowadzają na 
półwyspie masowe akcje, których media ogólnopaństwowe nie mogą zignorować 
ze względu ich na masowy charakter i potencjalną konfrontacyjność. Przez resztę 
roku pamięć o deportacji ogranicza się do społeczności krymskiej. Próby znalezie-
nia miejsca dla deportacji Tatarów krymskich w głównym nurcie narracji wywołują 
opór znacznej części większości wschodniosłowiańskiej, która wciąż jeszcze nie 
jest gotowa ani do uznania Tatarów krymskich za pełnoprawną część społeczności, 

24 H. Майна, Юрій Рубан vs Андрій Портнов: Ратувати за євроінтерграцію і водночас вивішувати чер-
воні прапори нелогічно, „Главред”, 19.07.2011, http://www.glavred.info/archive/2011/07/19/102946-6.
html (dostęp 08.06.2012); I. Гирич, Тріюмфи сильних, „Критика” 2006, nr 12, s. 26–28.
25 П. Солодько, В. В’ятрович, Волинська трагедія – частина польсько-української війни, „Іс-
торична правда”, 12.07.2011 (dostęp 08.06.2012); A. Портнов, История для домашнего употре-
бления.
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ani do pogodzenia się z myślą, że deportacja była niezaprzeczalną zbrodnią26. Jesz-
cze mniej uwagi zwracają mainstreamowe elity, a więc i większość społeczeństwa, 
na tragiczną przeszłość innych grup mniejszościowych, między innymi poddanych 
nazistowskiemu holokaustowi Romów, którzy do dziś pozostają najbardziej za-
pewne pokrzywdzoną mniejszością w ukraińskim społeczeństwie27.

Przełożyła Jarosława Chrunik

26 G. Uehling, Beyond Memory: The Crimean Tatar’s Deportation and Return, New York 2004; 
J. Brown, Memory and the Crimea, http://timescape.mml.cam.ac.uk/users/jab248/ (dostęp 08.06. 
2012); Н. Беліцер, C. Герасимчук, Україна, [w:] Ефективні інституційні відповіді для подо-
лання нетолерантності та екстремізму в Чорноморському регіоні, B. Сірко (red.), Київ 2009, 
s. 109–119.
27 H. Беліцер, C. Герасимчук, dz. cyt., s. 98–103.
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Polityki pamięci na postsowieckiej Ukrainie  
(1991–2011)

Liczba mnoga w tytule niniejszego artykułu nie została użyta przypadkowo. Po-
staram się wykazać, że postsowiecka państwowa polityka pamięci na Ukrainie 

nie była zwyczajnie różnorodna, lecz często (świadomie lub w sposób wymuszony) 
wewnętrznie sprzeczna. W proponowanych badaniach spróbuję usystematyzować 
skomplikowaną i przeciwstawną dynamikę różnych koncepcji polityki pamięci  
w kraju, gdzie funkcjonują (i konkurują) dwa języki, i przynajmniej cztery Cerkwie 
pretendują do statusu narodowej (trzy prawosławne i greckokatolicka). 

W centrum uwagi niniejszego artykułu będzie państwowa polityka pamięci 
czterech ukraińskich prezydentów: Leonida Krawczuka (1991–1994), Leonida 
Kuczmy (1994–2004), Wiktora Juszczenki (2005–2010) i Wiktora Janukowycza 
(od 2010)1. Przy czym takie ważne aspekty dla poznania pamięci, jak różne 
reakcje społeczne na inicjatywy władzy, regionalne modyfikacje polityki pamięci, 
międzynarodowy wymiar symbolicznej polityki Ukrainy zostaną naświetlone 
zaledwie fragmentarycznie. Każde z tych zagadnień to przedmiot godny oddziel-
nego obszernego badania2.

1 Artykuł ten jest podsumowaniem poprzednich moich publikacji o politykach pamięci na Ukra-
inie. Najważniejsze z nich to: Memory Wars in Post-Soviet Ukraine (1991–2010), [w:] Memory 
and Theory in Eastern Europe, U. Blacker, A. Etkind, J. Fedor (red.), London 2013, s. 233–254; 
Постсоветская Украина: политики памяти и поиски национального прошлого, [w:] Перед 
выбором. Будущее Украины в условиях системной дестабилизации, A. Gil, T. Stępnewski (red), 
Люблин–Львов–Киев 2013, s. 227–248; Történelemírás ukrán módra. Megjegyzések a hétköznapi 
valóság történeti alapú átrendezéséhez, [w:] UKRAJNA SZÍNEVÁLTOZÁSA 1991–2008: Politikai, 
gazdasági, kulturális és nemzetiségi attitűdök, C. Fedinec, V. Szereda (red), Pozsony 2009, s. 11–49.  
2 Spośród regionalnych wymiarów polityk pamięci na szczególną uwagę zasługuje: P. Rodgers, Na-
tion, Region and History in Post-Communist Transitions. Identity Politics in Ukraine, 1991–2006. 
Stuttgart 2008; tenże, Understanding Regionalism and the Politics of Identity in Ukraine`s East-
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Na licznych przykładach postaram się wykazać, że brak jednolitej i konsek- 
wentnej państwowej polityki pamięci na postsowieckiej Ukrainie w wielu wy-
padkach wspiera względną stabilność rozwoju społecznego. Co więcej, funkcjo-
nowanie kilku regionalnych centrów z charakterystycznymi dla nich wersjami 
historii sprzyja zachowaniu pluralizmu sfery publicznej i nie pozwala żadnej  
z narracji stać się dominującą na całym terytorium Ukrainy. Ów p l u r a l i z m 
s y t u a c y j n y  w paradoksalny sposób rodzi się z wymuszonego wzajemnego 
oddziaływania wizji przeszłości, z której każda, wzięta oddzielnie, jest dość 
monologiczna.

Poszukiwania mitu założycielskiego
Ukraina w jej obecnych granicach, strukturze etnicznej i społecznej to przede 
wszystkim produkt polityki sowieckiej, która z kolei stanowiła serię odpowiedzi  
i propozycji wobec pretensji różnych nurtów ukraińskiego ruchu narodowościo-
wego, konfigurację polityki zewnętrznej oraz zmienne rozumienie na Kremlu na- 
tury ustroju sowieckiego. Na równi z represjami, zazwyczaj opisywanymi jako  
„rusyfikacja”, w Związku Sowieckim zachodziła „wszechobecna instytucjonali- 
zacja narodowości jako normy społecznej i kulturowej”. I to właśnie ona „prze- 
kształciła upadek reżimu sowieckiego w dezintegrację państwa”3.

Powstałe w rezultacie procesów dezintegracyjnych końca lat 80. i początku 90. 
państwo – Ukraina – de iure i de facto spadkobierczyni USRR, od razu zetknęło 
się z problemem historycznej legitymizacji, pogłębionym faktem, że nowe państwo 
nie doświadczyło zmiany elit. Na prezydenta w 1991 roku został wybrany stojący 
od 1980 roku na czele Wydziału Agitacji i Propagandy KC Komunistycznej Partii 
Ukrainy Leonid Krawczuk, a przewodniczącym parlamentu – Rady Najwyższej 
Ukrainy, został Iwan Pluszcz, którego rok wcześniej, latem 1990 roku, gdy zajmo- 
wał stanowisko zastępcy przewodniczącego prezydium Rady Najwyższej USRS,  
wygwizdały tysiące uczestników kozackiego festiwalu w Zaporożu. Pojedynczy 
dawni dysydenci, dokooptowywani do hierarchii władzy, z reguły nie zagrzali w niej  
długo miejsca i pełnili raczej funkcję dekoracyjną, legitymizując swoimi nazwi- 
skami postsowiecką elitę władzy.

Odniesienie do historii odegrało ogromną rolę w ruchu społecznym końca lat 
80. Masowe publikacje zakazanej wcześniej literatury, odkrycie twórczości literac- 
kiej i naukowej działaczy ukraińskiego „Rozstrzelanego Odrodzenia” lat 1920–1930, 

ern Borderlands, „Nationalities Papers” 2006, t. 34, z. 2, s. 157–174. Przykład badania dyskursów 
tożsamości w mediach drukowanych: В. Кулик, Дискурс українських медій: ідентичності, іде-
ології, владні стосунки, Київ 2010. Ciekawy przykład analizy antropologicznej wizji przeszłości 
mieszkańców Odessy: T. Richardson, Kaleidoscopic Odessa. History and Place in Contemporary 
Ukraine, Toronto 2008. Próba analizy pamięci zbiorowej na przykładzie Lwowa: T. C. Amar, Differ-
ent but the Same or the Same but Different? Public Memory of the Second World War in Post-Soviet 
Lviv, „Journal of Modern European History” 2011, t. 9, s. 373–396.
3 R. Brubaker, Myths and Misconceptions in the Study of Nationalism, [w:] The State of the Nation: 
Ernest Gellner and the Theory of Nationalism, J. Hall (red.), Cambridge 1998, s. 272–306.



omawianie problemów represji i przede wszystkim – sztucznego głodu lat 1932–
1933, zostały połączone z masowymi akcjami społecznymi4. Przy czym nie-
zależność polityczną miliony osób rozumiały jako drogę do szybkiego rozwiązania 
problemów gospodarczych, a nadzieja na rychły i materialnie odczuwalny efekt 
uzyskania suwerenności blokowała gotowość do przyjęcia nieuniknionych trud-
ności w pierwszym okresie budowania państwowości.

Brak realizacji oczekiwań społeczno-gospodarczych wyraźnie odbił się na pro- 
cesach uporządkowywania symbolicznej przestrzeni nowego państwa. Problem  
pierwszoplanowy – c o  z r o b i ć  z  s o w i e c k ą  p r z e s z ł o ś c i ą  i  j e j  s y m - 
b o l a m i  – został rozwiązany z charakterystyczną dla postsowieckiej Ukrainy ambi-
walencją. Przy czym był on częstokroć rozwiązywany na poziomie władz lokalnych,  
co doprowadziło do odczuwalnych różnic w inicjatywach regionalnych. Pierwszego  
sierpnia 1990 roku, na podstawie decyzji radnych (deputowanych) rady miasta, zdemon- 
towano pomnik Lenina w Czerwonogradzie w obwodzie lwowskim. Za tym przykła- 
dem poszły Tarnopol, Lwów, Iwano-Frankiwsk, Kołomyja i inne miejscowości głów- 
nie historycznej Galicji Wschodniej, przyłączonej do ZSRS w 1939 roku w rezultacie  
paktu Ribbentrop–Mołotow i napaści radzieckiej na Polskę. Praktycznie od razu na  
miejscu Lenina zaczęły pojawiać się pomniki i znaki pamięci poświęcone liderom  
ruchu nacjonalistycznego na ziemiach zachodnioukraińskich – Stepanowi Banderze, 
Romanowi Szuchewyczowi, Jewhenowi Konowalcowi, Jarosławowi Stećkowi.

Proces zmian nazw ulic najbardziej konsekwentnie został przeprowadzony we 
Lwowie. Głównym zadaniem specjalnej komisji historyków utworzonej przy radzie 
miasta było zatarcie sowieckiego obrazu miasta. W nadawaniu nowych nazw brano 
pod uwagę przede wszystkim „odzwierciedlenie ukraińskiego charakteru miasta”. 
Nieukraińscy działacze powinni byli mieć bezpośredni związek ze Lwowem lub, 
co najmniej, ich upamiętnienie nie powinno było „obrażać uczuć narodowych 
Ukraińców”5. 

W Kijowie obrano mniej konsekwentną politykę, której efektem stało się 
współistnienie sowieckich i postsowieckich nazw i pomników. Pomnik Lenina 
w samym sercu miasta – na Majdanie Niepodległości (dawnym placu Rewolucji 
Październikowej) zdemontowano, a znajdujący się niedaleko na Chreszczatyku, 
obok Rynku Bessarabskiego – zachowano. A Odessa, na przykład, jest wyjątkiem 
wśród miast południa i wschodu Ukrainy. Dzięki uporowi mera Eduarda Gurwica 
pomniki Lenina konsekwentnie i skutecznie wyrzucono z centrum miasta, а jedna  
z centralnych uliczek otrzymała imię głównodowodzącego Ukraińskiej Powstańczej 
4 Szczegółowo o roli historii w latach pieriestrojki, zob.: W. Jilge, Nationale Geschichtspolitik wäh-
rend der Zeit der Perestroika in der Ukraine’, [w:] Gegenerinnerung. Geschichte als politisches Ar-
gument im Transformationsprozess Ost-, Ostmittel- und Südosteuropas, H. Altrichter (red.), Mün-
chen 2006, s. 99–128; Г. Касьянов, Украина – 1990: «бои за историю», „Новое литературное 
обозрение” 2007, nr 1, s. 76–93.
5 Analiza lwowskiego przemianowywania zob. Y. Hrytsak, Constructing a National City: The Case 
of L’viv’, [w:]  Composing Urban History and the Construction of Civic Identities, J. Czapliczka, 
B. A. Rubel (red.), Washington–Baltimore 2003, s. 140–164.
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Armii (UPA) – Szuchewycza. Przykład ten pokazuje, że różnice regionalne 
w polityce symbolicznej nie zawsze były wywoływane przez różnice pamięci 
regionalnej mieszkańców. 

Ogólnie rzecz biorąc, bierność wschodu Ukrainy w symbolicznym przekształ- 
caniu przestrzeni miejskiej i wiejskiej przeważnie była interpretowana jako  
d o w ó d  s ł a b o ś c i  ś w i a d o m o ś c i  n a r o d o w e j , którą należy dopiero roz- 
budzić. Przy czym to działanie było rozumiane nie jako projekt konstruktywny, 
lecz jako wybudzenie z narodowego letargu, przeciwdziałanie sowieckiej amnezji,  
przywrócenie normy. Teza o „derusyfikacji” Ukrainy nie została oficjalnie ogło- 
szona i nigdy nie stała się programem polityki państwowej, jednakże jako sposób 
racjonalizacji zachowania znacznej części mieszkańców kraju rozprzestrzeniła się  
zwłaszcza na zachodzie Ukrainy. Jednym z najważniejszych komponentów „deru- 
syfikacji” (znowu nigdy konsekwentnie nie przeprowadzanej na szczeblu państwo- 
wym) było rozszerzenie sfer stosowania języka ukraińskiego i jednocześnie jego  
oczyszczenie z sowieckich normatywów lat 30. i lat powojennych (przykładem 
czego były, między innymi, listy słów zakazanych do wykorzystywania w książ- 
kach ukraińskojęzycznych, wydawanych w ZSRR). Prawdą jest, że wszystkie próby  
reformy językowej, skierowanej na „przezwyciężenie rusyfikacji”, zakończyły się  
na Ukrainie niepowodzeniem, może z wyjątkiem oficjalnego przywrócenia je- 
szcze w 1990 roku  w pisowni ukraińskiej litery „ґ” („g”), zakazanej w 1933 roku6.

Już na początku lat 90. ukształtowały się dwa podstawowe podejścia do polityki  
językowej, które w ślad za Wołodymyrem Kulykiem można nazwać „ukrainofilskim”  
i „rusofilskim” (naturalnie, pamiętając, że jakakolwiek kategoryzacja przestrzeni  
społecznej jest umowna i nie oznacza braku różnic wewnątrz wydzielonych grup)7. 
Ukrainofile tradycyjnie apelują do władzy o przeprowadzenie polityki rozpowszech- 
nienia i afirmacji języka ukraińskiego; wskazując, że de facto w niezależnej Ukrainie 
pozostaje on pokrzywdzony. Dla tej orientacji zasadniczo ważne jest utożsamienie 
narodu z językiem i ukraińskości z ukraińskojęzycznością (czemu sprzyjają powielane 
od szkoły aforyzmy, których sensem jest twierdzenie: bez języka ukraińskiego nie 
ma narodu ukraińskiego). Rusofile natomiast są przekonani, że władza rzeczywiście 
dyskryminuje, ale język rosyjski (za łamanie jego praw uważa się jakiekolwiek po- 
szerzenie sfery zastosowania ukraińskiego). Główny jednak problem języka ukraiń-
skiego widzą oni w jego braku atrakcyjności dla społeczeństwa. 

6 O sytuacji językowej na Ukrainie: Мовна політика та мовна ситуація в Україні. Аналіз і реко-
мендації, Ю. Бестерс-Ділгер (red.), Київ 2008; A. Hrycak, Institutional Legacies and Language 
Revival in Ukraine, [w:] Rebounding Identities. The Politics of Identity in Russia and Ukraine, 
D. Arel and B. A. Ruble (red.), Washington–Baltimore 2006, s. 62–88.
7 V. Kulyk, Normalisation of Ambiguity: Policies and Discourses on Language Issues in Post-Soviet 
Ukraine, [w:] History, Language and Society in the Borderlands of Europe,  B. Törnquist-Plewa 
(red.), Malmö 2006, s. 117–40; В. Кулык, Языковые идеологии в украинском политическом 
и интеллектуальном дискурсах, „Отечественные записки” 2007, nr 1, s. 296–315; tenże, Lan-
guage Identity, Linguistic Diversity and Political Cleavages: Evidence from Ukraine, „Nations and 
Nationalism” 2011, t. 17, s. 627–648.
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Dla argumentacji ukrainofilskiej komunizm, tak jak i Imperium Rosyjskie – 
to przede wszystkim siły z e w n ę t r z n e , które przymusowo wciągnęły Ukrainę  
w swoją orbitę. Problem twórczego udziału Ukraińców w tworzeniu Imperium 
Rosyjskiego i ZSRR, w opracowywaniu i uzasadnianiu ich polityki (zmiennej  
i podlegającej ewolucji) w najlepszym wypadku rozwiązywany jest drogą przeciw-
stawiania „zasług i zwycięstwa konkretnych ludzi złu imperium sowieckiego”. 
Zrozumiały jest mechanizm społeczno-psychologiczny, gdy Ukraina, która rzeczy- 
wiście ucierpiała ze strony totalitaryzmu, odrzuca swój udział w jego tworzeniu  
i chce być postrzegana jako ofiara agresji zewnętrznej. Odzwierciedleniem tego  
mechanizmu jest bolesność (nawet w kręgach akademickich) pytania o potencjał 
ukrainizacyjny władzy sowieckiej, o rolę ZSRR w tworzeniu granic USRR oraz 
etnizowaniu przestrzeni republiki. Dla Ukrainy postsowieckiej szczególnie ważna 
jest spuścizna (nawet i iluzoryczna) przedsowieckich form ukraińskiej państwowo-
ści. Dlatego Leonid Krawczuk w 1993 roku przyjął insygnia prezydenckie od szefa 
Ukraińskiej Republiki Ludowej na wygnaniu (kontynuującej spuściznę Ukraiń- 
skiej Republiki Ludowej lat 1917–1921, zlikwidowanej na Ukrainie przez bol-
szewików) Mykoły Pławiuka. 

Jednakże całkowite przeniesienie tego co radzieckie poza ramy usankcjono-
wanej wizji przeszłości było niemożliwe z uwagi zarówno na nastroje znaczącej 
części społeczeństwa (w świadomości którego „okres sowiecki” postrzegano jako 
czas dobrobytu, socjalnych gwarancji i stabilizacji), jak i zewnątrzpolityczną pre- 
sję Rosji. Historycznym tematem wymagającym, może i wybiórczej, ale jednak inte-
gracji z narracją oficjalną stała się Wielka Wojna Ojczyźniana, której pamięć była  
w znacznej mierze konstruowana przez politykę sowiecką lat 1960–19808. Podsta-
wową strategią integracji wojny ze schematem oficjalnym stała się jej huma-
nizacja, to znaczy przeniesienie uwagi na historię osobistą, zwycięstwo i cierpienia  
„zwyczajnych ludzi” przy jednoczesnym akcentowaniu błędów i okrucieństwa 
sowieckiego kierownictwa i dowódców wojskowych. Znamienne jest, że nawet  
w Galicji Wschodniej, na równi z masowym pojawieniem się miejsc pamięci  
poświęconych nacjonalistycznemu podziemiu, pomników żołnierzy sowieckich  
nie demontowano i nie były one obiektem wandalizmu. Ich desowietyzacja i adap- 
tacja do nowych warunków nierzadko odbywała się metodą dokomponowywania 
rzeźby Matki Bożej opłakującej poległych.

Problem wprowadzenia do nowej, ukraińskiej wersji wojny działalności nacjo- 
nalistycznego podziemia (UPA) rozwiązywano poprzez akcentowanie jego prze-
ciwstawienia się Niemcom, podkreślanie znaczenia rajdów grup partyzanckich na 
wschód Ukrainy (co powinno symbolizować ogólnoukraiński charakter ruchu), 

8 Szczegółowo o obrazach drugiej wojny światowej zob.: W. Jilge, The Politics of History and the 
Second World War in Post-Communist Ukraine (1986/1991 – 2004/2005), „Jahrbücher für Geschichte 
Osteuropas” 2006, nr 1, s. 50–81; A. Portnow, [Pamięć o drugiej wojnie światowej i jej odmiany we 
współczesnej Ukrainie, „Pamięć i Sprawiedliwość. Pismo Instytutu Pamięci Narodowej” 2012, nr 1, 
s. 467–476]. 
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zainteresowania jakoby demokratyczną ewolucją ruchu nacjonalistycznego po  
1943 roku i przemilczanie antypolskiej akcji na Wołyniu oraz udziału w nazi-
stowskiej polityce likwidacji Żydów. Jako cel przyświecający przeciętnym 
Ukraińcom walczącym po różnych stronach frontu ostrożnie uznawano kwitnącą  
i wolną Ukrainę, co po 1991 roku powinno było stworzyć przesłanki do pojednania 
weteranów. Jednak wszystkie próby oficjalnego uznania uczestników podziemia 
nacjonalistycznego za kombatantów wojennych i rehabilitacji UPA na szczeblu 
państwowym zakończyły się fiaskiem, wskutek czego zagadnienie to przeszło do 
kategorii „wiecznych” tematów postsowieckiej Ukrainy. 

Jednym z najostrzejszych problemów końca lat 80. i początku 90. był problem 
cerkiewny, w którym dobitnie ujawniło się instrumentalne rozumienie historii.  
W chwili rozpadu Związku Sowieckiego największa liczba parafii Rosyjskiej Cerkwi 
Prawosławnej na Ukrainie przypadała na obwody zachodnie. Jeszcze w 1990 roku, za  
zgodą władz centralnych, została tam zalegalizowana Ukraińska Cerkiew Grecko-
katolicka (UCGK), znajdująca się od czasów likwidacji przez organa radzieckie 
w 1946 roku w podziemiu. W rozgorzałej rychło wojnie o świątynie, w której pod-
stawową taktyką stały się zajęcia cerkwi, argumenty historyczne odgrywały ważną, 
legitymizacyjną rolę. Grekokatolicy powoływali się na nielegalność przekazania 
świątyń Cerkwi Prawosławnej po likwidacji UCGK, prawosławni natomiast „wspo-
minali” wydarzenia końca XVI wieku, kiedy po unii brzeskiej w 1596 roku do 
utworzonej Cerkwi Greckokatolickiej przechodziły prawosławne świątynie. 

Równolegle z tą walką rozgorzał problem statusu ukraińskiego prawosławia. 
Latem 1991 roku na Ukrainie odrodziła się Ukraińska Autokefaliczna Cerkiew 
Prawosławna (UACP), utworzona w 1921 roku przy współdziałaniu władzy so- 
wieckiej jako instrument przeciwdziałania dominującej Rosyjskiej Cerkwi Prawo- 
sławnej (RCP) i w latach 30. przez tę samą władzę sowiecką represjonowana.  
Reagując na legalizację UCGK i siłę nastrojów narodowościowych w zachod- 
nich obwodach Ukrainy, Patriarchat Moskiewski pozostawił jeszcze w 1990 roku  
samodzielność w zarządzaniu Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Moskiewskiego 
Patriarchatu (UCP MP), lecz odmówił jej autokefalii. W taki sposób, w odróżnieniu 
od państwa ukraińskiego, Cerkiew Prawosławna nie zdołała stać się całkowicie 
niezależna, w czym niemałą rolę odegrało twarde stanowisko centrum religij- 
nego, różniące się od stanowiska centrum politycznego9. 

Próby wpłynięcia państwa na uzyskanie przez UCP autokefalii z Moskwy nie 
zakończyły się sukcesem. Sobór archijerejski RCP nie zgodził się z prezydentem 
Krawczukiem, który pisał w oficjalnej odezwie: „Jesteśmy przekonani, że suwe-
renne państwo ukraińskie z 52-milionową ludnością ma prawo do całkowitej 
niezależności we wszystkich sferach życia, w tym także cerkiewnej”10. Wówczas, 

9 В. Еленский, Религия и формирование модерной украинской нации, „Отечественные записки” 
2007, nr 1, s. 279.
10 Cyt. za: А. Драбинко, Православие в посттоталитарной Украине (вехи истории), Киев 2002, 
s. 66. 
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w 1992 roku, część episkopatu UCP z metropolitą kijowskim na czele (piastującym 
to stanowisko od 1968 roku i cieszącym się wsparciem Krawczuka) Filaretem 
(Denysenką) samodzielnie ogłosiła Kijowski Patriarchat. W jego skład wkrótce we-
szła większość parafii UACP, a sama UACP zmarginalizowała się. W 1992 roku 
zwolennicy Kijowskiego Patriarchatu spróbowali zająć świątynie należące do UCP,  
przy czym argumenty prawne ustąpiły miejsca historycznym i politycznym. W re- 
zultacie, nie bacząc na wytrwałe, lecz mało efektywne wsparcie władzy w latach  
1992–1994, UCP Kijowskiego Patriarchatu do tej pory pozostaje Cerkwią kanonicznie 
nieuznaną. UCP Moskiewskiego Patriarchatu, jak dawniej, pozostaje największą 
Cerkwią Prawosławną na Ukrainie. Na wschodzie i południu kraju cerkwie Kijow-
skiego Patriarchatu z zasady znajdują się na peryferiach miast. Na zachodzie nato- 
miast UCP MP zachowała mniejszość świątyń, za to wszystkie główne klasztory.

Strony obwiniały się nawzajem o upolitycznianie życia cerkiewnego. I w oby-
dwu przypadkach znalazły się argumenty przemawiające za tym, tym bardziej że 
sytuacja cerkwi na Ukrainie pozostaje stałym instrumentem polityki świeckiej. 
Ogólnie sytuacja cerkiewna zachowuje silny potencjał konfliktogenny, którego 
biegunami są: dość oczywisty brak zainteresowania Moskiewskiego Patriarchatu 
uregulowaniem międzyprawosławnego i prawosławno-greckokatolickiego kon- 
fliktu na Ukrainie oraz projekt państwowy „Jednolitej, Lokalnej Cerkwi Prawo-
sławnej”, co prawda coraz bardziej przekształcający się w figurę retoryczną. Nie 
bacząc na narzucane opinii publicznej przekonanie o dobrodziejstwie połączenia 
Cerkwi i wtrącanie się państwa do tego procesu, sam realizm współistnienia trzech 
prawosławnych i greckokatolickiej Cerkwi sprzyja zachowaniu pluralizmu ma-
jącego cerkiewne, państwowe i polityczne strony. 

Najbardziej konsekwentnie narracja narodowa została wcielona w szkolnych 
podręcznikach do historii11. Dość jednoznacznie napisany podręcznik trafił w prze-
strzeń pluralistyczną, gdzie alternatywę dla schematu narodowego stanowiły kon-
kretne elementy mitologii sowieckiej, populizm i nostalgia, które bardzo umownie, 
w ślad za Johnem-Paulem Himką, można nazwać „postsowiecką” tożsamością – 
niewyraźnie artykułowanym zestawem wyobrażeń, których dominantę stanowi 
nikłe zainteresowanie problemem narodowym, z jednoczesną pryncypialną 
opozycyjnością wobec ekskluzywnego nacjonalizmu etnicznego12.

Nie warto wyolbrzymiać świadomości sprzeciwu wobec linii oficjalnej poli-
tyki państwowej. Zastosowanie wobec Ukrainy pierwszych lat niepodległości 

11 Analiza podręczników szkolnych: Шкільна історія очима істориків-науковців. Матеріали 
робочої наради моніторингу шкільних підручників з історії України, Н. Яковенко (red.), Київ 
2008. O obrazie Polski w podręcznikach szkolnych Н. Яковенко, Польща та поляки в шкільних 
підручниках історії, або Відлуння давнього й недавнього минулого, [w:] Паралельний світ, Київ 
2002, s. 366–379. O obrazie Rosji w podręcznikach ukraińskich zob.: A. Portnov, Terra hostica: la 
Russe dans les manuels scolaries d`historie ukrainiens, [w:] „Anatoli”. Dossier: Représentations du 
monde dans l`espace post-soviétique, Paris 2011, nr 2, s. 39–62.  
12 J.-P. Himka, The Basic Historical Identity Formations in Ukraine: A Typology, „Harvard Ukrainian 
Studies” 2006, t. 28 nr 1–4, s. 483–500.
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pojęcia „państwa nacjonalizującego” wywołuje poważny sprzeciw13. Kluczem 
do zrozumienia polityki państwowej tego czasu jest uświadomienie sobie jej  
d o g ł ę b n e j  s y t u a c y j n o ś c i  i wielokierunkowości. Poszukiwanie strategii, 
która pozwoliłaby legitymizować Ukrainę i jej postsowiecką elitę, a jednocześ- 
nie nie wywoływać konfliktu narodowego, językowego i religijnego, z ciągłym  
oglądaniem się na Rosję, odbywało się dosłownie po omacku. Tam gdzie opór ma- 
teriału był silny – najjaskrawszym przykładem jest polityka cerkiewna – państwo 
faktycznie wycofywało się, a sfera pluralizmu się poszerzała. Jednocześnie zain-
teresowanie społeczne historią, jej „białymi plamami” stopniowo malało i traciło 
opozycyjne zabarwienie. Problemy społeczno-gospodarcze Ukrainy stały się tłem  
przedterminowych wyborów prezydenckich 1994 roku, które wygrał Leonid Kucz-
ma, co przez większość „ukrainofilów” zostało przyjęte jako katastrofa. 

Odmiany „centryzmu”
Po Kuczmie, który obiecywał zintensyfikowanie kontaktów z Rosją i wzmocnienie 
oficjalnego statusu języka rosyjskiego, inteligencja narodowa spodziewała się ru-
syfikacji, sowietyzacji, rezygnacji z błękitno-żółtej flagi i nawet odrodzenia ZSRR. 
W rzeczywistości nowo wybrany prezydent obrał pełną sprzeczności politykę cen-
tryzmu, u której podstaw, jak się wydaje, leżała świadomość lub intuicyjne prze- 
czucie konfliktogennego potencjału historii. A konfliktów na tym gruncie Kuczma  
nie chciał. Centryzm Kuczmy polegał na zajęciu wypośrodkowanego (zdrowego) 
stanowiska z jednoczesnym przedstawieniem oponentów – zarówno „narodow-
ców”, jak i „komunistów” – jako niebezpiecznych ekstremistów. Pozytywny jego 
program polegał na „uniwersalnych” wartościach stabilizacji i dobrobytu, poprze-
tykanych sytuacyjnymi i ozdobnymi ideologicznymi stereotypami14.

Większości symbolicznych aktów inicjowanych przez Kuczmę właściwa jest 
ambiwalencja. Podczas wprowadzenia w 1996 roku waluty narodowej nadano 
jej nazwę „hrywna”, która pochodziła z czasów dawnej Rusi, natomiast drobne 
pieniądze otrzymały nazwę obcą tradycji ukraińskiej – „kopiejka”. W 1998 roku 
Kuczma ustanowił odznaczenie „Bohater Ukrainy” w klasycznym radzieckim 
kształcie pięcioramiennej gwiazdy na błękitno-żółtej wstążce. Takie przykłady 
można mnożyć. 

W i e l o w e k t o r o w o ś ć  (багатовекторність) to kluczowe słowo nie tylko 
zewnętrznej, ale i symbolicznej polityki Kuczmy. Trzynastego marca 2002 roku 
prezydent wydał dekret „O świętowaniu 350-lecia Perejasławskiej Rady kozackiej 
1654 roku”, który został przyjęty jako zagrożenie dla narodowej wizji przeszłości. Poro- 
zumienie perejasławskie hetmana Bohdana Chmielnickiego z Rosją z roku 1654 
interpretowane było w powojennej propagandzie sowieckiej jako „ponowne połą- 
czenie Ukrainy z Rosją”. Dlatego latem 1992 roku grupa aktywistów z liderem  

13 V. Kulyk, Politics of Ethnicity in Post-Soviet Ukraine: Beyond Brubaker, „Journal of Ukrainian 
Studies” 2001, t. 27, z. 1–2, s. 197–221.
14 В. Кулык, Языковые идеологии, s. 308–309.
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Narodowego Ruchu, Wiaczesławem Czornowołem, na czele wystawiła w Pere- 
jasławiu Chmielnickim inscenizację nowej kozackiej rady, która symbolicznie 
wyrzekła się przysięgi na wierność carowi moskiewskiemu15. Zaledwie kilka dni 
po „prorosyjskim” dekrecie o jubileuszu Perejasławskiej Rady Kuczma podpisał 
dekret „O przedsięwzięciach związanych z 70. rocznicą Wielkiego Głodu na 
Ukrainie”. А w ślad za tym prezydent z pompą obchodził 70-lecie budowy 
radzieckiej hydroelektrowni Dniprohes z udziałem prezydenta Rosji. 

Z pewnością prezydent i jego aparat uświadamiali sobie sprzeczność 
tych dekretów. Dlatego prawdziwym know-how Kuczmy stała się r e g i o -
n a l i z a c j a  s y m b o l i c z n y c h  p r z e d s i ę w z i ę ć  h i s t o r y c z n y c h .  
Jubileusze Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej i Daniela Halickiego zosta- 
ły przeprowadzone we Lwowie; jubileusz ostatniego przywódcy radzieckiej  
Ukrainy Wołodymyra Szczerbickiego świętowano w Dniepropietrowsku, a stację  
metra „Komsomolska” w Charkowie przemianowano na „Marszałka Żukowa”.  
Należy podkreślić, że za rządów Kuczmy władza centralna była o wiele moc- 
niejsza niż za Krawczuka, dlatego we wszystkich wyżej wymienionych przy- 
padkach inicjatywa i idea świętowania pochodziła z centrum, a w regionach była 
tylko realizowana. Czasami jednak jubileusze o różnej, przeciwstawnej sobie  
treści ideologicznej były świętowane równolegle, ale w różnych miejscach i adre- 
sowane do różnego audytorium. Na przykład, jednocześnie z 85-leciem ostat- 
niego pierwszego sekretarza KC KPU Szczerbickiego, na którego okres rządze- 
nia przypadają represje przeciwko dysydentom i awaria w Czarnobylu, zgodnie  
z dekretem Kuczmy odznaczano Wiaczesława Czornowoła – dysydenta, który za 
Szczerbickiego siedział w łagrach, a potem został liderem Narodowego Ruchu 
Ukrainy i głównym rywalem Krawczuka w pierwszych wyborach prezydenckich16. 
Ten cynizm (albo szczególny pragmatyzm) został przywołany po to, aby pozbawić 
historię jej siły mobilizującej.

W regionach o silnej pamięci narodowej Kijów wydawał zgodę na inicjatywy 
władzy lokalnej, tak jak to miało miejsce w sprawie stawiania pomników Stefana 
Bandery i innych liderów ruchu nacjonalistycznego. Masowo pojawiły się one 
przede wszystkim w obwodzie lwowskim, iwanofrankiwskim i tarnopolskim 
(historyczna Galicja Wschodnia). 

Dlaczego właśnie postać Bandery – lidera radykalnego odłamu Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów, politycznego terrorysty, który spędził praktycznie całą 
drugą wojnę światową w specjalnym baraku niemieckiego obozu koncentracyj- 

15 В. Кравченко, Украина, империя, Россия…, [w:] Западные окраины Российской империи, 
M. Долбилов, А. Миллер (red.), Мoсква 2006, s. 487. Spod pióra Krawczenki wyszedł także ana-
lityczny przegląd historiografii ukraińskiej Perejasławskiej Rady 1654 r.: В. Кравченко, Концепції 
Переяслава в українській історіографії, [w:] Переяславська рада 1654 року (Історіографія та 
дослідження), Київ 2008, s. 463–523.
16 В. Кравченко, Бой с тенью: советское прошлое в историческое памяти современного укра-
инского общества, „Ab Imperio” 2004, nr 2, s. 348.
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nego w Sachsenhausen – wysunęła się na pierwszy plan wojen pamięci?17 Stało się 
tak dlatego, że opierając się na nazwisku Bandery zabitego w 1959 roku w Mona-
chium przez agenta sowieckiego, utworzono nazwę ukraińskich nacjonalistów  
(„banderowcy”, „bandery”). Postsowiecka kanonizacja Bandery może więc posłu- 
żyć jako dobry przykład zewnętrznego zerwania z sowieckim kanonem ideologicz-
nym, w którym Bandera był bodaj głównym antybohaterem. Pomyślane jako ważny 
element desowietyzacji przestrzeni miejskiej pomniki Bandery, jak na ironię, utrzy- 
mane są w stylu powtarzającym radzieckie monumenty znanych dowódców woj-
skowych: postument niezmiennie wysoki, bohater – skupiony i nieugięty, jego 
chwała – niekwestionowana.

Administracja Kuczmy zmuszona była nie tylko występować z własnymi kome- 
moratywnymi pomysłami, lecz także odpowiadać na kilka bardzo ważnych wy-
zwań polityki historycznej. Pierwszy taki temat, nierozwiązany w ciągu trzech 
pierwszych lat niepodległości – to problem rehabilitacji żołnierzy Ukraińskiej Po- 
wstańczej Armii (UPA) i ocena drugiej wojny światowej oraz roli w niej Ukrainy. 
Ulubiona ambiwalencja została wprawiona w ruch i tutaj. Jej apoteozą stało się wy- 
danie dwóch wariantów oficjalnej, usankcjonowanej dekretem prezydenckim „Księ- 
gi pamięci Ukrainy” z nazwiskami poległych na frontach. W części nakładu do arty- 
kułu redakcyjnego w ostatnim tomie zostały włączone słowa o tym, że „OUN i jej  
zbrojne formacje utrzymywane były i prowadziły wojnę jako najemnicy Niemców  
faszystowskich przeciw krajom koalicji antyhitlerowskiej i odznaczyły się jako 
kolaboranci faszyzmu”, natomiast w drugiej części tego nakładu tej wstawki już nie 
było18. Różni adresaci otrzymali zatem różną wersję historii! 

Kiedy adresata wystąpień prezydenta trudno było precyzyjnie wytypować, 
pierwszoplanową strategią było przemilczanie problemu. W swoich jubileuszo-
wych przemówieniach z okazji 9 maja Kuczma starał się unikać tematu UPA i tym 
samym znacznie szerszej tematyki wewnątrzukraińskiego konfliktu. Jednocześnie 
władze próbowały wykorzystać kwestię rehabilitacji UPA w chwilowej walce poli- 
tycznej. Jeszcze 28 maja 1997 roku utworzona została komisja rządowa ds. zbada-
nia historii OUN i UPA. Na czele roboczej grupy historyków działającej przy niej  
stanął specjalista w dziedzinie najnowszej historii Ukrainy i ZSRR Stanisław Kul- 
czycki. Wstępne wnioski grupy roboczej zostały opublikowane w 2000 roku, koń- 
cowe – już na Ukrainie bez Kuczmy w 2005 roku. Zdaniem Wilfrieda Jilge, 
wnioski zawierają szereg „innowacyjnych i samokrytycznych interpretacji” (przede  
wszystkim uznanie radykalnie nacjonalistycznego charakteru ideologii Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów) i świadczą o rezygnacji z „jednoznacznej heroizacji 

17 Różnorodne teksty o Banderze i jego obrazach historycznych zebrane są w książce stanowiącej fak-
tycznie antologię dyskusji intelektualnych po ukazaniu się dekretu Juszczenki: Страсті за Бандерою, 
Т. С. Амар, Я. Грицак (red.), Київ 2010.
18 Pierwszy zwrócił na to uwagę Roman Serbyn: Боротьба за історичну пам’ять українсько-
го народу Київ 1995. Dostępne w Internecie: http://exlibris.org.ua/vvv/article-end.html (dostęp 
6.12.2014).



OUN i UPA”. Jednocześnie wpisują one ukraińskie podziemie nacjonalistyczne  
w „umiarkowaną” narrację ukrainocentryczną, kategorycznie odrzucając współpracę 
powstańców z Niemcami po 1943 roku i popierając ideę „przywrócenia spra-
wiedliwości historycznej” oraz oficjalne uznanie żołnierzy UPA za kombatantów 
drugiej wojny światowej19. 

W lipcu 2004 roku rząd zaproponował parlamentowi nadanie statusu kom-
batantów żołnierzom UPA. Jednak propozycja nie przeszła, co po części świadczy 
o niedostatecznym zainteresowaniu Kuczmy tym zagadnieniem. Przyznawanie 
ulg i gwarancji socjalnych byłym żołnierzom UPA w znacznej mierze zależy 
od osobliwości władzy lokalnej w różnych regionach Ukrainy. Na przykład we 
Lwowie weterani UPA (w mieście jest ich około 590) co miesiąc otrzymują 
dopłatę do emerytury z budżetu miasta i zwolnieni są z opłat za usługi komunalne.  
W sierpniu 2005 roku Rada Obwodowa Obwodu Wołyńskiego uznała UPA za stro-
nę walczącą podczas drugiej wojny światowej, a jej weteranów – „za bojowników  
o wolność i niepodległość Ukrainy na terytorium Wołynia”. Otrzymali więc oni 
ulgi analogiczne do ulg weteranów Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, ale kosztem 
budżetu miejskiego20 .

Drugie, nie mniej skomplikowane wyzwanie dla władzy ukraińskiej było 
również związane z wojną i działalnością UPA. W 2003 roku minęło 60 lat od 
zorganizowanych przez UPA masowych mordów na Polakach, znanych jako rzeź 
wołyńska. W Polsce temu wydarzeniu poświęcono serię uroczystości na szczeblu 
państwowym i społecznym. Ważnym ich elementem stały się zarzuty pod ad-
resem UPA o przeprowadzenie czystki etnicznej, a nawet ludobójstwa. Początkiem 
ukraińskiej dyskusji (reakcyjnej w odniesieniu do polskiej) stał się list otwarty 
„Niezagojona rana Wołynia”, podpisany przez 59 ukraińskich intelektualistów, 
w szczególności pisarzy, dziennikarzy, historyków i dwóch parlamentarzystów21. 
Tekst listu był próbą sprowadzenia szerokiego spektrum poglądów osób, które go 
podpisały, do wspólnego mianownika, wyrażonego w kompromisowej formule 
„wybaczamy i prosimy o wybaczenie”. Jego autorzy w imieniu Ukraińców 
prosili o wybaczenie krewnych poległych Polaków, wyrażali żal, że ucierpieli 
niewinni ludzie, a jednocześnie odrzucali zasadę „odpowiedzialności zbiorowej 
społeczeństwa za działania jego poszczególnych członków”. 

Prezydent Kuczma wybrał linię politycznie poprawnego rozwiązania tego pro- 
blemu. Wspólne wezwanie parlamentów Polski i Ukrainy zostało przyjęte przez Radę  
Najwyższą tylko pod presją prezydenta, i to zaledwie przewagą jednego głosu. 
Popierając przyjęcie wezwania oraz inicjując „słuszne” publikacje swoich najbliż-
szych współpracowników (tzn. wspierając działania, które można przedstawić 
polskim partnerom jako dążenie do dialogu i porozumienia), Kuczma jednocześnie 

19 W. Jilge, The Politics of History and the Second World War in Post-Communist Ukraine, s. 73–74.
20 Szczegółowo: A. Portnov, T. Portnova, Der Preis des Sieges. Der Krieg und die Konkurenz der 
Veteranen in der Ukraine, „Osteuropa” 2010, nr 5, s. 27–41.
21 Незагоєна рана Волині, http://www.ji-magazine.lviv.ua/dyskusija/volyn/vidozva.htm.
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nie zastosował żadnych środków, które mogłyby nadać problemowi szerszy roz- 
głos społeczny na Ukrainie. Efekt pozornego poradzenia sobie z przeszłością  
(Vergagenheitsbewältigung) pomnożony przez skutki sowieckiej polityki amne-
zji, wskutek której nawet wielu profesjonalnych historyków nic nie wiedziało 
o wydarzeniach wołyńskich, był taki jak w założeniu. Według danych badań 
socjologicznych w 2003 roku 48,9% Ukraińców w ogóle nic nie wiedziało 
o wydarzeniach wołyńskich 1943 roku22, informacje o nich nie pojawiły się 
w podręcznikach. Lekkość, z jaką władza mówiła o „wybaczeniu”, odzwierciedlała 
brak minimalnego przeżywania historii i jednocześnie gotowość do wykorzystania 
jej w celu uprawiania doraźnej polityki.

Dyskusje naukowe po raz kolejny okazały się nie mieć przełożenia na dyskurs 
masowy. Napięcie emocjonalne, towarzyszące omawianiu polsko-ukraińskiej his- 
torii, miało istotne regionalne zabarwienie. Najostrzejsze było ono w Galicji i na  
Wołyniu. Na świeżość pamięci lokalnej nakładała się bolesna reakcja na brak 
uznania w niepodległej Ukrainie oficjalnego statusu UPA i brak uznania dla reżimu 
Kuczmy. W 2003 roku Kuczma nie mógł przekonać lwowskiej rady miejskiej do 
konieczności wydania zgody na otwarcie Cmentarza Orląt Lwowskich – polskich 
żołnierzy, poległych w 1918 roku w walkach o Lwów z Ukraińską Armią Halicką 
(UAH). Po długotrwałych rozmowach z udziałem Ukraińskiej Cerkwi Grecko-
katolickiej i Polskiego Kościoła Rzymskokatolickiego otwarto oficjalnie dopiero 
24 czerwca 2005 roku Cmentarz Polskich Żołnierzy. W uroczystości wzięli udział 
prezydenci Juszczenko i Kwaśniewski. 

W celu zrozumienia dyskusji wołyńskiej warto zaznaczyć, że stała się ona 
pierwszą publiczną próbą rozmowy o historii, w której Ukraińcy nie byli ofiarami 
lub, w skrajnym wypadku, nie tylko ofiarami. Natomiast pełnowartościowa 
dyskusja o Holokauście Żydów nie odbyła się nawet na poziomie elit23. Prezydent 
Kuczma unikał pojęcia Holokaust w swoich oficjalnych wystąpieniach, nawet  
w przemówieniu z okazji 60-lecia wydarzeń w Babim Jarze – miejscu masowego 
rozstrzeliwania w granicach administracyjnych Kijowa. Niechęć do podejmowania 

22 Dane z artykułu Bogumiły Berdychowskiej proponującej najpełniejszy opis ukraińskich dyskusji 
na temat rzezi wołyńskiej: В. Berdychowska, Ukraińcy wobec Wołynia, „Zeszyty Historyczne” 2003, 
s. 69. zob. także Ґ. Мотика, Друга світова війна в польсько-українських історичних дискусіях, 
„Україна Модерна” 2009, t. 4, s. 127–136.
23 Podjęta przez autora niniejszego tekstu w kilku publikacjach internetowych próba zwrócenia uwagi 
na nieumiejętne i miejscami antysemickie reakcje w związku z 60-leciem masakry w Babim Jarze 
(2012) wywołała gniewne odpowiedzi, w tym pierwszego prezydenta Ukrainy Leonida Krawczuka  
o tym, że problem odpowiedzialnej refleksji na temat kolaboracji Ukraińców jest „dawno i definityw-
nie” zamknięty. Inni uczestnicy „polemiki” wypowiadali się o wiele bardziej prostolinijnie, na przy-
kład, piętnując mnie jako „nieodpowiedzialnego quasi-liberała”. Zob.: А. Портнов, Про моральні 
та політичні смисли вибачення за історичні провини, http://zaxid.net/home/showSingleNews.
do?pro_moralni_ta_politichni_smisli_vibachennya_za_istorichni_provini&objectId=1240606;
А. Портнов, Ще одна крапка над «і», або відповідь «безвідповідального квазіліберала», http://
zaxid.net/home/showSingleNews.do?shhe_odna_krapka_nad_i_abo_vidpovid_bezvidpovidalnogo_
kvaziliberala&objectId=1242067. 
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tego tematu odzwierciedlała poważny p r o b l e m  b r a k u  w  u k r a i ń s k i e j 
p r z e s t r z e n i  p u b l i c z n e j  j ę z y k a  o p i s u  i  d o ś w i a d c z e n i a 
w y s t ą p i e ń  n a  t a k i e  t e m a t y . 

W sowieckim obrazie wojny fakt unicestwienia Żydów nie był odrzucany, ale 
Żydzi nie byli wyodrębniani jako oddzielna kategoria z ogólnej masy ofiar nazizmu. 
Na znakach pamięci, ustanowionych w miejscach masowej likwidacji Żydów, ofiary 
były określane jako „obywatele radzieccy” lub „spokojni obywatele”. Od początku 
lat 90. stało się możliwe określanie „spokojnych obywateli – ofiar faszyzmu” 
według przynależności narodowej. Państwo nie przeszkadzało w odrodzeniu 
pamięci o Holokauście Żydów, lecz samo nie brało w nim udziału. Dlatego od 
razu zaznaczyły się regionalne dysproporcje: w Galicji, gdzie faktycznie nie ma 
społeczności żydowskich, stare, opustoszałe synagogi znajdują się w opłakanym 
stanie24, w Dniepropietrowsku – mieście z silną społecznością żydowską – synagoga 
została odrestaurowana z przepychem, a dookoła niej wybudowano wspaniałe, 
należące do społeczności centrum żydowskie, łącznie z Muzeum Żydów Ukrainy. 
Podkreślić należy, że stawianie pomników, oraz pojawianie się specjalnych pu-
blikacji, organizowanie letnich szkół i seminariów dla nauczycieli na temat 
Holokaustu Żydów jest efektem inicjatyw społecznych, często wspieranych przez 
zachodnie fundacje i ambasady, ale nie państwowych. 

Wraz ze zbliżaniem się wyborów prezydenckich 2004 roku i w polityce 
prezydenta Kuczmy nasiliły się tendencje autorytarne. W przeddzień wyborów 
w polityce symbolicznej nastąpił gwałtowny zwrot w kierunku Rosji, czego do-
wodem była przeprowadzona 28 października 2004 roku w breżniewowskim stylu  
parada z okazji 60-lecia wyzwolenia Ukrainy z udziałem prezydenta Rosji Wła- 
dimira Putina25. To przedsięwzięcie nie pomogło. Sytuacyjność i brak stałych za-
sad polityki symbolicznej zadrwiły z Kuczmy – jego interesującej i momentami nie-
banalnej książki Ukraina to nie Rosja praktycznie nikt nie potraktował poważnie.

Między „dwiema Ukrainami”
Wydarzenia pomarańczowej rewolucji 2004 roku okazały się całkowitą niespo- 
dzianką dla intelektualistów i miały wielowymiarowe skutki dla społeczeństwa 
ukraińskiego26. Jednym z jej efektów było upowszechnienie w świadomości 
masowej, tak ukraińskiej, jak i międzynarodowej, obrazu głębokiego regionalnego 
rozłamu kraju, wyrażonego w formule „dwóch Ukrain”. Formuła ta – jej kono-

24 O stanie pomników żydowskiej przeszłości we współczesnej Galicji Wschodniej zob.: O. Bar-
tov, Erased. Vanishing Traces of Jewish Galicia in Present-Day Ukraine, Princeton University Press 
2007. Publikacja tej książki (później wydanej w języku ukraińskim) wywołała dyskusję z udziałem 
ukraińskich i zagranicznych badaczy. Zob. omówienie książki Bartowa w: „Україна Модерна” 2009,  
t. 4 (15): Пам’ять як поле змагань, s. 273–348 oraz w „Ab Imperio” 2010, nr 1, s. 120–153.
25 B. Harasymiw, Memoirs of the Second World War in Recent Ukrainian Election Campaigns,  „Jour-
nal of Ukrainian Studies” 2007, t. 32, nr 1, s. 97–108.
26 Wśród książek poświęconych pomarańczowej rewolucji wyróżniłbym A. Goujon, Révolutions po-
litiques et identitaires en Ukraine et en Biélorussie (1988–2008), Paris 2009.
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tacje historyczne omówimy poniżej – posłużyła jako uniwersalny mechanizm 
wyjaśniający, który zdobył w zasadzie absolutną władzę dyskursywną.

Wykorzystana politycznie teza o „dwóch Ukrainach” – Ukrainie świadomej 
swej tożsamości narodowej i Ukrainie „kreolskiej”, z których pierwsza jest pożą- 
daną normą – sprowadzała repertuar motywacji wyboru politycznego i auto-
identyfikacji do uproszczonego schematu tworzącego ekskluzywne wyobrażenie  
o normie i wyjątkach od niej. W dodatku wchłonęła ona potencjał dyskryminacyj- 
ny w odniesieniu do części mieszkańców kraju, widoczny w publikacjach inte- 
lektualnych połowy lat 90.27, będący reakcją na fiasko projektu „ukrainizacji” 
Ukrainy i chęci przerzucenia całej odpowiedzialności za to na władzę lub siłę  
tradycji rosyjsko-sowieckiej. Wizja „głęboko podzielonego kraju” przedstawiana  
jest nie w kategoriach prostej politycznej konfrontacji, lecz jako „wojna geopoli-
tyczna”, walka „proeuropejskiego” zachodu Ukrainy ze „społeczeństwem-zombi” 
i „prorosyjskim, antyrynkowym” wschodem. 

Wizja podzielonego kraju stała się głównym wyzwaniem w polityce symbolicz- 
nej Juszczenki. Wizję tę aktywnie eksploatowali polityczni oponenci prezydenta.  
W szczególności jakiś czas po pomarańczowej rewolucji organy władzy lokalnej ob- 
wodów: donieckiego, zaporoskiego, charkowskiego, mikołajowskiego, łuhańskiego  
oraz miast: Charkowa, Sewastopola, Dniepropietrowska, Doniecka i Łuhańska pod- 
jęły decyzję o nadaniu na kontrolowanym przez nie terytorium językowi rosyjskie- 
mu statusu„regionalnego”. I chociaż wszystkie te decyzje miały wyłącznie cel pro- 
pagandowy (rozwiązanie problemu takiej wagi zgodnie z prawem międzynarodo- 
wym i ukraińskim – to wyłączna prerogatywa organów władzy centralnej), pod-
kreślały one „rozłam” państwa. 

Biorąc pod uwagę powstałą sytuację, retoryczną strategię wystąpień Juszczenki 
na tematy historyczne określiła dominanta pojednania i jedności narodu, zwłaszcza 
podczas drugiej wojny światowej. Jedność narodu podczas wojny prezydent wi-
dział jeśli nie w sposobach walki, to w jej celach, mówiąc: miliony Ukraińców 
(niechby nawet po różnych liniach frontu) „…kochały swój kraj, swoją Ukrainę… 
Cały naród ukraiński w jednolitym porywie walczył o swój kraj”28. 

Praktyka łączenia i integracji, zdawałoby się, antagonistycznych symboli jest 
typowa dla wystąpień Juszczenki. W przemówieniu do żołnierzy UPA zastosował 
on sowiecką konstrukcję ideologiczną, czyli używał pojęcia „Wielkiej Wojny 
Ojczyźnianej”; w związku z tezą o jedności narodu ukraińskiego podczas wojny  
prezydent wymieniał w jednym rzędzie generała Nikołaja Watutina zabitego przez 
partyzantów UPA i głównodowodzącego UPA Romana Szuchewycza. 
27 Przede wszystkim zob. eseistykę Mykoły Riabczuka, Дві України: реальні межі, віртуальні ві-
йни, Київ 2003. Polski przekład: M. Riabczuk, Dwie Ukrainy, Wrocław 2004. Najpełniejszy opis 
ukraińskich dyskusji w związku z tezami Riabczuka zob.: O. Hnatiuk, Pożegnanie z imperium. Ukra-
ińskie dyskusje o tożsamości, Lublin 2003.
28 Cyt. za: В. Середа, Особливості репрезентації національно-історичних ідентичностей в офі-
ційному дискурсі президентів України і Росії, „Соціологія: теорія, історія, маркетинг” 2006,  nr 3, 
s. 191–212.
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Temat o zasadniczym symbolicznym znaczeniu dla Juszczenki to oficjalne  
uznanie na szczeblu międzynarodowym sztucznego głodu lat 1932–1933, wskutek  
którego umarły miliony mieszkańców wsi, za „holokaust narodu ukraińskiego”29. 
Taki symboliczny akt został przyjęty przez parlamenty ponad dziesięciu krajów,  
przy czym ukraińska Rada Najwyższa uczyniła to po swoich kolegach z Estonii,  
Kanady, Argentyny, Węgier, Włoch, Łotwy. Rada Najwyższa uznała Wielki Głód  
za holokaust 28 listopada 2006 roku, ale deputowani zgodnie z rekomendacją  
przewodniczącego Rady Najwyższej, socjalisty Ołeksandra Moroza, zmienili w tek- 
ście prezydenckiego projektu uchwały słowa „holokaust ukraińskiej nacji” na 
„holokaust narodu ukraińskiego”, widocznie uznając pierwsze określenie za bar- 
dziej etniczne, a drugie – za polityczne. Zgodnie z przyjętą uchwałą „Wielki Głód  
lat 1932–33” był „nieludzkim sposobem unicestwienia milionów Ukraińców, był  
potwierdzeniem zbrodniczej istoty ówczesnej władzy”, a jego publiczne negowa- 
nie należy kwalifikować jako „bluźnierstwo wobec pamięci milionów ofiar i obrazę 
godności narodu ukraińskiego”30.

W 2008 roku 75-lecie Wielkiego Głodu stało się głównym wydarzeniem  
w polityce symbolicznej prezydenta Juszczenki. Z okazji tej rocznicy odsłonięto 
pomniki w Kijowie i pod Charkowem31; SBU zorganizowała serię wystaw do-
kumentów archiwalnych; wydano obwodowe „Księgi Pamięci” z listami zmarłych 
z głodu; w większości szkół odbyły się lekcje poświęcone Wielkiemu Głodowi.  
W wystąpieniach publicznych oficjalnych osób powszechne stało się użycie 
wyrażenia „Hołodomor-holokaust”. 

Obserwatorzy traktowali polityczny sens aktywnego zastosowania tematu  
masowego głodu lat 1932–1933 jako ś r o d e k  s y m b o l i c z n e g o  o d g r o - 
d z e n i a  o d  s o w i e c k i e j  p r z e s z ł o ś c i , projekt „odrodzenia” pamięci  
o tragedii, która miała miejsce właśnie w rejonach południa i wschodu Ukrainy. 
Nie można jednak wykluczyć tego, że dla prezydenta Juszczenki temat Wielkiego 
Głodu był nie tyle polityczną kalkulacją, ile przejawem głęboko osobistego 
przeżywania tego wątku i, ogólnie rzecz biorąc, jego zainteresowania historią 
Ukrainy. Prezydent nawet pojawił się w filmie dokumentalnym o głodzie Żywi 
reżysera Sergija Bukowskiego, gdzie opowiadał o wymieraniu jego rodzinnej 

29 Opis polityki państwowej upamiętnienia Wielkiego Głodu, zob. Г. Касьянов, Danse macabre. Го-
лод 1932–1933 років у політиці, масовій свідомості та історіографії (1980-ті – початок 2000-х), 
Kиїв 2011; zob. także W. Jilge, Holodomor und Nation. Der Hunger im ukrainischen Geschichtsbild, 
„Osteuropa” 2004, nr 12, s. 147–163; J. Dietsch, Making Sense of Suffering. Holodomor and Holo-
kaust in Ukrainian Historical Culture, Lund 2006. 
30 Закон України № 376–V Про Голодомор 1932–1933 років в Україні, 28.11.2006,  http://www.
president.gov.ua/documents/5280.html. 
31 Ogólnie na całej Ukrainie pod koniec prezydentury Juszczenki istniało nie mniej niż 400 miejsc 
pamięci poświęconych ofiarom Wielkiego Głodu. Większość to skromne krzyże na cmentarzach lub 
niewielkie monumenty (częściowo postawione przed dojściem Juszczenki do władzy), zob. próbę 
skatalogowania tych monumentów: Erinnerungsorte an den Holodomor 1932/33 in der Ukraine, 
A. Kaminsky (red.), Leipzig 2008.
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wsi w obwodzie sumskim. Właśnie głęboko osobisty, a nie czysto instrumentalny 
stosunek do historii odróżniał Juszczenkę od innych prezydentów Ukrainy. 

Próbę instytucjonalizacji pamięci o sowieckich represjach i głodzie przedsię- 
wzięto w akcie utworzenia Instytutu Pamięci Narodowej. Chociaż idea powołania  
podobnych instytucji była zgłaszana już wcześniej, to utworzony w maju 
2006 roku decyzją Rady Ministrów Instytut Pamięci Narodowej nie stał się 
przedmiotem szerokiej dyskusji społecznej. Jego zadanie zostało określone jako 
„realizacja polityki państwowej w dziedzinie odrodzenia i zachowania pamięci 
narodowej narodu ukraińskiego”, „pomoc we wszechstronnym zbadaniu historii 
narodu ukraińskiego, w tym – represji wobec niego reżimów totalitarnych”, 
„rozpowszechnienie obiektywnych informacji o historii Ukrainy na świecie”32. 

Pierwotnie koncepcja Instytutu – który jak dotąd nie zdążył odznaczyć 
się istotnymi programami lub ideami – przyjmowała zasadę etnizacji pamięci  
i wiktymizacji ukraińskiej historii. Ani w postanowieniu, ani w wystąpieniach 
publicznych w kontekście Instytutu nie było wzmianki o zbadaniu represji wobec 
licznych grup narodowych na terenie współczesnej Ukrainy, nie było też problemu 
lustracji czy przekazania mu zarządu nad archiwami KGB (choć należy zauważyć,  
że w czasie prezydentury Juszczenki archiwum SBU stało się jak nigdy otwarte 
dla badaczy). W ten sposób, zamiast instrumentu świadomej państwowej polityki 
pamięci, Instytut przekształcił się w strukturę dekoracyjną, ograniczającą swoją 
działalność do seminariów naukowych oraz nielicznych projektów wydawniczych.

Analogiczny, przeważnie dekoracyjny charakter miały inne głośne symboliczne 
inicjatywy Juszczenki: apel o utworzenie Jednolitej Lokalnej Ukraińskiej Cerkwi 
Prawosławnej; idea muzeum narodowego – „ukraińskiego Luwru” pod nazwą 
„Arsenał Muzealny”; utworzenie serii muzeów kultury trójpolowej – neolitycznej 
cywilizacji rolnej, opisywanej w wydaniach popularnonaukowych i akademic- 
kich jako bezpośredniej poprzedniczki Ukraińców.

Poczynająс od 2006 roku, Ukrainę ogarnęła wojna pomników, w której 
w charakterze stron wystąpiły dwie główne siły polityczne: „pomarańczowi” 
zwolennicy prezydenta i „biało-błękitni” zwolennicy Partii Regionów. Pierwsza 
grupa wspierała inicjatywy historyczne, kojarzące się z ruchem narodowym, 
postaciami często przemilczanymi w sowieckiej interpretacji przeszłości; druga 
opowiedziała się po stronie symboli sowieckich, czasami kojarzących się z Im- 
perium Rosyjskim. Przeciwstawne symboliczne inicjatywy były przy tym liczne  
i zupełnie głuche na pojmowanie stanowiska drugiej strony. 

Właśnie za pomocą pomników Komunistyczna Partia Ukrainy postanowiła 
zareagować na apele Juszczenki o „pojednanie weteranów”. Czternastego sierpnia 
2007 roku na centralnym placu Symferopola komuniści (przy wsparciu krymskich 
władz) odsłonili pomnik „ofiar narodu sowieckiego, które zginęły z rąk faszystow-
skich popleczników” OUN-UPA. Pomnik obywateli sowieckich – ofiar UPA poja-

32 http://www.yuschenko.com.ua/ukr/present/News/3942.
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wił się w maju 2010 roku w Łuhańsku. Jeszcze w lipcu 2007 roku Charkowska  
Rada Obwodowa zaapelowała o „zaprzestanie heroizacji żołnierzy UPA”, a część  
jej deputowanych posadziła na charkowskim Skwerze Zwycięstwa dziesięć sadzo-
nek świerka błękitnego, zakładając „aleję pamięci ofiar narodu ukraińskiego, poleg- 
łych z rąk OUN, UPA i innych popleczników hitleryzmu faszystowskiego”33. 
Znamienne jest, że we wszystkich wspomnianych przypadkach autorów pom-
ników interesowały wyłącznie sowieckie ofiary podziemia, o Polakach czy Żydach 
nie pamiętano.

Na południu Ukrainy już proprezydencka „Nasza Ukraina” wystąpiła jako  
oponent inicjatyw regionałów. Drugiego czerwca 2007 roku z okazji Dnia Miasta  
w Symferopolu ustanowiono znak pamięci na miejscu przyszłego pomnika Kata-
rzyny ІІ. Inicjatywa „odrodzenia” w Odessie wyjaśniana była przez wspomnianego  
już mera Eduarda Gurwica „wyłącznie” w kontekście odnowienia historycznego  
oblicza Odessy. Tak samo jak i w Symferopolu, „Nasza Ukraina” oraz szereg orga-
nizacji społecznych potępiły ideę pomnika Katarzyny II jako obrażającą uczucia 
Ukraińców i Tatarów krymskich. Mimo to pomnik został odsłonięty34.

Za przykładem Odessy poszły i inne miasta południa Ukrainy. Władze miejskie 
Sewastopola uzasadniały postawienie pomnika Katarzyny II przy ulicy Lenina  
z okazji 225. rocznicy założenia miasta jej rolą w kolonizacji i urbanizacji kraju.  
Taki sam argument powtórzyły władze Łuhańska anonsujące pojawienie się pom-
nika „założycielki miasta” na jesień 2009 roku. W oczach większości komentato-
rów argumenty o pamięci lokalnej wyglądają jak mało przekonująca przykrywka 
dla motywów politycznych. Nie odrzucając przewagi ostatnich we wszystkich 
wymienionych decyzjach, zauważę, że takie oceny odzwierciedlają wspomniany  
już wyżej brak gotowości do neutralnego przyjęcia przeszłości imperialnej oraz  
inercję stosunku do Rosji i do symboli historii rosyjskiej jako niosących zagroże-
nie. Poza tym odwoływanie się do austriackiego dziedzictwa takiej reakcji nie 
wywołuje i jest rozpatrywane w kontekście „dążeń europejskich”. Na przykład, 
4 października 2008 roku przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Arsenij 
Jaceniuk położył kamień węgielny pod przyszły pomnik Franciszka Józefa  
w centrum Czerniowców. Wcześniej oznajmił, że postawi ten pomnik – prezent dla 
rodzinnego miasta z okazji 600-lecia – za własne pieniądze35.

Do spokojnego przyjęcia jako bohatera tej lub innej postaci z ukraińskiej his- 
torii na całym terytorium współczesnej Ukrainy niezbędne jest s o w i e c k i e  
u s a n k c j o n o w a n i e  s y m b o l i c z n e . To właśnie dzięki niemu ani w Do- 
niecku, ani w Odessie nie wywołują sprzeciwu pomniki Tarasa Szewczenki, Boh- 

33 http://www.korrespondent/main/189377.
34 Zgodnie z obserwacją Tanii Richardson jednoznaczne utożsamienie tego faktu z proimperialnymi 
sympatiami większości mieszkańców Odessy byłoby błędne. W swoim badaniu wykazuje ona, że 
wielu mieszkańców Odessy jednocześnie popiera państwowość ukraińską i postawienie pomnika Ka-
tarzyny: T. Richardson, Kaleidoscopic Odessa, s. 265.
35 http://www.zaxid.net/newsru/2008/9/30/170016/.
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dana Chmielnickiego czy Iwana Franki, zintegrowanych z sowieckim kanonem naro- 
dowym ukraińskiej historii. Postacie te nie wywołują regionalnie zabarwionego od- 
rzucenia. W ciągu dwudziestu lat niepodległości ani jednej postaci histoycznej spośród  
„antysowieckiego” kanonu faktycznie nie udało się pokonać stereotypów, z wielką siłą  
powielanych w powojennym ZSRR. Szczególny ładunek emocjonalny braku akcep- 
tacji tradycyjnie skupia się na trzech nazwiskach – trzech symbolach separatyzmu  
ukraińskiego, nacjonalizmu i ruchu narodowego. Przy czym postacie te figurują nie- 
jako jako reinkarnacje jedna drugiej i każda z nich stała się nazwą pospolitą ruchu 
ukraińskiego. 

Pierwsza postać to hetman Iwan Mazepa, który przeszedł w 1708 roku na stro-
nę Szwedów podczas wielkiej wojny północnej i wkrótce umarł na wygnaniu. Dru-
ga to ataman Symon Petlura, jeden z liderów rewolucji ukraińskiej lat 1917–1921, 
zabity w 1926 roku przez agenta sowieckiego w Paryżu. Trzecia z kolei to lider 
radykalnego odłamu OUN, Stepan Bandera, zabity w 1959 roku w Monachium 
przez agenta KGB. Każdej z tych postaci, które stały się w świadomości masowej 
bardziej symbolami niż realnymi postaciami historycznymi, prezydent Juszczenko 
poświęcał uwagę w swojej polityce pamięci. 

Jednym z priorytetów owej polityki stała się rekonceptualizacja obrazu Iwana 
Mazepy, zapoczątkowana przez poprzedników Juszczenki – na przykład, za Kuczmy 
portret Mazepy pojawił się na dziesięciohrywnowym banknocie. W grudniu 2006 roku  
Ukraina zrezygnowała z zaproponowanej przez prezydenta Rosji Putina idei „wspól- 
nego świętowania 300-lecia bitwy połtawskiej”, w przeddzień której Mazepa przeszedł  
na stronę Szwedów, czym zasłużył na miano „zdrajcy” w rosyjskiej tradycji histo- 
rycznej. Dziewiątego października 2007 roku prezydent Ukrainy wydał dekret  
„O świętowaniu 300-lecia wydarzeń związanych z wojskowo-politycznym wystąpie- 
niem hetmana Ukrainy Iwana Mazepy i podpisaniem unii ukraińsko-szwedzkiej”. Pro- 
ponowana terminologiczna nomenklatura nie definiowała sensu świętowanych wyda- 
rzeń, szczególnie bitwy połtawskiej. Jednym z kluczowych elementów uroczysto- 
ści stało się odrodzenie Baturyna – rezydencji Mazepy spalonej przez armię Piotra І  
w 1708 roku. 

Upamiętnieniu Symona Petlury miało posłużyć odsłonięcie pomnika w jego ro- 
dzinnej Połtawie. Jednak 2 lipca 2007 roku Sąd Gospodarczy Obwodu Połtaw- 
skiego uznał za nieuprawnione działania Połtawskiej Obwodowej Administracji 
Państwowej z mianowanym przez prezydenta gubernatorem Walerijem Osadcze- 
wym na czele, w sprawie ustanowienia znaku pamięci Symona Petlury w miejscu 
przyszłego pomnika szefa ukraińskiej Dyrektorii. Swoją decyzję sąd uzasadnił 
tym, że administracja nie uzgodniła miejsca ustanowienia znaku z radą miasta,  
w której kompetencji leżą podobne sprawy i w której większość stanowią deputowani 
z Partii Regionów. Dziewiętnastego września 2007 roku ten sam sąd zobowiązał 
administrację obwodową do usunięcia z działki znaku pamięci36. W tej sytuacji 

36  http://www.korrespondent.net/main/208104.
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prezydent okazał się bezsilny wobec decyzji władz lokalnych i pomnika Petlury nie 
postawiono.

Jednak największy rezonans, jak dotychczas, wywołuje postać Stepana Bandery,  
którego regionalna kanonizacja, jak zaznaczono powyżej, postępowała pełną parą  
i za Krawczuka, i za Kuczmy. Juszczenko był pierwszym prezydentem, który zary- 
zykował wyprowadzenie tej kanonizacji na poziom ogólnoukraiński. Jednak uczynił  
to pod sam koniec swojej prezydentury, po pierwszej turze wyborów prezydenckich 
2010 roku, podczas której otrzymał zaledwie 5,45% głosów. Dekret Wiktora Jusz- 
czenki o przyznaniu Stepanowi Banderze tytułu Bohatera Ukrainy zadał bardzo  
poważny cios reputacji prezydenta, przede wszystkim w Polsce, i w żaden sposób nie 
rozwiązał problemu z pamięcią o podziemiu nacjonalistycznym na Ukrainie. 

Autorytaryzm bez ideologii?
Umownie „prorosyjski” kandydat wygrał wybory prezydenckie na Ukrainie nie 
po raz pierwszy. Wielu prorokowało, że Janukowycz powróci do kuczmowskiej 
polityki „wielokierunkowości” i poprawiania najbardziej zauważalnych „przegięć” 
prezydenta Juszczenki. W przeddzień święta Dnia Zwycięstwa w kwietniu 2010 
roku Doniecki Obwodowy Sąd Administracyjny uznał za bezprawne dekrety 
Juszczenki o przyznaniu tytułu bohaterów Banderze i dowódcy UPA Romanowi 
Szuchewyczowi. Swoją decyzję sąd uzasadnił tym, że obaj pośmiertnie odznaczeni 
działacze nie byli ani obywatelami Ukrainy, ani jej poprzedniczki – USRR37.

Cofnięcie tych dekretów było tylko pierwszym krokiem. W przeddzień 9 maja  
w Łuhańsku wywieszono przygotowane przez Komunistyczną Partię Ukrainy (KPU)  
plakaty z portretami Stalina (na jednym z nich zacytowano słowa wdzięczności 
wypowiedziane pod adresem „ojca narodów” przez Charlesʼa de Gaulle’a). A w Za- 
porożu obok budynku obwodowego komitetu KPU odsłonięto popiersie Stalina. Gdy  
odbywały się omawiane wydarzenia, Komunistyczna Partia Ukrainy była członkiem  
rządzącej koalicji i nowego rządu, sformowanego po zwycięstwie Janukowycza  
w wyborach. Prokuratorska kontrola w sprawie postawienia popiersia wykazała, że  
zrobiono to bez obowiązkowego w takich wypadkach pozwolenia władz lokalnych.  
Jednakże zaporoscy komuniści ripostowali, że nie jest to pomnik, lecz „ozdoba  
architektoniczna” budynku komitetu obwodowego. W noworoczną noc 2011 roku  
popiersie Stalina zostało wysadzone w powietrze. Zamachowców z nacjonalistycz- 
nej organizacji „Tryzub” pociągnięto do odpowiedzialności karnej z artykułu „ter-
roryzm”. A samo popiersie zostało po pewnym czasie przywrócone.

37 2 sierpnia 2011 r. Wyższy Sąd Administracyjny Ukrainy podtrzymał decyzję donieckiego sądu. 
Kolegium Sędziów Wyższego Sądu Administracyjnego zgodziło się z formalnym argumentem  
o obywatelstwie obydwu odznaczonych i nie zadośćuczyniło skardze kasacyjnej na to postanowienie 
złożonej przez Wiktora Juszczenkę, syna głównodowodzącego Ukraińskiej Powstańczej Armii Ro-
mana Szuchewycza, Jurija, wnuka Stepana Bandery, Stepana, partii „Swoboda” oraz wielu zwykłych 
obywateli.
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Parada 9 maja 2010 roku odbyła się w stylu momentami skrajnie przypo- 
minającym parady czasów breżniewowskich. О „pojednaniu weteranów”, jak  
i o takich kartach wojny jak Holokaust, deportacja Tatarów krymskich, los ra- 
dzieckich jeńców wojennych oraz represje na wyzwolonych spod okupacji faszy-
stowskiej terytoriach, na szczeblu oficjalnym nie było nawet wzmianki. 

Kolejny 9 maja, w 2011 roku, ukazał potencjał przemocy. Podczas sprowoko-
wanych zajść pomiędzy członkami z jednej strony otwarcie antyukraińskich orga- 
nizacji „Rodina” (Ojczyzna) i „Russkoje jedinstwo” (Jedność Rosyjska), a z dru- 
giej radykalnie nacjonalistycznej „Swobody” we Lwowie padły strzały, doszło do  
przepychanek pod pomnikiem żołnierzy sowieckich, wyrwania wieńca konsulowi 
Federacji Rosyjskiej i palenia czerwonych płócien pod lwowskim ratuszem. 
Oliwy do ognia dolało przyjęcie dzień wcześniej przez Radę Najwyższą uchwały  
o wywieszaniu, obok flag państwowych, czerwonego „sztandaru zwycięstwa”. 
Prezydent Janukowycz nie spieszył się z podpisywaniem tej uchwały, czyli  
pozwalał tym samym rozstrzygać kwestię władzom lokalnym. I chociaż Lwowska 
Rada Obwodowa pospieszyła z uchwaleniem zakazu używania na terytorium 
obwodu symboliki komunistycznej, 9 maja postanowienia pod pomnikiem Chwały 
nie przestrzegano.

Dwudziestego drugiego czerwca – w rocznicę wybuchu wojny niemiecko- 
-radzieckiej – wielu spodziewało się kontynuacji wydarzeń lwowskich. Jednak zapał  
osób żądnych ulicznych przepychanek ostudził sam prezydent, oznajmiając niedwu- 
znacznie, że starć 22 czerwca być nie powinno. Ponieważ rzeczywiście żadnych  
starć ulicznych nie było, można ten fakt uznać za pośredni dowód, że wydarzenia  
z 9 maja we Lwowie były zaplanowaną prowokacją. Ponadto oficjalny Kijów zro- 
zumiał, że szafując obrazem „faszystowskiego” Lwowa, należy zachować ostrożność.  
W ten schemat interpretacyjny wpasowuje się decyzja Trybunału Konstytucyjnego  
z 17 czerwca 2011 roku, mówiąca, że podpisany wcześniej przez Janukowycza dekret 
o wywieszaniu na budynkach państwowych „czerwonego sztandaru zwycięstwa” jest 
niezgodny z konstytucją.

W centralnym dla pamięci symbolicznej problemie lansowanym przez po- 
przedniego prezydenta, czyli w kwestii uznania przez społeczność międzynarodową 
Wielkiego Głodu lat 1932–1933 za „holokaust narodu ukraińskiego”, Janukowycz 
także wyraźnie zaznaczył zmianę polityki. Występując krótko po wyborze na 
urząd prezydenta, oznajmił w Europarlamencie, że nie uważa Wielkiego Głodu za 
„holokaust narodu ukraińskiego”. Chociaż w przeddzień jego wrześniowej wizyty  
w USA na oficjalnej stronie internetowej prezydenta ustanowiono rubrykę o Wielkim 
Głodzie (zlikwidowaną zaraz po zmianie władzy), nie zmieniło to nowej, oficjalnej 
oceny tego wydarzenia jako strasznej tragedii, wspólnej dla narodów ZSRR. 

O losie jeszcze jednego dziedzictwa prezydenta Juszczenki – Ukraińskiego 
Instytutu Pamięci Narodowej (UIPN) – zadecydować miała reforma administracji. 
Wbrew obawom części sił narodowych Instytut został zachowany, jednak w zmie- 
nionej postaci. Można założyć, że pomogła mu przetrwać wspomniana wyżej jego  
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dekoracyjność i całkowity brak realnego wpływu na politykę. Dekretem prezy-
denta Ukrainy z 9 grudnia 2010 roku „O optymalizacji systemu organów central- 
nych władzy wykonawczej” UIPN przestał być „centralnym organem władzy wyko- 
nawczej”. Zgodnie z tym dekretem, podpisanym tego samego dnia, Instytut został  
powołany na nowo, ale już jako „naukowo-badawcza instytucja budżetowa przy  
Radzie Ministrów Ukrainy”. Oznaczało to, że pracownicy UIPN utracili status  
„urzędników państwowych”, a ich liczba zmniejszyła się ze 105 do 70 (należy  
tu dodać, że za prezydenta Juszczenki spośród owych 105 etatów w Instytucie 
zajętych było zaledwie 45!).

Nowym dyrektorem Instytutu został historyk ukraińskiej rewolucji lat 1917–
1921 i członek KC KPU Walerij Sołdatenko. W pierwszym wydaniu skrom- 
nego zbioru akademickiego Pamięć narodowa i historyczna istotę polityki histo-
rycznej pamięci Ukrainy określił on w sposób następujący: „Ukierunkowane, 
znormalizowane w kluczu konstytucyjno-prawnym, naukowo uzasadnione wysiłki 
państwa, skierowane na odkrycie, zachowanie, utwierdzenie w świadomości spo-
łecznej pamięci o najważniejszych dla stanowienia i działalności politycznej narodu 
wydarzeniach i procesach z przeszłości w interesach suwerennego budowania 
państwa i postępu cywilizacyjnego”38.

Zacytowana kwiecista i mało czytelna formuła wyraża oczywistą trudność 
w zdefiniowaniu jakiejkolwiek ideologicznej treści nowej państwowej polityki 
pamięci. Faktycznie Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej musi funkcjonować 
w s y t u a c j i  k o n s e k w e n t n e g o  b u d o w a n i a  c o r a z  b a r d z i e j 
a u t o r y t a r n e g o  m o d e l u  z a r z ą d z a n i a  b e z  j a k i e j k o l w i e k 
z r o z u m i a ł e j  i d e o l o g i c z n e j  t r e ś c i .

Rola głównego wichrzyciela nastawionej patriotycznie inteligencji była przewi- 
dziana nie dla Sołdatenki, ale dla nowego ministra oświaty, byłego szefa administracji  
prezydenta Kuczmy, znanego ze swoich niepoprawnych wypowiedzi o języku ukra- 
ińskim i Galicjanach, a także niewyjaśnionej do końca roli w historii wykradzenia  
dokumentów z archiwów ukraińskich – doktora nauk historycznych Dmytra Tabacz- 
nyka. Swoją rolę Tabacznyk odegrał doskonale. Od razu podpisał wiele rozpo- 
rządzeń, przyjętych przez ŚMP oraz opinię publiczną jako zwalczanie języka ukraiń- 
skiego. Wystąpił on również z inicjatywą „odpolitycznienia” podręczników szkolnych  
do historii i uzgodnienia ich treści z Rosją. „Odpolitycznienie” zaczął od podręcz- 
nika Wiktora Mysana do historii Ukrainy dla klasy 5 (czyli przeznaczonego dla  
dziesięcioletnich uczniów), z którego od 1 września 2010 roku zniknęły wzmianki  
o pomarańczowej rewolucji, sformułowanie „sztuczny Wielki Głód” i fraza o tym, że  
w latach 1939–1941 władza radziecka „rozprawiała się z patriotami” w Galicji. 

W przeddzień roku szkolnego 2011/2012 ministerstwo Tabacznyka wydało nowy  
podręcznik do historii Ukrainy ХХ wieku. Wbrew oczekiwaniom podręcznik ten  
nie proponował nowego schematu wyjaśniającego i nie stał się ani przywróceniem  
38 Державотворчі та цивілізаційні здобутки українського народу. Національна та історична 
пам’ять, Зб. наукових праць, Вип. 1, Київ 2011, s. 26.
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sowieckiej narracji, ani „wdrożeniem rosyjskiej wizji historii”. Właściwe byłoby na- 
zwanie go kompromisową wersją narracji narodowej z akcentami neosowieckimi39. 
Na przykład w opisie sowieckiego ruchu partyzanckiego czasów drugiej wojny świa- 
towej zauważono, że był on „inicjowany przez sam naród, internacjonalistyczny  
w swoim składzie” (s. 48), a w wykładzie historii powojennego nacjonalistycznego  
podziemia, na odwrót, podkreśla się, że nie cieszyło się ono masowym wsparciem  
na Zachodniej Ukrainie (s. 55). Autorzy podręcznika uznali za słuszne zauważyć,  
że „większość obywateli USRR przyjmowała reżim sowiecki jako naturalny i w sposób  
oczywisty utożsamiała się z nim (s. 170), a trzy portrety biograficzne sowieckich  
działaczy państwowych (Petra Szełesta, Leonida Breżniewa i Wołodymyra Szczer- 
bickiego) sąsiadują z trzema portretami dysydentów (Łewka Łukjanenka, Wasyla Stusa 
i Wiaczesława Czornowoła). 

Pomarańczowa rewolucja w podręczniku wspomniana jest jako „akcja protestu 
opozycji”, która prawie całkowicie „sparaliżowała działalność centralnych organów 
władzy wykonawczej” (s. 253). Zimą tego samego roku prezydent Janukowycz 
wydał dekret o skasowaniu święta 22 listopada, Dnia Wolności – daty początku 
pomarańczowej rewolucji (ze świętowania tego dnia faktycznie zrezygnował sam 
Juszczenko w ostatnich latach swojej prezydentury).

Ogólnie swoimi działaniami (a jeszcze bardziej swoją retoryką) minister Ta-
bacznyk, tak samo jak i nowa władza w ogóle, sprzyja pojawieniu się u znacznej  
większości społeczeństwa p o c z u c i a  z a g r o ż e n i a  d l a  u k r a i ń s k i e j  
t o ż s a m o ś c i  k u l t u r o w e j  i  n a r o d o w e j , choć podobne odczucia wy- 
woływało także wiele inicjatyw Juszczenki. Inicjatywy nowej władzy sprzyjają mało  
ciekawej intelektualnie i głęboko nieproduktywnej opozycji, „historia narodowa – his- 
toria zdenacjonalizowana”, przy której w przestrzeni publicznej pozostaje zbyt mało  
miejsca dla historiografii krytycznej. Przestrzeń publiczna okazuje się podzielona mię- 
dzy zwolenników narodowej i sowieckiej (obie nazwy są umowne) narracji, z coraz 
bardziej zauważalną dominacją postaci radykalnych po obu stronach.

Przedsięwzięcia nowej władzy w dziedzinie polityki symbolicznej nie dorów- 
nują „wielokierunkowości” czasów Kuczmy, ale nie są też konsekwentnym „od-
rzuceniem” działań podejmowanych przez Juszczenkę. Ambicje unifikacyjne nowej 
polityki pozbawione są jasnej i powszechnie zrozumiałej podstawy ideologicznej, 
opierają się wyłącznie na interesach biznesowych. Pojawiające się od czasu do 
czasu próby ponownego zagrania kartą różnic regionalnych odzwierciedlają brak 
myślenia strategicznego o problemach pamięci i ideologii.

*
Na Ukrainie postsowieckiej w ciągu dwudziestu lat niepodległości nie ukształto-

wała się jednolita historyczna narracja narodowa. Jej brak prowadzi, zwłaszcza na 

39 О. І. Пометун, Н. М. Гупан, Історія України. Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчаль-
них закладів, Київ 2011. Analiza tego podręcznika zob.: А. Портнов, „Новый” учебник истории 
Украины как косметический ремонт „старого”, http://urokiistorii.ru/blogs/andrei-portnov/2379.
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szczeblu ogólnopaństwowym, do prób połączenia tego, co jest niemożliwe, jak choćby 
ujęcie historii podziemia sowieckiego i nacjonalistycznego w kontekście „jedności 
narodowej podczas wojny”. Różne wizje przeszłości współistnieją, konkurują i wza-
jemnie na siebie oddziałują. Pozycję kluczową zachowuje lekko zmodyfikowany 
schemat sowiecki i narracja nacjonalistyczna, przy czym ta ostatnia w wielu wypad-
kach, ale nie wyłącznie, opiera się na pamięci historycznej Ukraińców Galicji 
Wschodniej i Wołynia.

Ukształtowany w kraju z b a w i e n n y  pluralizm pamięci funkcjonuje nie tyle  
jako przestrzeń dialogu, ile jako zamknięte w sobie i dość agresywne narracje, które  
współistnieją dlatego, że nie mogą unicestwić konkurenta. Każda z nich – za- 
równo nacjonalistyczna, jak i sowiecka – unika pytań o w ł a s n ą  o d p o w i e -
d z i a l n o ś ć  za pogromy, represje lub operacje karne. Odpowiedzialność za wszyst- 
kie okrucieństwa i zbrodnie przerzucana jest na siły zewnętrzne: Kreml, NKWD, 
polskie podziemie, nazistów. Co więcej, zwolennicy obu podstawowych wizji prze-
szłości uważają, że są pokrzywdzeni przez państwo, pozbawieni niezbędnej troski  
i wsparcia, podczas gdy grupa przeciwna cieszy się zbyt wielkim zainteresowaniem 
ze strony władz. 

Wątki historyczne występują na Ukrainie raczej jako instrument rozłamu niż 
konsensusu. W sytuacji, gdy programy społeczno-gospodarcze podstawowych sił 
politycznych są faktycznie identyczne, łatwo rozpoznawalne przez społeczeństwo 
tematy historyczne i językowe odgrywają rolę idealnego znacznika politycznego 
pluralizmu. Dlatego problematyka pomników czy praw weteranów z roku na rok  
jest aktualizowana wraz ze zbliżaniem się kampanii wyborczych, natomiast po ich  
zakończeniu następuje oczywisty spadek zainteresowania. Tym samym proble-
matyka historyczna wydaje się zawsze aktualna, ponieważ oficjalny Kijów nie ma  
innego wyboru, jak tylko pozwolić na istnienie i rozwój stale odnawianych  
i umacnianych lokalnych wizji przeszłości. 

Mniej lub bardziej uświadamiana przez władze linia z a c h o w a n i a 
n i e o k r e ś l o n o ś c i  jako sposobu na uniknięcie konfliktu społecznego spowo-
dowała brak konsekwencji i ostrożność inicjatyw państwowych w kwestiii polityki 
pamięci. Wydarzenia pomarańczowej rewolucji z jednej strony pokazały potencjał 
mobilizacyjny postawy narodowej i haseł demokratycznych, a z drugiej maksymalnie 
zaostrzyły problem zróżnicowania regionów, który nie daje się zamknąć ani w formule 
jedności („połączenia”), ani w antagonistycznej wizji „dwóch Ukrain”.

Brak konsensusu społecznego dotyczącego prawie wszystkich problemów 
polityki historycznej z jednej strony przeszkadza w powstaniu ogólnoukraińskiej 
wizji przeszłości, ale z drugiej strony zapobiega jej jednoznacznemu zinstru-
mentalizowaniu. Pytanie, czy warto dążyć do kształtowania jednolitej narracji i czy  
należy poszerzać konsekwentnie przestrzeń pluralizmu, pozostaje na Ukrainie py-
taniem retorycznym z powodu nieudolności państwa, braku myślenia strategicz-
nego jego elit i siły tradycji lokalnych. 

Przełożyła Jarosława Chrunik
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Pamięć kulturowa Ukrainy – casus Tarasa Szewczenki

„Trzy” Ukrainy

Pamięć kulturową Ukrainy uznaje się za „podzieloną”. Wyobrażenia intelektuali-
stów, pisarzy, polityków, naukowców i dziennikarzy na temat postaci i wydarzeń 

historycznych kształtują rozdźwięk między Ukrainą „zachodnią” i „wschodnią”. My-
koła Riabczuk sprowadza te komplementarne interpretacje przeszłości do „dwóch 
Ukrain”1. Nawiązuje on tutaj do faktu, że w przeszłości obecne zachodnie tereny 
Ukrainy należały do monarchii habsburskiej i Polski, a ziemie wschodnie i centralne 
do Imperium Rosyjskiego. Różnice między tymi „dwoma Ukrainami” są tak silne, 
że, jak twierdzi Mykoła Riabczuk, należałoby już mówić o „różnych światach”: 

„Кожен, хто побував на заході і на сході краю – у Львові, скажімо, й До-
нецьку, – погодиться, мабуть, що це досить різні світи, різні цивілізації […]”2. 

Riabczuk wskazuje jednocześnie na niebezpieczeństwo, że istniejące w tym 
kraju różnice prowadzą do wniosku, iż „podział Ukrainy jest nieunikniony, a nawet 
pożądany”. Ale: „paradoks tej konkluzji jest jednak taki […], że nikt w sposób prze-
konujący nie jest w stanie wyjaśnić, gdzie kończy się jedna, a zaczyna druga część 
i wzdłuż jakich konkretnych linii miałby przebiegać wspomniany podział”3. Dlate-
go według Riabczuka „dwie Ukrainy” są wprawdzie uwarunkowane geograficznie, 
ale nie należy ich rozumieć w pierwszej kolejności geograficznie. Przedstawiają one  
raczej wykluczające się wzajemnie „koncepcje ideologiczne”, przy czym pierwsza 

1 M. Riabczuk, Dvi Ukraïny, http://www.ji-magazine.lviv.ua/dyskusija/arhiv/ryabchuk.htm (dostęp 
04.05.2012), oryginał ukazał się w „Krytyce” 2001, nr 10. 
2 Tamże. W wersji niemieckiej patrz także: M. rjabtschuk, Die reale und die imaginierte Ukraine. 
Essay, Frankfurt am Main 2005, s. 12.
3 M. rjabtschuk, Die reale und die imaginierte Ukraine, s. 15.



z tych Ukrain symbolizuje tendencję „powrotu do ZSRR”, druga zaś „powrotu do 
Europy”4.

Podczas gdy „na płaszczyźnie jasno zdefiniowanych i wyartykułowanych kon-
cepcji ideologicznych” istnieją tylko „dwie Ukrainy”, na płaszczyźnie codziennych 
doświadczeń musielibyśmy według Riabczuka mówić o wielu Ukrainach5. Obecna 
w tym kraju ambiwalencja przeszkadza wprawdzie „konsolidacji narodu w celu 
rozwiązania wielu ważnych dla egzystencji zadań […], paradoksalnie jednak zapo-
biegła ona rozpadowi na «dwie Ukrainy»”6. W konflikcie między „dwiema Ukra-
inami” jako „główną wygraną” Riabczuk widzi istnienie rozumianej metaforycznie 
„trzeciej Ukrainy”7. Znajduje się ona gdzieś między tymi dwoma, jako dotychczas 
nieopisana, różnorodna i o wielu twarzach. Jest ona: „…nienazwana, niezdefinio-
wana, niedefiniowalna i ambiwalentna, do niedawna jeszcze skazana w walce po-
litycznej na rolę przedmiotu, a nie podmiotu – ogromne pole bitwy i jednocześnie 
główna wygrana w walce między tymi dwoma innymi «Ukrainami», wyartykuło-
wanymi i zdefiniowanymi historycznie jako dwie wykluczające się koncepcje”8. 
Owa „trzecia Ukraina” jest więc nie tylko „wielkim polem bitewnym”, ale także 
„główną wygraną”, od której w dużej mierze zależy przyszłość Ukrainy.

Riabczuk już wcześniej wskazywał na niebezpieczeństwo zbyt dosłownego 
rozumienia owych „dwóch Ukrain”. Tak się jednak już stało i widoczne jest to 
na przykład w sprawozdaniach niemieckich mediów9. O wyobrażeniu „dwóch 
Ukrain” dyskutowało się i dyskutuje żywo nie tylko w publikacjach naukowych 
na samej Ukrainie, podział ten opanował także dyskursy naukowe w Niemczech  
i Polsce. „Trzecią Ukrainę” pozostawiano dotychczas na boku. Badano natomiast 
chętnie konfliktowe momenty pamięci kulturowej Ukrainy, jak na przykład dru-
gą wojnę światową10, Wielki Głód11 czy osobę Stepana Bandery12. Celem niniej-
szego artykułu jest nawiązanie do rozważań Riabczuka o „trzeciej Ukrainie”. Jako  

4 M. rjabtschuk, Die Ukraine: Ein Staat, zwei Länder?, „Transit” 2002, t. 23, s. 172–188, cytat 
s. 174 i n.
5 Tenże, Die reale und die imaginierte Ukraine, s. 23.
6 Tamże, s. 23.
7 Tamże, s. 24.
8 Tamże.
9 Patrz na przykład K. schuller, Kulturgrenze auf Kiews Prachtstraße. Juschtschenko gegen Janukowitsch, 
Orange gegen Blau: Die Demonstrationen zeigen die Gräben in der ukrainischen Gesellschaft, „Frank-
furter Allgemeine Zeitung”, 13.04.2007, nr 86, s. 5. Thomas Urban jest zdania, że Ukraina „jest mentalnie 
nadal całkowicie podzielona”; T. urban, Ein Platz in der Geschichte. Die Krise in Kiew zeigt eine histo-
risch gespaltene Ukraine, „Süddeutsche Zeitung”, 13.04.2007, nr 85, s. 12.
10 Na temat drugiej wojny światowej w pamięci kulturowej i polityce historycznej Ukrainy patrz: W. jilge, 
S. troebst, Divided Historical Cultures? World War II and Historical Memory in Soviet an post-So-
viet Ukraine. Introduction. „Jahrbücher für Geschichte Osteuropas” N. F. 2006, t. 54, nr 1, s. 1–2; W. jilge, 
The Politics of History and the Second World War in Post-Communist Ukraine (1986/1991–2004/2005), 
„Jahrbücher für Geschichte Osteuropas”, N. F. 2006, t. 54 nr, 1, s. 50–81; J. scher scherrer, Ukraine. 
Konkurrierende Erinnerungen, [w:] Mythen der Nationen. 1945 – Arena der Erinnerungen, M. flacke, 
(red.) Mainz 2004, t. 2, s. 719–736; V. Hrynevyč, Gespaltene Erinnerung. Der Zweite Weltkrieg im ukraini-
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przykład posłużą obecne we współczesnej kulturze tego kraju spory o poetę naro-
dowego Tarasa Szewczenkę (1814–1861). 

Miejsce pamięci „Szewczenko”
Taras Szewczenko to niezwykła postać w pamięci kulturowej Ukrainy13, którą 
Stefan Troebst określił jako „rozdartą”14: uznaje się go za najbardziej pozytywną 
historyczną postać tego kraju, co udowadnia przeprowadzona we wrześniu 2010 
roku reprezentatywna ankieta Instytutu Polityki (Instytut polityky). W sumie 97,9% 
ankietowanych podało, że ich stosunek do Szewczenki jest „bardzo pozytywny” 
lub „pozytywny”15. Jednocześnie co do szczególnego znaczenia Szewczenki panu-
je niezwykła jednomyślność – i to we wszystkich regionach kraju. Odróżnia go to 
od innych postaci i wydarzeń historycznych, których ocena często bardzo się różni  
w zależności od regionu16. Na zachodzie kraju w tym samym badaniu 56% pyta-
nych określiło swój stosunek do przywódcy OUN Stepana Bandery i 50% do poli-
tyka Symona Petlury jako pozytywny, na wschodzie Ukrainy było to odpowiednio 
tylko 9% i 11%. Jednocześnie na wschodzie 44% ankietowanych oceniło swój sto-
sunek do Stalina jako pozytywny, na zachodzie kraju było to 7%.

Przypomnijmy krótko kilka najważniejszych elementów biografii Szewczen-
ki. Taras Szewczenko urodził się 9 marca 1814 roku w Moryńcach niedaleko Ki-
jowa, w rodzinie chłopa pańszczyźnianego. W roku 1831 udał się za swoim pa-
nem, Engelhardtem, do St. Petersburga, gdzie w roku 1838 został wykupiony przez  
artystów z Akademii Sztuk Pięknych. Do roku 1845 studiował malarstwo i zo-
stał wyróżniony za swoje nadzwyczajne zdolności malarskie. Jednym z jego  

schen Gedenken, „Osteuropa” 2005, t. 4–6, s. 88–102.
11 H. kas’janov, Danse macabre. Holod 1932–1933 rokiv u polityci, masovij svidomosti ta istoriohrafiï 
(1980-ti – počatok 2000-ch), Kyïv 2010; W. jilge, Die „Grosse Hungersnot”, [w:] Geschichte und 
Erinnerungskultur der Ukraine. Eine Einführung; Erinnerungsorte an den Holodomor 1932/33 in der 
Ukraine, A. kaminsky (red.), Lipsk 2008, s. 11–24; W. Jilge,  Holodomor und Nation. Der Hunger im 
ukrainischen Geschichtsbild, „Osteuropa” 2004, t. 12: Vernichtung durch Hunger. Der Holodomor in 
der Ukraine und der UdSSR, s. 147–163.
12 Strasti za Banderoju. Statti ta eseї, T. S. amar, I. Balyns’kyj, J. Hrycak, (red.), 2-e vydannja, Kyїv 
2011.
13 Więcej na temat uwielbienia Szewczenki w kontekście mitologii narodowej i świeckiej religii patrz: 
O. Hrycenko, „Svoja mudrist’”. Nacional’ni mifolohiï ta „hromadjans’ka relihija” v Ukraïni. Do-
datok do „Narysiv ukraïns’koï populjarnoï kul’tury”, Kyïv 1998. Patrz więcej: O. Hrycenko, Heroj, 
[w:], Narysy ukraïns’koï populjarnoï kul’tury, O. Hrycenko (red.), Kyïv 1998, s. 89–114. Na temat 
Szewczenki w pamięci kulturowej i polityce historycznej Ukrainy patrz: J. alwart, Mit Taras Ševčen-
ko Staat machen. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik in der Ukraine vor und nach 1991, Kȍln 
2012 (Visuelle Geschichtskultur 8).
14 S. troebst, „Was für ein Teppich?” Postkommunistische Erinnerungskulturen in Ost(mittel)europa, 
[w:] Kommunismus im Museum. Formen der Auseinandersetzung in Deutschland und Ostmitteleu-
ropa, V. knigge, U. mählert (red.), Kolonia 2005, s. 31–54.
15 Patrz ankieta Stavlennja ukraïnciv do dijačiv kul’tury, istoryčnych ta polityčnych dijačiv (veresen’ 
2010 roku), http://polityka.in.ua/info/456.htm, (dostęp 30.09.2010).
16 Tamże.
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najsłynniejszych obrazów jest autoportret z lat młodzieńczych (il. 2.). W roku 1840 
ukazał się zbiór wierszy Kobziarz, dzięki któremu Szewczenko stał się sławny. Do 
dziś uznaje się ten tom za najważniejsze dzieło poety; zbiór miał olbrzymie znacze-
nie dla rozwoju języka i współczesnej literatury ukraińskiej. Nazwany został „No-
wym Testamentem narodu ukraińskiego”17 i „ojczyzną w sensie przenośnym”18.
Szewczenko należał do tajnego Bractwa Cyryla i Metodego, został zadenuncjowa-
ny, w roku 1847 uwięziony i początkowo zesłany do twierdzy orskiej w Orenbur-
gu, następnie zaś do twierdzy Nowopietrowskoje nad Morzem Kaspijskim. Zmarł  
10 marca 1861 roku w St. Petersburgu, gdzie został pochowany. Jego ciało zostało 
potem przeniesione do położonego na południe od Kijowa Kaniowa, gdzie do dziś 
znajduje się jego grób.

Szewczenko wciąż, niemal 150 lat po śmierci, odbierany jest na Ukrainie jako 
„postać rzeczywista”19. Do dziś trwają intensywne literackie, artystyczne i nau-
kowe spory z poetą i malarzem żyjącym w XIX wieku. Ponadto jest on nadal 
obiektem silnej instrumentalizacji politycznej – w szczególności podczas corocz-
nych uroczystości w rocznice jego śmierci i urodzin oraz przeniesienia jego zwłok 
do Kaniowa 22 maja. Jest on także wszechobecny w przestrzeni publicznej: imię 
Szewczenki noszą ulice, dzielnice, największy uniwersytet w kraju, instytucje kul-
turalne oraz parki. Na Ukrainie obejrzeć można niezliczone pomniki i ponad 100 
muzeów Szewczenki20. Najwyższym wyróżnieniem kulturalnym jest przyznawana 
co roku przez prezydenta Narodowa Nagroda Ukraińska im. Tarasa Szewczenki 
(Nacional’na premija Ukraïny imeni Tarasa Ševčenka). 

Wystarczy kilka cytatów, aby znaczenie poety stało się jasne: Szewczenko jest 
„jednym z kamieni węgielnych naszej narodowej budowli”, pisze Iwan Dziuba, 
reprezentant pokolenia lat 60. (šistdesjatnyk), intelektualista, naukowiec i były mi-
nister kultury Ukrainy21. Szewczenko jest „ojcem narodu”22, „duchową substancją 
narodu”23. I wreszcie: „Taras Szewczenko – to Ukraina”24. Znaczenie Szewczenki 

17 D. pavlyčko, Novyj zavit ukraïns’koho narodu, [w:] T. Ševčenko, Kobzar, Kyïv 1990.
18 „Takoju perenosnoju vitčyznoju‘ dlja ukraïnciv, kudy b ïch ne zakynula dolja, buv ‚Kobzar‘ Šev-
čenka. I navit’ u sebe vdoma, na ‚našij, ne svoïj zemli‘, vin davav i daje počuttja vitčyzni”; I. Dzjuba, 
Ševčenko voviky nasuščnyj, [w:] tenże, Taras Ševčenko. Žyttja i tvorčist’, Kyïv 2008, s. 686–697, 
cyt. s. 697.
19 „Mynulo dobrych pivtora stolittja, a Ševčenko zalyšyvsja real’noju postattju v Ukraïni”; O. zvaryč, 
Vin – ne „pas”, „Ukraïna moloda”, 22.05.2008, nr 293, s. 7.
20 Vystup Prezydenta Ukraïny na ceremoniï vručennja Nacional’noï premiï imeni Tarasa Ševčenka 
v Kanevi, http://www.president.gov.ua/news/23298.html z 09.03.2012, (dostęp 29.03.2012).
21 „Vin – odyn iz narižnych kameniv našoï nacional’noï budovy”, I. Dzjuba, Taras Ševčenko. Žyttja 
i tvorčist’, s. 6.
22 „Ševčenko je duchovym bat’kom naciï, jedynym, nezrivnjannym i nedosjažnym”; J. andruchovyč, 
Shevchenko is OK., [w:] tenże, Dyjavol chovajet’sja v syri. Vybrani sproby 1999–2005 rokiv, Vydan-
nja 2-e, vypravlene, Kyïv 2007, s. 141–158, cytat s. 147.
23 „Duchovna substancija naciï”; I. Dzjuba, M. Žulyns’kyj, Na vičnomu šljachu do Ševčenka, s. 57. 
por. też M. Žulyns’kyj, Ševčenko i sučasna duchovna sytuacija, [w:] Ostannim šljachom Kobzarja,  
M. novyc’kyj (red.), Kyïv 1994, s. 238–243, cytat s. 238.



24 „Taras Ševčenko – ce Ukraïna”; I. Dzjuba, Ševčenko i Petefi, [w:] tenże, Z krynyci lit, t. 2, Kyïv 
2006, s. 8–48, cytat s. 8.
25 „Tak uže sklalosja, ščo Taras Hryhorovyč – naš ukraïns’kyj papa, korol’ i božyj pomazanyk”; 
A. Bondar, Ščo ukraïncevi dobre?, „Novynar”, 26.11–2.12.2007, nr 15, s. 47.
26 „Joho (Ševčenka – J. A.) vyznajut’ velykym usi bez vynjatku. I polityčni ukraïnci, i malorosy, 
i chochly, i navit’ p’jata kolona”; tamże.
27 „Ševčenko – naše vse”; J. andruchovyč, Shevchenko is OK, s. 147.
28 P. Nora, Zwischen Geschichte und Gedächtnis, Frankfurt nad Menem 1998, s. 7.
29 W nawiązaniu do A. assmann, Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen 
Gedächtnisses, 4. wydanie, München 2009, s. 132.
30  Les lieux de mémoire, P. nora (red.), 7 tomów, Paryż 1984–1992. Wybór został przetłumaczony na 
język niemiecki jako Erinnerungsorte Frankreichs, München 2005.
31  Deutsch-Polnische Erinnerungsorte. Polsko-niemieckie miejsca pamięci, H. H. Hahn, R. traba 
(red.), 4 tomy, Paderborn 2011. Na temat splotu historii pamięci na przykładzie Polski i jej sąsiadów 
patrz: Verflochtene Erinnerungen. Polen und seine Nachbarn im 19. und 20. Jahrhundert, M. aust, 
K. ruchniewicz, S. troebst, (red.), Köln 2009 (Visuelle Geschichtskultur 3); Der Warschauer Auf-
stand 1944. Ereignis und Wahrnehmung in Polen und Deutschland, H.-J. Bömelburg, E. C. król, 
M. thomae (red.), Paderborn 2011.
32  Deutsche Erinnerungsorte, E. françois, H. schulze (red.), 3 tomy, München 2009.

podkreślają także intelektualiści młodszej generacji – i jednocześnie poddają je 
refleksji.

Pisarz Andrij Bondar twierdzi, że Szewczenko jest „ukraińskim papieżem, 
królem i pomazańcem bożym”25 jednocześnie. Wszyscy Ukraińcy – „polityczni 
Ukraińcy, Małorusini, Chachoły, a nawet piąta kolumna” mogą się porozumieć  
w kwestii Szewczenki, uznając go za „wielkiego”, pisze Bondar26. Z kolei pisarz 
Jurij Andruchowicz stwierdza lakonicznie: „Szewczenko – nasze wszystko”27.

Szewczenko jest we współczesnej kulturze Ukrainy centralnym lieu de mé-
moire, мiсце пам’ятi (miejscem pamięci, Erinnerungsort). Termin „miejsce pa-
mięci” ukształtowany został przez francuskiego historyka Pierre’a Norę – rozumiał 
go jako przedmioty i tematy historyczne, w których „w szczególny sposób […] 
skondensowała się, ucieleśniła lub skrystalizowała pamięć narodu”28. Miejsca pa-
mięci należy przy tym rozumieć zarówno metaforycznie, jak i konkretnie. Oznacza 
to, że w takim samym stopniu zaliczają się do nich wspierające poczucie tożsa-
mości postaci historyczne, na przykład bohaterowie, poeci, święci i przywódcy 
państwowi, jak i święta, wydarzenia i daty historyczne, pomniki i budynki. Miej-
sca pamięci mają dla tworzenia się tożsamości symboliczną siłę i znaczenie. Dana 
wspólnota, na przykład naród, wyraża zatem swoją pamięć w znakach i symbolach 
takich jak miejsca pamięci, które jednocześnie wspólnotę tę łączą29. 

W zachodnioeuropejskich badaniach nad pamięcią koncepcja miejsca pamięci 
cieszy się dużą popularnością. Nie tylko dla Francji spisano najważniejsze miej-
sca pamięci kraju30, podobnie obszerne projekty prowadzone są także w innych 
państwach europejskich. Powstały też studia dotyczące ponadnarodowych – na 
przykład polsko-niemieckich – miejsc pamięci31. Dla badań niemieckich warto 
w tym miejscu wspomnieć o trzytomowym dziele Deutsche Erinnerungsorte32 oraz 
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o obszernej książce Erinnerungsorte der DDR33. Niedawno ukazały się także Eu-
ropäische Erinnerungsorte34.

Jeśli potraktujemy Szewczenkę jako lieu de mémoire, to uwaga nie skupi się na 
postaci historycznej, dziele literackim i artystycznym czy XIX stuleciu. Przeciw-
nie, skoncentrujemy uwagę na procesach zachodzących we współczesnej kulturze 
Ukrainy, na odniesieniach, dyskusjach i polityczno-historycznym posługiwaniu 
się postacią historyczną dla aktualnych interesów. Jeśli uznamy Szewczenkę za 
miejsce pamięci, to pokażemy, jak ta postać d z i s i a j  używana jest/występuje 
w dyskursie o „tożsamości” lub o „narodzie”.

Malarskie i literackie postawy w stosunku do Szewczenki jako przykład spo-
rów w pamięci kulturowej 
Stanowiska w tych dyskursach wyrażają się w literackich i malarskich pracach na 
temat Szewczenki i dają się też na ich podstawie zbadać. Na przykład, wyobrażenie 
o Szewczence jako o „ojcu narodu” zostało przedstawione oraz ironicznie podsu-
mowane w dziele, które zaprezentowano w roku 2008 na święcie Hohoł, najwięk-
szej imprezie poświęconej sztuce współczesnej na Ukrainie. Dzieło nazywa się 
Genolicznik (Henoličyl’nyk) i składa się z rysunku i dziesięciu wielkoformatowych 
zdjęć (il. 3. i 4.). Rysunek przedstawia projekt pewnego aparatu, który po wrzuce-
niu do niego 50 kopiejek i przyłożeniu dłoni sprawdza, czy ma się „gen tożsamo-
ści narodowej”. Obecność lub brak takiego genu sygnalizowane są wyświetleniem 
się litery Y (Yes) lub N (No). Na zdjęciach, które stanowią drugą część instalacji, 
przedstawiono portrety mężczyzn, kobiet i dzieci, z których wszyscy mają te same 
bujne wąsy oraz perukę z wianuszkiem włosów wokół łysiny. Bez trudu można 
rozpoznać, że wąsy i peruka są przyklejone lub nałożone, a więc interpretowane 
są jako maska. Portrety osób naśladują oczywiście historyczne zdjęcia Szewczenki 
(il. 1.). Ludzi tych można rozpoznać jako potomków „Ojca Tarasa”, to znaczy, że 
odziedziczyli jego geny, podobnie jak on wyglądają i tym samym zdali test na toż-
samość narodową. Dzieło przekreśla w ten sposób tradycyjne wyobrażenia, zgod-
nie z którymi naród to wspólnota biologiczne spokrewnionych ze sobą ludzi. Na 
Ukrainie dla tychże wyobrażeń Szewczenko jest swego rodzaju szyfrem. 

Zwróćmy się teraz ku innej tradycji przedstawiania Szewczenki we współczes-
nej sztuce ukraińskiej, związanej bezpośrednio z okresem sowieckim i słynnym so-
wiecko-ukraińskim artystą plastykiem i grafikiem Vasylem Kasijanem (1896–1976). 
Jedna z grafik lwowskiego artysty Bohdana Musijevs’kiego z roku 2005 pokazu-
je, jak bardzo dzisiejsze sposoby przedstawiania Szewczenki nadal czerpią z trady-
cji sowieckiej, w szczególności z lat 60. XX wieku (il. 5. i 6.). Spostrzeżenie to jest  
niezwykle ważne, ponieważ sowiecki obraz Szewczenki bardzo często lekceważo-
ny jest jako „fałszerstwo”, od którego trzeba się zdystansować. Należy jednak w tym  

33  Erinnerungsorte der DDR, M. sabrow (red.), München 2009.
34 Europäische Erinnerungsorte, P. de Boer et alia (red.), 3 tomy, München 2012.
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miejscu podkreślić, że zawiera on także ważne artystyczne impulsy, do których do dziś 
artyści się odwołują i z których w sposób produktywny korzystają. 

W ostatnich latach intensywnie zajęły się Szewczenką zarówno literatura, 
jak i eseistyka. Mykoła Riabczuk napisał dwa eseje o Szewczence, które zatytu-
łował Nasze bożki (Naši kumyry)35 i Dyktator Szewczenko (Dyktator Ševčenko)36. 
W obu dekonstruuje on główną postać, Szewczenkę. W tekście Nasze bożki przed-
stawia próbę trzech pokoleń – babci, jej dziecka i wnuka – znalezienia zupełnie 
osobistego stosunku do tej postaci. Za tekstem Riabczuka kryje się pytanie: co 
Szewczenko może mi dziś powiedzieć, jaki stosunek mogę do niego zbudować  
w sferze prywatnej teraz, kiedy zniknęło nakazane w sposób historyczno-politycz-
ny jednolite, zobowiązująco-wielbiące stanowisko Związku Sowieckiego? 

Riabczuk pokazuje, że to, jak silny jest wpływ sowieckiej polityki historycznej 
i jak aktywnie jednostka troszczy się o własny rozrachunek z poetą, zależy od po-
kolenia. Pokolenie babki jest bardzo silnie ukształtowane przez propagandę sowiecką  
i używa popularnych fraz, jak na przykład: Szewczenko był geniuszem. Albo, tu cytat: 
„jego dzieła zostały przetłumaczone na wszystkie języki świata!” (Joho tvory perekla-
deni vsima movamy svitu!..). Dla pokolenia środkowego idolem jest ikona muzyki pop, 
Elton John. Nie jest ono zainteresowane podróżą do Kaniowa. Wnuk natomiast wzbra-
nia się przed uwielbianiem jakiegokolwiek idola i czuje się rozdrażniony tym tematem 
i rozdrażnienie manifestuje zarówno w stosunku do rodziców, jak i dziadków.

Akcja powieści Dobry anioł śmierci (Dobryj angel smerti)37 piszącego po ro-
syjsku autora Andreja Kurkowa rozgrywa się w roku 1997 i ukazuje pełne przygód,  
fantastyczne poszukiwania ducha Szewczenki prowadzone na Pustyni Kazachskiej  
przez narratora pierwszoosobowego – Kolę Sotnikowa. Jest to szalona i zabawna pod- 
róż mówiących po rosyjsku i ukraińsku Ukraińców do miejsca zesłania Szewczenki,  
Fortu Szewczenko, w obecnym Kazachstanie. Wszyscy bohaterowie powieści pró- 
bują przywieźć z powrotem na Ukrainę wszelkie pamiątki po Szewczence. Na po- 
czątku konkurują ze sobą i próbują pokazać, kto jest „prawdziwym” Ukraińcem, a kto  
„Rosjaninem” itd. Na końcu okazuje się jednak, że Szewczenko jest postacią łączącą,  
magnesem, który w jednakowym stopniu przyciąga i jednoczy wszystkich Ukraińców,  
nieważne, czy mówią oni po rosyjsku, czy po ukraińsku. A dzieje się to dzięki jego „du-
chowi”, który jednak nie jest duchem wzniosłym, lecz daje o sobie znać zapachem cy-
namonu! 

Przykłady te pokazują, jak różnorodne są dzisiaj sposoby traktowania Szew-
czenki i jak różnie dziś wypadają współczesne formy przedstawiania jego postaci. 
35  M. rjabčuk, Naši kumyry, [w:] Žežera, Vitalij et alia, Avtors’ka kolonka. Zbirka eseïv, Kyïv 2007, 
s. 205 (cyt. za: Hazeta po-ukraïns’ky 25.06.2007).
36  M. rjabčuk, Dyktator Ševčenko, [w:] Žežera i in., Avtors’ka kolonka, s. 194 (cyt. za: „Haze-
ta po-ukraïns’kyj”, 05.03.2007). Patrz także wersja online: http://www.gpu.ua/index.php?&i-
d=152430&rid=59. „Hazeta po-ukraïns’kyj”, 05.03.2007, nr 321, dostęp 11.06.2007. 
37 a. kurkov, Dobryj angel smerti. Roman, Moskva-Char’kov 2000 (Detektivnaja serija Kobra); ko-
lejne wydania: Kiev 2000 (Soldaty fortuny), Char’kov 2004 (Intriga), tenże, Lahidnyj janhol smerti. 
Pereklad Vity Levyc’koï, Kyïv 2009 (Fijesta. Tajemnyci rozrytych mohyl).
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Jurij Andruchowycz w swoim eseju Shevchenko is Ok zarysował w sumie sześć 
różnych obrazów Szewczenki: „Szewczenko – komunistyczny” (Ševčenko komu-
nistyčnyj), „Szewczenko – nacjonalistyczny” (Ševčenko nacionalistyčnyj), „Szew-
czenko – chrześcijański” (Ševčenko chrystyjans’kyj), „Szewczenko – ateistyczny” 
(Ševčenko ateïstyčnyj), „Szewczenko – dysydencki” (Ševčenko dysydents’kyj) 
i „Szewczenko – anarchistyczny” (Ševčenko anarchičnyj). Klasyfikacja ta poka-
zuje, że dziś nie chodzi już o to, aby przedstawić istniejące liczne „wersje” Szew-
czenki jako „prawdziwe”, jak to jeszcze miało miejsce w Związku Sowieckim, 
gdzie wszystko, co nie pasowało do zaordynowanej narracji, było marginalizowane 
i określane jako „nieprawdziwe”. Andruchovyč pokazuje konstruowalność i jedno-
cześnie różnorodność wyobrażeń o Szewczence. Staje się jasne, że od spojrzenia  
i zainteresowań artysty czy autora zależy, jak Szewczenko jest postrzegany i przed-
stawiany lub jak jest on wykorzystywany w dyskusjach służących osiągnięciu kon-
kretnego celu. Ponieważ współczesna kultura oferuje całe spektrum wizerunków 
Szewczenki, nie może istnieć tylko jedna „prawdziwa” interpretacja jego postaci. 

W tym miejscu chciałbym powrócić do pytania o znaczenie Szewczenki  
w pamięci kulturowej Ukrainy. Przez pojęcie „pamięć kulturowa” rozumie się za-
stosowanie historii przez opinię publiczną bez wyraźnie naukowych roszczeń38. 
Oznacza to, że każdy ma jednakowe kompetencje, każdy – czy to pisarz, czy nauko-
wiec, polityk, dziennikarz, czy bloger – może włączyć się do dyskusji o postaciach  
i wydarzeniach historycznych. W badaniach nad pamięcią kulturową podkreśla się 
wciąż, że w tego rodzaju rozrachunku z historią nie chodzi o poszukiwanie „praw-
dy” historycznej i prawidłowe przytoczenie historycznie potwierdzonych faktów. 
To, co pamiętamy i jak pamiętamy, w pierwszej kolejności świadczy raczej o te-
matach, które nas dzisiaj zajmują. W centrum zainteresowania badań nad pamięcią 
kulturową są dyskusje nad różnymi interpretacjami przeszłości. 

Jeśli spojrzymy pod tym kątem na różne wizerunki Szewczenki, to jasne staje się, 
że każdy artysta, pisarz, polityk i naukowiec widzi i eksponuje w Szewczence to, 
co dla niego samego jest ważne. A to, co jest dla niego ważne, to odzwierciedlenie 
kwestii i problemów, które zajmują go w teraźniejszości. Jeśli do Szewczenki po-
dejdziemy z tego naukowgo punktu widzenia, to złamiemy dotychczasowy kanon 
– to znaczy konsensus panujący w nauce na temat tego, „czym” Szewczenko jest  
i jak powinien być przedstawiany. 

38 H. g. Hockerts, Zugänge zur Zeitgeschichte. Primärerfahrung, Erinnerungskultur, Geschichtswis-
senschaft, [w:] Verletztes Gedächtnis. Erinnerungskultur und Zeitgeschichte im Konflikt, K. jarausch, 
M. sabrow (red.), Frankfurt am Main 2002, s. 39–73, cytat s. 41. O historii pojęcia „pamięć kul-
turowa” zob. szczególnie: C. cornelißen, Was heißt Erinnerungskultur? i U. schneider, Geschichte 
der Erinnerungskulturen, [w:] Geschichtswissenschaften. Eine Einführung, C. cornelißen (red.), 
Frankfurt am Main 2004, wyd. 3, s. 259–270. 
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Podsumowanie
Miejsce pamięci „Szewczenko” oddziałuje jednocząco i integrująco, ponieważ 
już w ZSRR miało ono niezwykle rozbudowaną historię jako miejsce kultu. Już 
wówczas zaliczano Szewczenkę do „komunistycznych świętych”39 i od początku 
podkreślano jego ogólnosowiecki charakter40. Adoracja Szewczenki latami naka-
zywana przez najwyższe instancje aparatu partyjnego była skrupulatnie planowa-
na i intensywnie wspierana. Po 1991 roku Szewczenko nie był już uznawany za 
„rewolucyjnego socjaldemokratę”, a rezultatem rozpadu tego monolityczego, do-
tychczas obowiązującego obrazu było pojawienie się wielu nowych wizerunków. 
Obraz Szewczenki z epoki sowieckiej stanowił jednak nadal punkt odniesienia dla 
pluralizujących się wizji.

Kolejny argument za uznaniem integracyjnej roli Szewczenki w pamięci kul-
turowej Ukrainy polega na tym, że wraz ze zwiększającym się dystansem histo-
rycznym na całej Ukrainie rodzi się szansa na konsensus dotyczący tego miejsca 
pamięci41. Tak więc Szewczenko, który żył w Imperium Rosyjskim i pochodził 
z regionu należącego dziś do Ukrainy środkowej, stał się nawet w tej części Ukra-
iny, która za jego życia znajdowała się pod władzą Habsburgów, wybitną postacią 
historyczną i stałym elementem tradycji.

Wpływ miejsca pamięci „Szewczenko” na rozwój integracji ponadregionalnej 
wytłumaczyć można tym, że z jednej strony w środkowej i wschodniej Ukrainie ist-
nieją powiązania geograficzne z pochodzącym z Ukrainy centralnej Szewczenką, 
z drugiej strony zaś w zachodniej części Ukrainy – w której związek taki nie ist-
nieje – identyfikować się można z ideą Szewczenki jako jednym z najważniejszych 
nośników tożsamości ukraińskiej. Szewczenko jest tym samym jednym z niewie-
lu ogólnoukraińskich miejsc pamięci, powiązanym silnie z Imperium Rosyjskim, 
które jednocześnie w dzisiejszej Ukrainie Zachodniej zintegrowano całkowicie  
z narracją o „własnej” historii. 

Miejsce pamięci „Szewczenko” ma działanie integrujące, ponieważ – rozwi-
jając ideę Mykoły Riabczuka o „trzeciej Ukrainie” – udało mu się zintegrować 
ambiwalentne i dotychczas przeciwstawne wyobrażenia. Wyobrażenia te są źród-
łem i jednocześnie płaszczyzną projekcji dla dyskusji zarówno o tradycjach, jak  
i o miejscu Ukrainy w Europie. Właśnie literatura i sztuka są produktywnym, dy-
namicznym i zróżnicowanym obszarem debat o pamięci kulturowej. W badaniach 
nad pamięcią kulturową Ukrainy nie powinno się dziś już stawiać na pierwszym 
planie „dwóch Ukrain”. Należy do nich włączyć „trzecią” Ukrainę, ponieważ tylko 
w ten sposób uwzględnimy w nich także integrujące wydarzenia i postaci histo-
ryczne Ukrainy. 

Przełożyła Edyta Grotek

39 J. Hrycak, Pam’jat’, [w:] tenże, Žyttja, smert’ ta inši nepryjemnosti, Kyïv 2008, s. 64–78, tutaj s. 69. 
40  O. Hrycenko, „Svoja mudrist’”. Nacional’ni mifolohiï ta „hromadjans’ka relihija” v Ukraïni. 
Dodatok do „Narysiv ukraïns’koï populjarnoï kul’tury”, Kyïv 1998, s. 154.
41 J. Hrycak, Pam’jat’, s. 69.
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Źródło:  Nacional’nyj muzej Tarasa Ševčenka. Al’bom, 
T. Andruščenko, S. Hal’čenko (red.): Kyïv 2002, s. 9.
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Ukraina w zwierciadle Hiszpanii.  
Polityka wobec pamięci na przełomie XX i XXI w.  

a procesy narodotwórcze na dwÓch końcach Europy

Przeanalizowawszy wydarzenia ostatniego dziesięciolecia, trudno nie zgodzić 
się z tezą, że wśród państw Europy Środkowej i Wschodniej przed najwięk-

szymi wyzwaniami w polityce wobec pamięci stoi Ukraina. Zdecydowane działa-
nia, jakie wobec pamięci o wydarzeniach lat 30. i 40. XX wieku podjął prezydent 
Wiktor Juszczenko (2005–2010), sprawujący władzę po dziesięcioleciu ostrożnej 
pod tym względem polityki Leonida Kuczmy (1994–2004), pozwalają mówić  
o unikalności wpływu, jaki na współczesnej Ukrainie odgrywają spory o nieodległą 
przeszłość. Tym bardziej jeśli weźmiemy pod uwagę, że działania te zostały przez 
jego następcę Wiktora Janukowycza (od 2010), reprezentanta alternatywnej wersji 
pamięci, przeważnie cofnięte czy „zapomniane”. Po paru zasadniczych zmianach  
w ostatniej dekadzie w sposobie traktowania przez władze dziedzictwa sowieckie-
go i nacjonalistycznego może się wręcz wydawać, jakby od ostatecznych rozstrzy-
gnięć w tej dziedzinie zależała nie tylko konsolidacja demokracji, nie tylko wybór 
Ukrainy między Unią Europejską a Unią Eurazjatycką oraz jej stosunki z Polską  
i Rosją, ale nawet los samego procesu narodotwórczego. Warto zastanowić się, czy 
tak jest w istocie, tzn. czy słuszne jest przekonanie, które uzależnia dalsze istnienie 
wspólnoty od osiągnięcia przez jej członków zgody co do przeszłości. 

Negatywnej odpowiedzi na to pytanie udzieliła niedawno politolożka Oksa-
na Shevel, która porównała politykę pofrankistowskiej Hiszpanii i posowieckiej 
Ukrainy wobec pamięci o wydarzeniach lat 30. i 40. ubiegłego wieku1. Autorka 
zmierzyła się z arcyciekawym tematem podobieństw i różnic między państwami  

1 O. Shevel, The politics of memory in a divided society: a comparison of post-Franco Spain and post-
Soviet Ukraine, „Slavic Review”, Spring 2011, t. 70, nr 1, s. 137–164. Dalej przywołuję rozszerzoną 
wersję tekstu dostępną na stronie autorki – https://wikis.uit.tufts.edu/confluence/display/~osheve01/
Publications (dostęp 26.08.2012). 

Tomasz Stryjek
Instytut Studiów Politycznych PAN
Warszawa



położonymi na dwóch końcach Europy, które w poprzedniej dekadzie najbardziej  
intensywnie poszukiwały nowego sposobu traktowania własnej przeszłości.  
Punktem wyjścia Shevel jest przekonanie, że po 1991 roku Ukraina znalazła  
się w innej sytuacji niż republiki bałtyckie, Chorwacja oraz inne nowe państwa  
Europy Środkowej. Tam po rozpadzie ZSRR i Jugosławii w rywalizacji o władzę  
zwyciężyły siły wywodzące się z dawnej opozycji antykomunistycznej, co dopro- 
wadziło do realizacji przez państwo jednoznacznej polityki wobec pamięci, pod-
czas gdy na Ukrainie komuniści i byli komuniści oraz nacjonaliści i narodowi 
demokraci pozostali w stanie równowagi, a sympatyzujące z nimi odłamy opinii  
publicznej, względnie równe liczebnie, do dziś identyfikują się z przeciwnymi  
stronami konfliktu z lat 30. i 40. XX wieku. W konsekwencji władze Ukrainy  
nie mają demokratycznej legitymacji, aby opowiedzieć się za jedną z dwóch anta- 
gonistycznych interpretacji przeszłości, a zdobycie się przez nie w tej kwestii na  
jednoznaczność wystawiłoby kraj może nawet na ryzyko rozpadu. To właśnie  
te cechy pamięci i sceny politycznej czynią, zdaniem autorki, Ukrainę po 24 sierp- 
nia 1991 roku podobną do Hiszpanii po śmierci dyktatora 20 listopada 1975 roku. 
Wzajemna opozycja między zwolennikami kultu OUN i UPA oraz mitu Wielkiej 
Wojny Ojczyźnianej pozostaje podobna do antagonizmu między adherentami 
frankistowskiego autorytaryzmu oraz republikańskiego demokratyzmu kultywu-
jącymi pamięć o przeciwnikach z czasów Drugiej Republiki (1931–1939) i woj- 
ny domowej (1936–1939).

Zgadzam się z przekonaniem Shevel, że współczesne państwa narodowe mogą 
rozwijać się bez osiągnięcia przez ich członków zgody co do przeszłości. Dowodzi 
tego jej analiza hiszpańskiej polityki wobec pamięci od 1975 roku. Autorka ma 
zatem rację, twierdząc, że w ogólnym zarysie postępowanie Hiszpanów z prze-
szłością mogłoby stać się wzorem dla Ukrainy. Sądzę jednocześnie, że na wy- 
jaśnienie, dlaczego nie doszło do wykorzystania doświadczeń hiszpańskich w poli- 
tyce wobec pamięci Ukrainy, warto spojrzeć także z paru punktów widzenia przez  
autorkę niewykorzystanych. Nie zamierzam kwestionować wskazanych przez nią 
podobieństw między tymi dwoma krajami, chcę natomiast rozszerzyć zakres po-
równania i uwypuklić to, co je różniło i różni. Znalezienie rzeczywiście zastana-
wiających analogii między nimi nie zmienia faktu, że oba państwa leżą w czę-
ściach świata różniących się bardzo nie tylko historią organizacji państwowych 
oraz przebiegiem procesów narodotwórczych, ale także stopniem rozwoju społe-
czeństwa obywatelskiego, charakterem kultury politycznej, w końcu układem mię-
dzynarodowym. 

W moim przekonaniu hiszpańska tożsamość opiera się dziś na dwóch filarach – 
na poczuciu związku z „własnym” dziedzictwem epok przednowoczesnych oraz na 
dumie z osiągnięć współczesności (po 1975 roku), brak jej natomiast „środkowe-
go” filaru – uzgodnionej pamięci o wydarzeniach historii najnowszej (1931–1975).  
W filarze pierwszym – bogatych zasobach pamięci historycznej odnoszących  
się do okresu przed końcem XVIII wieku – większość mieszkańców kraju zaczęła 
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uczestniczyć znacznie wcześniej niż w 1975 roku. Sztuka, której w następnych 
trzydziestu latach Hiszpanie dokonali, polegała na budowie filaru trzeciego z pomi-
nięciem drugiego. Tuż po 1975 roku nie podjęli ryzyka próby kształtowania jednej 
pamięci o konflikcie z lat 1930–1975. Jeśli ponieśliby wtedy fiasko i pogrążyli-
by się w sporach, nie zrealizowaliby projektu modernizacyjnego, zatem nie tylko 
nie zbudowaliby filaru drugiego, ale także nie wytworzyliby „materiału” do po-
wstania trzeciego. W takiej sytuacji w społeczeństwie mającym poczucie niemoż-
ności uwolnienia się od „ciężaru” przeszłości mogło dojść nawet do osłabnięcia 
narodotwórczego wpływu filaru pierwszego, cóż bowiem wspólnocie po mitach  
o przodkach, które okazują się nie mieć potencjału integrującego i aktywizującego 
ich współczesnych potomków i kontynuatorów? 

Ukraińska tożsamość w 1991 roku nie miała nawet pierwszego z tych punktów 
oparcia. Choć wprawdzie dziś, wskutek dwóch dekad oddziaływania państwa i hi-
storiografii, już on funkcjonuje, to jednak jego brak u początku przemian przyczynił 
się do tego, że Ukraińcy, inaczej niż Hiszpanie, nie zawarli wygaszającego spory  
o historię najnowszą paktu społecznego. Kraj pogrążył się w konflikcie pamięci, co 
negatywnie odbiło się na integracji społecznej, a w konsekwencji na zdolności pań-
stwa do podejmowania wyzwań modernizacyjnych. Obecny wynik tych przemian 
jest taki, że Ukraina nadal nie dopracowała się ani filaru drugiego, ani trzeciego. 

Shevel wyraźnie nie docenia znaczenia wyobrażeń o „własnej” historii przed-
nowoczesnej dla tożsamościowych efektów polityki wobec pamięci Hiszpanii  
i Ukrainy. W konsekwencji jej analizie brakuje zwrócenia uwagi na rolę filaru 
pierwszego. Wiąże się to z jednostronnie konstruktywistycznym i modernizacyj-
nym rozumieniem przez nią procesu narodotwórczego. Poniższy esej, w którym 
między innymi pragnę zwrócić uwagę na racje stanowiska etnosymbolistycznego, 
należy zatem rozumieć także jako komentarz historyka do metodologii studiów nad 
polityką wobec pamięci, tożsamością i narodem prowadzonych przez politologów. 

Hiszpania po 1975 roku – odpolitycznienie przez „zapomnienie” 
Podobnie jak większość badaczy polityki wobec pamięci, w okresie „przejścia” 
Hiszpanii (transición) od dyktatury do demokracji Shevel wyróżnia w niej dwa eta-
py. Najpierw, przez prawie trzydzieści lat, które nastąpiły po zawarciu 9 listopada 
1977 roku tzw. porozumień z pałacu Moncloa, obowiązywał pacto de olvido (pakt 
zapomnienia). Zgodnie z nieformalnym układem głównych partii politycznych, za- 
wartym w obecności króla Juana Carlosa I, kwestie odpowiedzialności za wywo- 
łanie wojny domowej, zbrodnie popełnione w jej czasie przez obie strony, a także  
represje reżimu Franco z lat 1939–1975, zostały wyłączone spod kompetencji wy-
miaru sprawiedliwości oraz etyczno-politycznej oceny czynników państwowych. 
Zajmowanie się nimi w taki sposób uznano za zagrożenie dla kompromisu poli-
tycznego niezbędnego dla przeprowadzenia spraw najważniejszych: budowy demo- 
kracji parlamentarnej, modernizacji gospodarki, udziału w integracji europejskiej 
i zagwarantowania bezpieczeństwa zewnętrznego. W przekonaniu o słuszności  
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takiego rozwiązania hiszpańska opinia publiczna umocniła się 23 lutego 1981 roku, 
gdy grupa zwolenników dawnego reżimu pod kierownictwem płk. Antonio Tejero 
podjęła w Madrycie próbę zamachu stanu, nieudaną wskutek zajęcia przez króla 
stanowiska zdecydowanie prokonstytucyjnego. 

Ściśle biorąc, porozumienie z Moncloa dotyczyło polityki gospodarczej  
i kwestii ustrojowych, natomiast rezygnację z dochodzenia przez państwo spra-
wiedliwości gwarantowała sprawcom zbrodni ustawa amnestyjna, uchwalona 
przez demokratycznie wybrany parlament 15 października 1977 roku2. Termin 
„pakt zapomnienia” nie był wówczas w użyciu, upowszechnili go dopiero krytycy 
tego rozwiązania blisko ćwierć wieku później w znaczeniu negatywnym – jako 
odnoszący się do nieformalnego porozumienia elit ignorujących stanowisko insty-
tucji społeczeństwa obywatelskiego3. Jednak wbrew ich zdaniu wiele wskazuje na 
to, że zawarcie wspomnianego porozumienia tłumaczyło się nie tylko obawą sa-
mych polityków przed powrotem rządów wojskowych i wojny domowej – amne-
stię poparło wówczas 61% obywateli4. Obserwatorzy pozytywnie oceniający skut-
ki tego rozwiązania dla procesu demokratyzacyjnego wskazują także na poczucie 
„nadmiaru pamięci” o wydarzeniach lat 30. i 40. XX wieku, które charakteryzo-
wało pokolenie dzieci uczestników, a to ono właśnie było autorem całej strategii 
„przejścia”5. Inne wyjaśnienie wysokiego poparcia społecznego dla porozumienia 
odwołuje się do tego, że wartościami dominującymi na arenie międzynarodowej  
w dobie późnej zimnej wojny były nie prawa człowieka, lecz pragnienie stabilności 
i pokoju6.

W okresie między pierwszymi (czerwiec 1977) a trzecimi (październik 
1982) wyborami do Kongresu Deputowanych w Hiszpanii rządziła Unia Cen-
trum Demokratycznego (Unión de Centro Democrático, UDC). Ugrupowanie 
to, sytuujące się w środku sceny politycznej i otwarte dla wszystkich ludzi ak-
ceptujących zarysowaną formułę „przejścia”, zbudował Adolfo Suárez, premier  
z lat 1977–1981, głównie bazując na członkach ogólnonarodowej platformy poli- 
tycznej frankistowskiej Hiszpanii Ruch (Movimiento), aczkolwiek przeważnie 
o zasługach reformatorskich lub przynajmniej niezajmujących eksponowanych 
stanowisk w czasach poprzedniego reżimu. Sympatycy opozycji represjonowanej do 
2 P. Aguilar, Transitional Justice in the Spanish, Argentinian and Chilean Case (Nuremberg 25–27 
June 2007), s. 5–6 – http://www.peace-justice-conference.info/download/WS%2010%20Aguilar%20
report.pdf (dostęp 26.08.2012). Więcej zob. P. Aguilar Fernández, Memory and Amnesia: the Role of 
the Spanish Civil War in the Transition to Democracy, New York 2002).
3 Zob. M. Semião Mendes, Exhuming a Traumatic Past in a Post-Transitional Setting: The Social 
Movement for the Recovery of Historical Memory in Spain, Budapest 2012, s. 17–18 – www.etd.ceu.
hu/2012/mendes_mariana.pdf (dostęp 26.08.2012).
4 O. G. Encarnación, Pinochet`s Revenge: Spain Revisits its Civil War, „World Policy Journal”, Win-
ter 2007/08, s. 42 – http://humansecuritygateway.com/documents/WPJ_Spain_Pinochetrevenge.pdf 
(dostęp 26.08.2012). Więcej zob. O. G. Encarnación, Spanish Politics: Democracy after Dictatorship, 
Cambridge 2008.
5 Zob. M. Stasiński, Pamięć historyczna czy histeria niepamięci, „Gazeta Wyborcza”, 22–23.11.2008.
6 M. S. Mendes, dz. cyt., s. 53.
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1975 roku wybierali wtedy raczej Hiszpańską Socjalistyczną Partię Robotniczą  
(Partido Socialista Obrero Español, PSOE), główną siłę rządów w okresie Drugiej 
Republiki. Wybory z 1982 roku lewica uznała za cezurę kończącą okres przej-
ściowy, gdyż w ich wyniku przejęła władzę, a premierem został jej lider Felipe 
González. UDC i inne ugrupowania centrowe nie podniosły się już po tej poraż-
ce i rychło zniknęły ze sceny politycznej. PSOE wygrała potem wybory jeszcze 
dwa razy, skutkiem czego rządziła aż do 1996 roku. Zrezygnowała z prawnego  
i symbolicznego odwetu, co oznaczało stosowanie się do warunków wspomnianych 
porozumień. Beneficjentami pacto de olvido byli przede wszystkim nie wybor-
cy lewicy (aczkolwiek niektóre mordy komunistów, anarchistów i socjalistów na 
przedstawicielach duchowieństwa, elit społecznych i przeciwnikach politycznych 
w latach 1936–1939 także pozostały nieosądzone), lecz – biorąc pod uwagę liczbę 
ofiar, długość okresu rządów i systematyczny charakter represji – przedstawiciele 
dawnego frankistowskiego aparatu władzy7. Ich, wraz z całym elektoratem konser-
watywnym, starał się reprezentować opozycyjny Sojusz Ludowy (Alianza Popular, 
AP) pod kierownictwem Manuela Fragi, skądinąd także reformatorskiego ministra 
z lat sześćdziesiątych. Ugrupowanie to ewoluowało w kierunku neoliberalnym – 
w 1989 roku przekształciło się w masową Partię Ludową (Partido Popular, PP), 
której kierownictwo objął Jose Maria Aznar. Jej moment u władzy nadszedł wraz 
ze względnym zwycięstwem wyborczym nad PSOE w marcu 1996 roku. Wynik 
wyborów oznaczał, że wyraźnie zmniejszył się zakres wpływu antyprawicowej re-
toryki, przeważającej w polityce przez prawie dwie dekady, na hiszpańską opinię 
publiczną. I to mimo że (a może przeciwnie, wskutek tego?) socjaliści otarli się  
o granice wspomnianego porozumienia, przywołując w kampanii wyborczej rzeko-
mą analogię między niedopuszczeniem do władzy Partii Ludowej a obroną Madry-
tu przed wojskami gen. Franco i gen. Moli w 1936 roku8.

Jako premier – zgodnie z oczekiwaniami – Aznar okazał się nie mniej zdecy- 
dowanym zwolennikiem pacto de olvido niż González. Gdy PP wygrała wybory po 
raz drugi w marcu 2000 roku, tym razem bezwzględnie, zadeklarował symboliczny  
„koniec wojny domowej”9. W tym momencie także prawica mogła ogłosić, iż cele 
„przejścia” zostały osiągnięte. Konflikt między „dwoma Hiszpaniami” – katolicką, 
 militarystyczną, monarchiczną i unifikacyjno-narodową oraz laicką, pluralistyczną,  

7 Według szacunków Paula Prestona straty ludzkie w tej wojnie przewyższały liczbę 400 tys., z czego 
ok. 3/4 zadali frankiści (The Spanish Holokaust. Inquisition and Extermination in Twentienth-Century 
Spain, London–New York 2012). 
8 J. Kieniewicz, Hiszpania w zwierciadle polskim, Warszawa 2004, s. 260. Innym przejawem tego, że 
w czasie rządów lewicy problematyka wojny domowej była okresowo w polityce aktywizowana, był 
dekret z 9 stycznia 1996 roku. Nadano w nim hiszpańskie obywatelstwo weteranom Brygad Między-
narodowych – P. Aguilar, Transitional, s. 6.
9 Aznar także nie zrezygnował z okazjonalnego posługiwania się symbolami okresu objętego pacto 
de olvido. Jego rząd sfinansował poszukiwanie i ekshumację szczątków żołnierzy Błękitnej Dywizji, 
oddziału ochotników walczącego po stronie Osi na froncie wschodnim od 1941 r. – O. Encarnación, 
dz. cyt., s. 42.
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republikańską i autonomistyczną, toczący kraj od początku XIX wieku, większość 
polityków, historyków i obserwatorów sceny politycznej uznała wówczas za zakoń-
czony. W tamtym momencie wiele wskazywało na to, że mieli rację. Z perspektywy 
ćwierćwiecza od 1975 roku Hiszpania wydawała się krajem zmierzającym od sukcesu 
do sukcesu, a jej sposób „przejścia” do demokracji rozpatrywano w innych krajach 
podyktatorskich (głównie w Polsce) jako modelowy. 

Hiszpania po 2004 roku – odpolitycznienie przez zindywidualizowanie
W późnych latach 90., wobec doświadczeń „przejścia” od dyktatury do demokra- 
cji państw na innych kontynentach, głównie Chile, Argentyny i RPA, oraz – słabiej  
znanych w międzynarodowym obiegu naukowym – pokomunistycznych państw  
Europy Środkowej, przypadek Hiszpanii zaczął jawić się jednak jako wyjątkowy 
nie tylko w pozytywnym sensie10. W środowisku tranzytologów przeważył pogląd, 
że wymierzenie sprawiedliwości sprawcom (wersja „retrybutywna” – w formie kar- 
nej przez sąd lub wersja „rekoncyliacyjna” – w formie symbolicznej przez komisję 
prawdy i pojednania) oraz moralne i materialne zadośćuczynienie ofiarom sprzyja 
osiągnięciu, albo nawet jest warunkiem koniecznym ostatecznego powodzenia pro-
cesu demokratyzacyjnego11. Na przełomie stuleci ukształtowało się przekonanie, 
podnoszone także przez międzynarodowe organizacje ochrony praw człowieka, o po- 
trzebie stosowania „sprawiedliwości tranzycyjnej”, czyli zestawu środków służących 
pracy nad traumą i publicznemu rozliczeniu dyktatury. Jednocześnie wartości chro-
nione przez te organizacje nabrały na forum międzynarodowym kluczowego znacze-
nia dla oceny praktyki rządzenia, przynajmniej w oczach opinii publicznej Europy  
i obu Ameryk.

W czasie pierwszych kilku lat po śmierci Franco ludzie niepogodzeni z pacto de 
olvido podjęli próby ekshumacji szczątków ofiar zbrodni prawicy (ofiary spowodo-
wane przez lewicę w czasie wojny domowej zostały po 1939 roku przez reżim po-
chowane i upamiętnione), zignorowani jednak przez władze i niedostrzeżeni przez 
media nie stworzyli ruchu społecznego. Działalność ta zamarła po wspomnianej 
próbie zamachu z 23 lutego 1981 roku12. Jej powrót nastąpił jednak na przełomie 
wieków, nieprzypadkowo zbiegając się z zarysowaną wyżej zmianą dyskursywną. 
Nieoczekiwanie rozgłos zyskała inicjatywa ekshumacji zwłok 13 ofiar frankistów  
w Priaranza del Bierzo rozpoczęta w październiku 2000 roku z inicjatywy dzien-
nikarza Emilio Silvy, poszukującego szczątków swego dziadka. Rychło potem po-
wstała pierwsza organizacja prowadząca ekshumacje – Stowarzyszenie na rzecz 
Odbudowy Pamięci Historycznej (Associación para la Recuperación de la Memoria 

10  Politics of Memory: Transitional Justice in Democratizing Societies, A. Barahona de Brito, 
C. González Enríquez, P. Aguilar Fernández (red.), Oxford–New York 2001. 
11 O. G. Encarnación, Justice in Times of Transition: Lessons from the Iberian Experience, CES 
Working Paper Series #173 (2009), s. 2–3 – http://www.ces.fas.harvard.edu/publications/docs/pdfs/
CES_173.pdf (dostęp 26.08.2012). 
12 O. G. Encarnación, Pinochetʼs, s. 43.
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Histórica, ARMH) pod kierownictwem Silvy. Kwestia prawa do pamięci przykuła 
uwagę opinii publicznej i mediów światowych, gdy stowarzyszenie zastosowało 
strategię jej umiędzynarodowienia. W 2002 roku złożyło skargę do United Nations 
Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances na bezczynność rządu 
Aznara, który nie udzielał pomocy rodzinom w poszukiwaniu osób zaginionych,  
i uzyskało jej interwencję w Hiszpanii jako państwie uchylającym się od respek- 
towania jednego z praw człowieka. Zmusiło to rząd nie tylko do składania wyja-
śnień przed wspomnianą komisją Narodów Zjednoczonych13, ale także przyczyniło 
się do tego, iż 20 listopada 2002 roku (w 27. rocznicę śmierci Franco) przeprowa-
dził on przez Kongres Deputowanych uchwałę, w której po raz pierwszy wprost 
potępiono wszystkie formy totalitaryzmu oraz oddano cześć wszystkim ofiarom 
wojny i frankistowskiej dyktatury14. 

Hiszpańska kampania na rzecz „odbudowy pamięci” w 2002 roku skorzystała 
szczególnie na debacie wokół powołania Międzynarodowego Trybunału Karnego 
oraz początku procesu Slobodana Miloszevicia przed Międzynarodowym Trybu-
nałem ds. Zbrodni w byłej Jugosławii. Wszystko wskazuje jednak na to, że już 
kilka lat wcześniej sama Hiszpania, unikająca zmierzenia się z własną przeszłością, 
przyczyniła się do ukształtowania „kultury sprawiedliwości tranzycyjnej”, powsta-
jącej wtedy dopiero w krajach półkuli południowej, a także do jej upowszechnie-
nia w wymiarze światowym. W lipcu 1996 roku grupa hiszpańskich prawników 
pod przewodem prokuratora Baltasara Garzóna oskarżyła przed sądem w Walencji 
byłego chilijskiego dyktatora Augusto Pinocheta o zbrodnie przeciw ludzkości.  
W październiku 1998 roku generała aresztowały w Londynie władze brytyjskie, 
aby rozpatrzyć zasadność wniosku Garzóna o ekstradycję do Hiszpanii. Choć osta-
tecznie półtora roku później w wyniku wyroku sądu Izby Lordów i decyzji ministra 
sprawiedliwości Pinocheta nie wydano Hiszpanii, to stało się to ze względu na stan 
jego zdrowia, a nie z powodu nieuznania przez Brytyjczyków zasady, iż zbrodnie 
przeciw ludzkości mogą być sądzone na świecie bez względu na miejsce ich po-
pełnienia. Zdecydowana większość Hiszpanów poparła wówczas ekstradycję Pi-
nocheta do Hiszpanii – duży wpływ na to miał fakt, że przed sądami hiszpańskimi 
chilijskie ofiary reżimu złożyły dramatyczne zeznania. Psychologicznie to stano-
wisko można tłumaczyć nieuświadamianym żalem z powodu niepostawienia przed 
sądem samego Franco. W każdym razie w Hiszpanii opinię publiczną poruszyły 
głosy w dyskusji krytyczne wobec pacto de olvido, wzywające między innymi do 
otrząśnięcia się z moralnej hipokryzji oraz porzucenia elitarnego i zakulisowego 
sposobu uprawiania polityki15. 

Z pewnością liczba stowarzyszeń poszukujących w Hiszpanii zaginionych 
krewnych nie rosłaby tak szybko, gdyby nie zwycięstwo wyborcze PSOE nad  

13 M. Davis, Is Spain Recovering its Memory? Breaking the Pacto de Olvido, „Human Rights Quar-
terly”, August 2005, t. 27, nr 3, s. 871–873. 
14 P. Aguilar, Transitional, s. 13. 
15 M. Davis, Is Spain Recovering, s. 867–871.
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PP w marcu 2004 roku16. Już w opozycji socjaliści udzielali wsparcia ruchowi eks-
humacyjnemu, jednak dopiero w wystąpieniu inauguracyjnym premier José Luis 
Rodríguez Zapatero postawił kropkę nad i, symbolicznie wyrażając zmianę, jaka 
nastąpiła w stosunku do pamięci Hiszpanów – nazwał się „wnukiem kapitana Lo-
zano”. Przedstawił się jako wykonawca testamentu własnego dziadka, oficera armii 
republikańskiej, który przed śmiercią z rąk frankistów w 1936 roku miał listownie 
prosić rodzinę o zadbanie o pamięć o nim. Faktycznie, pękniecie pacto de olvido 
w największym stopniu trzeba wiązać z kolejną zmianą pokoleniową w hiszpań-
skiej polityce. To wnukowie uczestników wydarzeń wnieśli do sfery publicznej 
„niedosyt pamięci” i stanęli naprzeciw własnych rodziców, nadal podnoszących 
walory zbiorowego „zapomnienia”17. 

Ruch koordynowany przez ARMH z początku oczekiwał od władz jedynie 
pomocy materialnej przy ekshumacjach i w dostępie do archiwów. Z czasem po-
wstały inne organizacje na rzecz „odbudowy pamięci”, wspierane między innymi 
przez zbudowaną wokół Partii Komunistycznej Hiszpanii (Partido Comunista de 
Espana, PCE) Zjednoczoną Lewicę (Izquierda Unida, IU)18, które wprost wysunę-
ły żądania nawiązujące do „retrybutywnej” wersji „sprawiedliwości tranzycyjnej”. 
Sama AMRH pozostała jednak raczej w nurcie „rekoncyliacyjnym”, które to po-
dejście – jak pokazały badania opinii publicznej z listopada 2007 roku – stało się 
bliskie większości Hiszpanów19. 

PSOE wprowadziła szereg zmian, które – zgodnie z ujęciem Shevel – legły  
u podstaw prawnych drugiego etapu hiszpańskiej polityki wobec pamięci20. Uko-
ronowaniem tych działań stała się ustawa o pamięci historycznej uchwalona przez 
Kongres Deputowanych 31 października 2007 roku. Pokazała ona ostatecznie, że 
lewica nie dąży do wprowadzenia w Hiszpanii ani rozwiązań południowoamery-
kańskich i południowoafrykańskich, ani środkowoeuropejskich, kształtuje nato-
miast własną „kulturę sprawiedliwości posttranzycyjnej”. Takie podejście było po 
części wynikiem podtrzymania przez Zapatero orientacji na porozumienie narodo-
we co do przeszłości (partii Mariano Rajoya nie udało się jednak skłonić do gło-
sowania za ustawą)21, po części zaś skutkiem realizacji generalnej strategii lewicy 
wycofania państwa na pozycje neutralności światopoglądowej, przy jednoczesnej 
maksymalizacji wolności jednostek. Ustawę tę trzeba zatem rozpatrywać w powią-

16 M. S. Mendes, Exhuming, s. 25.
17 I tak Zapatero urodził się w 1960 r., a otwarcie mu przeciwny w tej sprawie Gonzaléz w 1942 r. – 
M. Stasiński, Pamięć historyczna. 
18 Podobnie jak PSOE, PCE także była sygnatariuszem porozumień z Moncloa, lecz hiszpańscy wy-
borcy na stałe wyznaczyli jej drugorzędne miejsce na scenie politycznej. 
19  O. G. Encarnación, Pinochetʼs, s. 47–48.
20 O. Shevel, dz. cyt., s. 8–9.
21 O stanowiskach partii politycznych i strategii PSOE przeprowadzenia ustawy przez parlament zob. 
G. Blakeley, Politics As Usual? The Trials And Tribulations Of The Law Of Historical Memory In 
Spain, „Entelequia. Revista Interdiscplinar: Monográfico”, Septiembre 2007, nr 7, s. 315–330, http://
www.eumed.net/entelequia/pdf/2008/e07a19.pdf (dostęp 26.08.2012).
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zaniu z takimi zmianami wprowadzonymi w latach 2004–2011 przez rząd lewicy 
jak zniesienie subsydiów państwowych dla szkół prowadzonych przez instytucje 
wyznaniowe, usunięcie symboli religijnych z miejsc publicznych, liberalizacja 
prawa rozwodowego oraz aborcyjnego, legalizacja małżeństw jednopłciowych  
i przyznanie im prawa do adopcji dzieci.

Prawo z 2007 roku zobowiązywało państwo do: sporządzenia listy wszyst-
kich przestępstw popełnionych na tle politycznym w latach 1936–1975 oraz miejsc 
pochowania ofiar, kontynuowania działań w celu pełnego zadośćuczynienia mate-
rialnego i moralnego poszkodowanym22, finansowania przez rząd centralny i rządy 
regionalne inicjatyw ekshumacyjnych i zapewnienia ich uczestnikom dostępu do 
archiwów. W celu ułatwienia tego dostępu oraz pomocy historykom osobnym de-
kretem królewskim z 1 czerwca 2007 roku powołano Centrum Dokumentacyjne 
Pamięci Historycznej (Centro Documental de la Memoria Histórica) w Salamance, 
w którym scalono rozproszone dotąd źródła archiwalne na temat wojny domowej  
i jej konsekwencji z lat 1936–1978. Państwo nie wzięło jednak na siebie obowiązku 
całościowego zbadania łamania praw człowieka w czasach frankizmu, a jedynie 
wspierania wysiłków obywateli poszukujących prawdy. Tym samym nie zrealizo-
wało wezwania Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z 17 marca 2006 
roku do ustanowienia specjalnej komisji badawczej23. Natomiast po raz pierwszy 
od 1939 roku w ustawie stwierdzono „nieprawny” charakter powstania Franco 
przeciw republice 18 lipca 1936 roku (jego rządów nie uznano jednak za „niele-
galne”), a wyroki sądów frankistowskich nazwano „niesprawiedliwymi”. Ustawa 
nakazała też demontaż pomników i tablic oraz zmianę nazw miejsc publicznych 
upamiętniających samego Franco oraz innych reprezentantów reżimu, a także za-
kazała organizacjom prawicowym, podtrzymującym pamięć o nich, manifestacji 
w Dolinie Poległych w Madrycie, mauzoleum zbudowanym przez władze bezpo-
średnio po zakończeniu wojny domowej, gdzie sam caudillo został pochowany24. 

Istotą tego etapu polityki wobec pamięci jest – jak wskazuje Shevel – rezygna-
cja państwa z kształtowania jednej narracji o wydarzeniach 1931–1975 i dopusz-
czenie do współistnienia w przestrzeni publicznej różnych pamięci reprezentowa-
nych przez jednostki, rodziny i grupy społeczne. Mylą się zatem ci krytycy, któ-
rzy przypisują kierownictwu socjalistów motyw narzucenia społeczeństwu jednej  

22 O wprowadzanych stopniowo od 1977 roku formach odszkodowań – P. Aguilar, Transitional. 
23 O krytyce ustawy z punktu widzenia standardów ochrony praw człowieka zob. M. López Lerma, 
The Ghosts of Justice and the Law of Historical Memory, „Conserveries mémorielles” 2011, nr 9: Les 
représentations du passé: entre mémoire et histoire – http://cm.revues.org/840 (dostęp 26.08.2012). 
24 O. G. Encarnación, Justice, s. 32–33. Licząc się z protestami prawicy, nie zrealizowano pomysłu 
przekształcenia kompleksu w Dolinie Poległych w państwowe centrum badań nad okresem 1936–
1975 lub miejsce pamięci ofiar frankizmu (wielu jeńców – robotników przymusowych zmarło przy 
jego budowie). Jednak 29 listopada 2011 roku, już po wyborach przegranych przez socjalistów, ko-
misja powołana przez rząd Zapatero opowiedziała się za ekshumacją zwłok dyktatora i przekazaniem 
ich rodzinie. Zob. N. Junquera, Government says Francoʼs body should be exhumed – http://elpais.
com/elpais/2011/11/29/inenglish/1322547647_850210.html (dostęp 26.08.2012).
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wykładni historii, przyznającej wyłączną rację Drugiej Republice oraz delegalizu-
jącej państwo Franco (co oznaczałoby uznanie nieważności wszystkich wydanych 
przez nie aktów prawnych). Tym samym państwo hiszpańskie odeszło od polityki 
integracji narodu przez wspólną narrację historyczną, podjęło się natomiast roli 
„strażnika” równego prawa obywateli do wyboru pamięci. W tym punkcie inten-
cje rządu rozeszły się nie tylko z międzynarodowymi organizacjami ochrony praw 
człowieka oraz organizacjami zrzeszającymi ofiary i ich krewnych, które oczeki-
wały postawienia przed sądami karnymi winnych zbrodni frankizmu, ale także  
z ARMH, która uznała ustawę jedynie za „pierwszy krok do ukształtowania pamię-
ci zbiorowej na temat horrorów przeszłości”25. 

Ustawa nie anulowała prawa o amnestii z 1977 roku, wprowadziła natomiast 
pełną rehabilitację ofiar. Jak relacjonuje Shevel, jej autorzy wyszli od przekonania, 
iż pacto de olvido nie stworzył fundamentów pod trwałe wygaszenie antagonizmu 
pamięci. „Zamrożenie” debaty nad przeszłością spowodowało, iż narracja histo-
ryczna frankistów pozostała w pozycji uprzywilejowanej. U podstaw tej decyzji 
leżało przekonanie, które było także kamieniem węgielnym rządów caudillo, iż 
Hiszpanie są „narodem nierządnym”, niezdolnym do uporania się z własnymi spra-
wami bez ograniczenia podstawowych wolności (w tym wypadku wolności słowa). 
W taki oto sposób – zgodnie z ich rozumowaniem – zasada, na której po śmierci 
Franco postanowiono oprzeć budowę demokratycznego państwa hiszpańskiego, 
pośrednio legitymizowała zamach stanu z 1936 roku, przeprowadzony przeciwko 
demokratycznie wybranym władzom republiki. Argumentowali oni, że wskutek za-
warcia pacto de olvido nastąpiło nieoficjalne przyznanie racji jednej ze stron sporu 
o historię oraz uniemożliwienie wyciągnięcia przez całe społeczeństwo wniosków 
z doświadczeń demokracji z lat 1931–1936.

Shevel wiernie przedstawia względy, którymi kierowali się fundatorzy nowej 
polityki wobec pamięci państwa hiszpańskiego26. Jej analiza nie zawiera jednak in-
formacji na temat niezamierzonych skutków wywołanych przez odejście od pacto 
de olvido przez rząd Zapatero. Warto tu jednak o nich wspomnieć, przede wszyst-
kim po to, aby skorygować zbyt idealistyczny obraz polityki w Hiszpanii, który jeśli 
byłby prawdziwy, w jeszcze większym stopniu ograniczyłby podobieństwa między 
nią a Ukrainą. Przedstawione inicjatywy przyczyniły się bowiem do gwałtownego 
zaostrzenia konfliktu pamięci, który osiągnął apogeum na przełomie pierwszej i dru-
giej kadencji Zapatero (2007–2009, zatem w okresie, gdy swe główne inicjatywy  
z zakresu polityki wobec pamięci realizował także Wiktor Juszczenko). Politycy pra-
wicy, ale także niektórzy znani intelektualiści i zewnętrzni obserwatorzy hiszpańskiej 
polityki oskarżyli premiera nie tylko o próbę nadania Drugiej Republice rangi mitu 
założycielskiego współczesnej Hiszpanii (obecnie królestwa), ale także o dążenie do 
zniszczenia przeciwnika politycznego przez delegitymizację rodowodu Partii Ludo-
wej. Jako dodatkowy argument przeciw Zapatero posłużyły im inicjatywy premiera 
25 O. G. Encarnación, Justice, s. 33. 
26 O. Shevel, dz. cyt., s. 10–11.
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względem mniejszości narodowych: negocjacje z baskijskimi ultranacjonalistami  
z ETA o zakończenie terroru (w końcu nieudane) oraz poparcie dla nowej, uchwalo-
nej przez władze autonomiczne, wersji Statutu Katalonii. W konsekwencji przeciw 
liderowi socjalistów wytoczono najcięższy zarzut rozbijania państwa hiszpańskiego 
– zarówno w płaszczyźnie ideologicznej, jak narodowościowej. Z punktu widzenia 
konserwatystów i nacjonalistów premier parł do zniszczenia tego, co Franco, buntując 
się przeciw chaotycznym rządom republikańskim, właśnie zdołał uratować. Z punktu 
widzenia zwolenników hiszpańskiego modelu „tranzycji” marnotrawił natomiast do-
robek poprzedniego pokolenia, utopijnie zakładając, że w imię uniwersalnych warto-
ści można sterować nawą państwową wbrew zasadom realizmu politycznego27. 

Trzeba przyznać, że przynajmniej w dwóch punktach ludzie lewicy, a także jej sym-
patycy, wykroczyli poza ducha ustawy z 2007 roku. Zasadzie neutralności państwa nie 
służyła wspomniana deklaracja rodzinna Zapatero wskazująca na jego emocjonalne za-
angażowanie. Co jednak znacznie ważniejsze, argumentacji krytykom dostarczyła próba 
sądowej rozprawy Garzóna z reżimem Franco. Podobnie jak w sprawie Pinocheta, działał 
on, opierając się na precedensie Trybunału Norymberskiego. Pominął amnestię z 1977 
roku, argumentując, iż nie może ona dotyczyć zbrodni przeciw ludzkości jako nieulega-
jących przedawnieniu. Występując w październiku 2008 roku w imieniu organizacji zrze-
szających rodziny ofiar, Garzón oskarżył o popełnienie zbrodni tego typu samego Franco  
i 34 innych funkcjonariuszy reżimu, przedstawił listę 114 tysięcy osób zaginionych  
skutkiem ich działań, w końcu zarządził ekshumację 19 grobów zbiorowych. Już mie-
siąc później wycofał się z prowadzenia śledztwa, gdyż prokuratura generalna zanegowała 
prawną podstawę jego działań, wezwał jedynie lokalne sądy do podejmowania decyzji  
o ekshumacjach. 

Krytycy polityki wobec pamięci Zapatero dopatrzyli się w działaniach Garzó-
na żądzy odwetu lewicy28, trzeba jednak zaznaczyć, że nic nie wskazuje na to, aby 
jego akcja była z rządem uzgodniona. Przeciwnie, jak twierdzą niektórzy obserwa-
torzy tej batalii, Garzón od początku zdawał sobie sprawę, iż tym razem sukces jest 
poza jego zasięgiem. Podjął ją jednak, aby wywrzeć nacisk na rząd i spowodować 
jego silniejsze zaangażowanie w proces ekshumacyjny29. O świadome nadużycie 
władzy przez wszczęcie śledztwa niezgodnie z porządkiem prawnym oskarżyło 
Garzóna stowarzyszenie Manos Limpias (Czyste Ręce) kojarzone ze skrajną pra-
wicą. Jednak w lutym 2012 roku Sąd Najwyższy ostatecznie oczyścił go z tego 
zarzutu. Uznał, że miał on prawo konfrontować precedensowe zastosowanie pra-
wa międzynarodowego i prawo krajowe, wyciągnął jednak błędne wnioski. Tym 
samym obowiązywanie w Hiszpanii amnestii z 1977 roku zostało potwierdzone30.
27 Zob. M. Stasiński, Demony wojny według Zapatero, „Gazeta Wyborcza”, 01.12.2007. 
28 M. Stasiński, Pamięć. O karierze sędziego zob. tenże, Upadek człowieka, co dopadł Pinocheta, 
„Gazeta Wyborcza”, 25–26.02.2012.
29 V. Burnett, Spanish Judge Drops Probe Into Franco Atrocities – http://www.nytimes.com/2008/11/19/
world/europe/19spain.html?hp (dostęp 26.08.2012).
30 Zob. G. Tremlett, Baltasar Garzón cleared over his Franco-era crimes inquiry, http://www.guardian.
co.uk/world/2012/feb/27/baltasar-garzon-cleared-franco-crimes?newsfeed=true (dostęp 26.08.2012).
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Wkrótce po przyjęciu ustawy z 2007 roku w Hiszpanii dały o sobie znać dą- 
żenia do rewanżu pamięci. Po upływie pięciu lat widać jednak, że nie wywarły one  
większego wpływu na strukturę sceny partyjnej, na porządek prawny i w końcu  
na relacje społeczne między sympatykami lewicy i prawicy. W wyniku zwycię-
stwa wyborczego z listopada 2011 roku Partia Ludowa powróciła do władzy,  
a Rajoy objął funkcję premiera. O ile w pierwszym roku po tych wyborach parla-
mentarzyści prawicy podnieśli kwestię cofnięcia innych zmian prawnych wpro-
wadzonych przez lewicę (głównie ustawy liberalizującej prawo do aborcji), o tyle 
nie upomnieli się o przywrócenie pomników Franco, przed początkiem rządów 
Zapatero zajmujących eksponowane miejsca w przestrzeni publicznej. Walki  
o skazanie frankistów za zbrodnie nie zaprzestały natomiast organizacje zrzeszające 
ofiary – głównie Hiszpańska Platforma na rzecz Komisji Prawdy. W dużej mierze 
wskutek jej starań, a także zabiegów Amnesty International, United Nations Wor-
king Group on Enforced or Involuntary Disappearances 1 października 2013 roku  
wydała zalecenie, aby Hiszpania unieważniła amnestię i wszczęła śledztwa w spra-
wie zaginionych w okresie wojny domowej. Wynikło ono z przekonania, iż pory-
wanie i mordowanie ludzi, a następnie ukrywanie miejsc ich pochówku jest zbrod-
nią przeciwko ludzkości, która w świetle konwencji ONZ z 26 listopada 1968 roku 
nie podlega przedawnieniu31.

Jednak u schyłku 2013 roku więcej wskazywało na to, że z jednej strony roz-
ognienie konfliktu pamięci pod rządami lewicy stanowiło „koszt” wprowadzenia 
przez państwo równego prawa do pamięci, z drugiej również na prawicy stopnio-
wo godzono się z heterogenicznym charakterem pamięci narodowej. Wyciszenie 
sporów i w ogóle zejście w ostatnich trzech latach w debacie publicznej na dalszy 
plan problematyki przeszłościowej należało jednak także wiązać z kryzysem go-
spodarczym dotkliwie odczuwanym zwłaszcza przez młode pokolenie Hiszpanów. 
Nikt zatem nie mógł dać gwarancji, że pamięć o wojnie domowej i frankizmie 
została definitywnie „zdepolityzowana”. Jak zwracają uwagę badacze zagadnienia, 
we współczesnych demokracjach czynniki aktywizujące spory o przeszłość poja-
wiają się i oddziałują na życie publiczne w sposób na tyle przypadkowy, że trudno 
o jakiekolwiek wiarygodne przewidywania32.

Jak powstały i jak istnieją narody?
Zdaniem Shevel prawne usankcjonowanie przez lewicę pluralizmu pamięci o wy-
darzeniach lat 1931–1975 było możliwe, gdyż zbiorowe osiągnięcia Hiszpanów  
z okresu ostatniego trzydziestolecia (konsolidacja demokracji, wzrost poziomu ży-
cia i jakości państwa) zyskały w ocenie większości z nich na tyle wysokie uznanie, 
że powstały fundamenty zgody narodowej alternatywne dla jednej wersji historii 
(trzeci filar tożsamości narodowej). Tym samym efekty okresu „przejścia” zaprze-
czyły autostereotypowi przypisującemu Hiszpanom bycie „nierządnym narodem”. 
31 M. Stasiński, ONZ chce rozliczenia zbrodni hiszpańskiej dyktatury, „Gazeta Wyborcza”, 2.10.2013. 
32 M. Davis, dz. cyt., s. 880. 
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Autorka uważa, że przypadek Hiszpanii podważa koncepcję Anthonyʼego D. Smi-
tha, zgodnie z którą powstanie wspólnej pamięci ustanawia fundament pod wspól-
ną tożsamość, a z kolei bez ukształtowania się tej ostatniej nie ma podstaw istnienia 
samego narodu. W jej ujęciu hiszpańskie doświadczenie pokazuje, że współcześnie 
kolejne etapy procesu nation building mogą być „zamykane” bez osiągnięcia po-
wszechnej zgody co do tego, jakie symbole z przeszłości mają należeć do kanonu 
świętości narodowych33.

W szerszym kontekście rozwiązania hiszpańskie Shevel uważa za ważne  
z punktu widzenia sporu toczonego o zasady sprawiedliwego państwa. Trwa on 
między zwolennikami koncepcji postnarodowej a – jak ich nazywa autorka – libe-
ralnymi nacjonalistami. O ile dla pierwszych jedynym punktem odniesienia pozo-
stają jednostki, zatem państwa powinny zachować równy dystans wobec świato-
poglądów oraz identyfikacji kulturowych, religijnych czy narodowych, o tyle dla 
drugich trwała wspólnota polityczna nie może się obyć bez „jądra” kulturowego 
zdolnego poruszać emocje zbiorowe, zbudowanego między innymi z ujednoliconej 
wersji pamięci historycznej. Na tym tle przyjęcie w Hiszpanii ustawy z 2007 roku 
jest przez Shevel rozpatrywane jako krok władz w stronę realizacji koncepcji post-
narodowej. Skłania się ona do poglądu, że przypadek Hiszpanii świadczy na rzecz 
tezy, iż współcześnie wśród różnych strategii nation building skuteczna jest także 
ta, w której państwo dąży do „tradycyjnego” celu „nietradycyjnymi” metodami34. 

Zgadzam się i z taką interpretacją myślenia o państwie hiszpańskiej lewicy,  
i z docenieniem jej sposobu integracji społeczeństwa, nie podzielam jednak poglą-
du autorki, że przypadek Hiszpanii podważa koncepcję Smitha, przez niego samego 
nazwaną etnosymbolistyczną. Sądzę, iż przeciwnie, on ją nawet potwierdza – bez 
bogatych zasobów pamięci historycznej w Hiszpanii niemożliwa byłaby dziś tak 
nowatorska strategia nation building. Historyk ów nie twierdzi, że narody mogą ist-
nieć tylko wtedy, gdy ich członków łączy jedna pamięć o wydarzeniach wszystkich 
okresów ich historii. Uważa natomiast, iż nie mogły one powstać bez ukształtowa-
nia i upowszechnienia wśród ich członków mitów etnohistorycznych, symbolizu-
jących wspólnotę ich losów, odnoszących się do heroicznych czynów przodków  
i stanowiących węzłowe punkty całościowych narracji dziejowych (twierdzi zatem, 
że narody muszą mieć pierwszy filar tożsamości narodowej). Smith sądzi też, iż 
narody nie mogą trwać bez odkrywania przeszłości na nowo i dostosowywania jej 
interpretacji do swych obecnych potrzeb (na tym właśnie polega stale trwający pro-
ces wykorzystywania zasobów pamięci historycznej do budowy filaru trzeciego)35. 
33 O. Shevel, dz. cyt., s. 12–13. Autorka powołuje się na artykuł A. D. Smitha Memory and Moder-
nity: Reflections on Ernest Gellnerʼs Theory of Nationalism, „Nations and Nationalism”, November 
1996, t. 2, issue 3, s. 371–388. Zawiera on tekst wykładu okolicznościowego Smitha wygłoszonego 
ku pamięci Ernesta Gellnera, zmarłego w 1995 roku – http://gellnerpage.tripod.com/SmithLec.html 
(dostęp 26.08.2012). 
34 Tamże, s. 14–17. 
35 Pogląd ten można wyczytać z przywołanego przez Shevel wykładu Smitha, w szerszej (aczkolwiek 
nadal zwięzłej) wersji można go też znaleźć np. w rozdziale Ethno-symbolism jego pracy Nationalism 
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Hiszpańska tożsamość powstała właśnie tą drogą na długo przed początkiem 
„przejścia” w 1975 roku. Większość mieszkańców kraju zaczęła w niej uczest-
niczyć jeszcze przed wybuchem wojny domowej. Inny przypadek reprezentuje 
Ukraina, w której narracja taka została przez historyka Mychajłę Hruszewskiego 
ukształtowana ostatecznie na początku XX wieku, jednak aż do 1991 roku nie było 
politycznych możliwości jej upowszechnienia. W epoce 1945–1991 była znana je-
dynie bardzo wąskiej grupie społecznej (dysydenci, część inteligencji), głównie  
w zachodniej i środkowej części kraju. Mieszkańcy kraju masowo poznali ją do-
piero w okresie istnienia niepodległej Ukrainy. Koncepcja Smitha nie ma wymiaru 
uniwersalnego, nie wyjaśnia bowiem, jak powstały narody postkolonialne, czyli 
większość narodów współczesnego świata, znajduje jednak potwierdzenie w histo-
rii Europy. Na naszym kontynencie wyjątku od tego typu procesu narodotwórczego 
nie stanowi także i Ukraina. 

Ukraina a Hiszpania (zdaniem politologa)
Odnośnie do Ukrainy Shevel wyjaśnia najpierw, dlaczego tuż po 1991 roku nie 
było szans na zawarcie pacto de olvido. Po pierwsze dlatego, że skutkiem Gorba-
czowowskiej pierestrojki spory o pamięć zaczęły nurtować życie publiczne wcześ- 
niej niż nawet sama idea niepodległości Ukrainy. Po drugie, zauważa ona, że  
w przeciwieństwie do Hiszpanii na Ukrainie nie było widoków na kompromis, 
gdyż od samego początku brak było zgody wokół tak podstawowych kwestii, jak 
forma ustroju państwa czy kierunek jego polityki zagranicznej. Na scenie poli-
tycznej ukształtowało się silne postnomenklaturowe centrum, a komunistyczna  
lewica oraz narodowodemokratyczna i nacjonalistyczna prawica nie miały w poje- 
dynkę dość oparcia w elektoracie, aby samodzielnie rządzić. W tej sytuacji żad-
na z tych dwóch sił nie miała bodźca, aby myśleć w kategoriach długoterminowej 
strategii budowania jedności narodowej. Brak zainteresowania zawarciem porozu-
mienia odnoszącego się do przeszłości Shevel przypisuje także centrowemu obo-
zowi prezydenckiemu. Rządził on w kadencji Leonida Krawczuka (1991–1994)  
i Leonida Kuczmy, do przełomu wywołanego tzw. skandalem kasetowym (2001) 
przy nieformalnym i niestałym (ale legitymizacyjnie dla niego cennym) poparciu 
prawicy36. Dodajmy, że następnie, na jesieni 2004 roku, to właśnie prawica (zgod-
nie z terminologią autorki), zbudowawszy nowe partie – Naszą Ukrainę i Blok Ju-
lii Tymoszenko, przeprowadziła pomarańczową rewolucję i sięgnęła po władzę.  
W świetle charakterystyki zaprezentowanej przez Shevel ukraińska scena polityczna 
rozwijała się podobnie do hiszpańskiej. Nastąpiła ewolucja od dominacji centrum  
w stronę systemu wielopartyjnego z trwałą przewagą dwóch bloków – centroprawico- 
wego i centrolewicowego. Wobec powstania obozu „pomarańczowych” po 2004 roku  
dawny obóz prezydenta Kuczmy, po przesunięciu jego centrum z Dniepropietrowska 

and Modernism. A critical survey of recent theories of nations and nationalism, London–New York 
1998, s. 170–198. 
36 O. Shevel, dz. cyt., s. 18–22.



do Doniecka, skąd wywodzi się Partii Regionów i sam Wiktor Janukowycz, zajął 
miejsce centrolewicy.

Z kolei najważniejszą przyczynę niezastosowania na Ukrainie rozwiązań dru-
giego etapu hiszpańskiej strategii wobec pamięci widzi Shevel przede wszystkim 
w tym, że ukraińskie elity polityczne wszystkich orientacji pozostały dziedzicami 
przekonania Stalina, że wspólna pamięć jest warunkiem sine qua non jedności na-
rodu i stabilności państwa. Tym samym hiszpańska ustawa z 2007 roku daleko wy-
kracza poza horyzont ich myślenia politycznego. Drugą przyczyną jest jej zdaniem 
utrzymywanie się na Ukrainie, szczególnie w części wschodniej i południowej, 
wpływu współczesnej rosyjskiej (dawnej sowieckiej) narracji historycznej, zgod-
nie z którą Ukraińcy i Rosjanie stanowią części składowe jednej pansłowiańskiej 
narodowości (czy cywilizacji). Z tego założenia wynika przekonanie o wspólnocie 
ich dziejów, to zaś oznacza usunięcie poza granice współcześnie akceptowalnych 
tradycji politycznych całej antyrosyjskiej i antysowieckiej ukraińskiej działalności 
niepodległościowej. W przekonaniu Shevel wprowadzenie na Ukrainie współczes-
nej hiszpańskiej polityki wobec pamięci wymagałoby „odrzucenia logiki państwa 
narodowego oraz esencjonalnie prymordialistycznego rozumienia narodu jako jed-
ności organicznej w dziejach”37.

W ogólnych zarysach Shevel trafnie wyjaśnia przyczyny, dla których polityka 
państwa ukraińskiego wobec pamięci rozwijała się innymi drogami. Ich analizę 
warto jednak rozszerzyć, aby zrozumieć, dlaczego zawarcie długoterminowych 
porozumień co do przeszłości między siłami politycznymi na Ukrainie było, i na- 
dal wydaje się, mało prawdopodobne. Decydują o tym trzy kwestie. Pierwsza 
wynika z odmienności całych historii porównywanych krajów (w tym także od-
mienności wydarzeń lat 30. i 40. XX wieku) i wyraża się w innym charakterze  
i efektach ukraińskiego i hiszpańskiego procesu narodotwórczego. Druga dotyczy 
różnic w kulturze politycznej, stopniu rozwoju i typie ruchów społecznych i okre-
śla zdolność uczestników polityki do zawierania i dotrzymywania umów. Trzecia 
w końcu jest skutkiem innego oddziaływania współcześnie na Hiszpanię i Ukrainę 
czynników zewnętrznych – sąsiednich państw i europejskiej opinii publicznej, któ-
re reprezentują własne stanowiska na temat historii XX wieku. 

Hiszpania i Ukraina – zasoby pamięci historycznej i procesy narodotwórcze
Pytanie, jak doszło do tego, że Hiszpanie najpierw zawarli umowę sprzyjającą poko-
jowi społecznemu, następnie przez prawie trzy dekady jej dotrzymywali, a gdy w koń-
cu większość z nich zapragnęła ją zmienić, to uczynili to w zgodzie z procedurami  
demokratycznymi, odsyła do historii kraju, w niej jednak niełatwo znaleźć na nie 
odpowiedź. Tradycje kontraktu w polityce były w Hiszpanii przed 1975 rokiem 
stosunkowo słabe. W epoce nowożytnej do końca XVIII wieku rządy osobiste 
monarchów miały przytłaczającą przewagę nad instytucjami reprezentacyjnymi,  

37 Tamże, s. 31.
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w XIX wieku krajem wstrząsnęła wojna wywołana interwencją francuską, a na-
stępnie trzy wojny karlistowskie, w końcu w ostatnim stuleciu nastąpiły dwie dyk-
tatury wojskowe. Z kolei jedynym doświadczeniem demokratycznym, jakie mo-
gła pamiętać część uczestników przemian lat 70., były nieskonsolidowane rządy 
Drugiej Republiki, w czasie których władzę sprawowały ugrupowania odwołujące 
się nie do wartości pluralistycznych i indywidualistycznych, lecz totalistycznych  
i kolektywistycznych38. 

Poszukując odpowiedzi na pytanie o źródła hiszpańskiego sukcesu, nie można 
jednak odwrócić się od historii, jego istotne źródła tkwią bowiem w społecznych 
wyobrażeniach o niej. Nie ulega wątpliwości, że współczesna identyfikacja z hisz-
pańskością jest związana z całą historią kraju, któremu – w porównaniu z krajami 
Europy Środkowej i Wschodniej – sama geografia przyznała korzystne warunki 
kształtowania jednego organizmu politycznego. Na dzieje Hiszpanii składają się 
wszak: rzymska prowincja Iberia, królestwo Wizygotów, emirat Kordoby i rekon-
kwista, w końcu – co najważniejsze – ponadczterechsetletnia monarchia Habs-
burgów i Burbonów, przodujące mocarstwo w Europie i Nowym Świecie w XVI 
i XVII wieku, współtwórca odrębnej cywilizacji rozciągniętej w Ameryce, Azji  
i Afryce, obejmującej dziś blisko pół miliarda ludzi. 

W politologicznych analizach procesu hiszpańskiej „tranzycji” czynnik pole-
gający na poczuciu przynależności do „jądra” wspólnoty kulturowej, która ma glo-
balny zasięg i odegrała jedną z kluczowych ról w zarysowaniu konturów współczes-
nego świata, nie jest z reguły brany pod uwagę39. A przecież o poczuciu tym można 
mówić także w przypadku części z tych ludzi, którzy – jak hiszpańscy lewicowcy  
w latach 1939–1975 czy przedstawiciele mniejszości narodowych – w różnych 
okresach historii otwarcie kontestowali polityczny ustrój Hiszpanii. Podobne kry-
teria historyczne – stałość granic i ciągłość ośrodka władzy od schyłku średniowie-
cza, uniknięcie prób kolonizacji z zewnątrz i okupacji, w końcu bycie metropolią 
światowego imperium – wśród krajów „tranzycyjnych” należących do tzw. trzeciej 
fali demokratyzacji w XX wieku obok Hiszpanii spełnia jedynie Portugalia40. 

Zawieszenie w 1977 roku w Hiszpanii sporu o wydarzenia poprzednich 40 lat 
nie oznaczało zatem odebrania całości zasobów pamięci historycznej formatyw-
nego wpływu na tożsamość. W konsekwencji u progu „przejścia” proces nation 
building był tu w całkiem innym punkcie niż na Ukrainie w 1991 roku. Jeśli pro-
ces ten przedstawimy graficznie, możemy przyjąć, że w Hiszpanii krzywa pięła 

38 Hiszpańskie partie polityczne – i socjalistycznej lewicy, i chrześcijańskiej prawicy – traktowały 
wówczas politykę jak grę o sumie zerowej – S. G. Payne, Pierwsza hiszpańska demokracja. Druga 
Republika (1931–1936), Warszawa 2009, s. 451–466.
39 Dużą rolę w utrwaleniu tych wyobrażeń odegrały rządy Franco. Z jednej strony podtrzymywa-
no ideę hispanidad, czyli kulturowej i politycznej wspólnoty z dawnymi koloniami w Ameryce, 
zob. T. Miłkowski, P. Machcewicz, Historia Hiszpanii, Wrocław 2009, s. 355, z drugiej wkompo-
nowywano walkę frankistów przeciw republice w długą tradycję konkwisty i misji cywilizacyjnej –  
M. Davis, dz. cyt., s. 864. 
40 O. G. Encarnación, Justice, s. 17–24. 
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się ku górze od powstania zjednoczonego państwa na początku epoki nowożytnej, 
przyśpieszając w czasie wojen napoleońskich (1808–1814), Pierwszej Republiki 
(1872–1874) i w okresie ożywienia intelektualnego po kryzysie 1898 roku, faza 
kulminacyjna przypadła na lata wojny domowej i rządów Franco, w końcu okres 
„tranzycji” był swego rodzaju testem, czy narodowa tożsamość okaże się dość 
zintegrowana, aby przetrwać w warunkach demokracji, decentralizacji władzy  
i autonomizacji prowincji. Gdy wynik okazał się pozytywny – w przeciwieństwie 
do wojen domowych XIX wieku jedynie część Katalończyków i Basków odrzuci-
ła uczestnictwo w hiszpańskim kulturowym „jądrze” tożsamości narodowej – już 
wtedy nastąpiło odejście od właściwego czasom Franco „esencjonalnie prymor-
dialistycznego rozumienia narodu”. Wraz z początkiem rządów Zapatero krzywa, 
zgodnie z tendencją widoczną w większości krajów wysoko rozwiniętych w Euro-
pie, zaczęła przechylać się ku dołowi. 

Jeśli chodzi o Ukrainę, krzywa miała początek także w XVI wieku, a w stu-
leciu XVII, dzięki ruchom społecznym aktywizowanym przez powstania kozac-
kie, zaczęła rosnąć doprawdy obiecująco. Jednak w XVIII wieku działania państw 
rywalizujących o terytorium Ukrainy skutecznie dalszy jej wzrost „powstrzyma-
ły”. Z epoki nowożytnej w zasobach współczesnej ukraińskiej pamięci narodo-
wej pozostał zatem przede wszystkim etos zbrojnego zrywu i doświadczenie klęsk 
zadanych przez siły zewnętrzne41. Oprócz panowania południoworuskich książąt 
w średniowieczu w zasobach tych prawie w ogóle nie występuje wzór wspólnoty 
politycznej, funkcjonującej poza sytuacjami wojennymi (hetmanat na Lewobrzeżu 
w drugiej połowie XVII i pierwszej połowie XVIII wieku był tworem jedynie au-
tonomicznym). 

Przyspieszenie ukraińskiego procesu narodotwórczego nastąpiło dopiero od 
czasów Wiosny Ludów w Austrii i industrializacji Rosji w drugiej połowie XIX 
wieku, jednak niemal cały wiek XX był tu nie, jak na Półwyspie Iberyjskim, okre-
sem walki między „dwoma Hiszpaniami”, lecz epoką zmagań o określenie granic 
terytorium narodowego, uznanie istnienia narodu przez opinię międzynarodową,  
w końcu jego uwolnienie od zewnętrznego panowania. Dla ukraińskiego procesu 
narodotwórczego żaden z okresów ostatniego stulecia nie był całkiem stracony. 
Nawet czas przynależności całego kraju do ZSRR w latach 1945–1991, mimo po-
stępów rusyfikacji oraz prób kształtowania narodu sowieckiego, wskutek istnienia 
osobnej republiki federacyjnej przyczynił się do umocnienia terytorialnego aspektu 
identyfikacji narodowej Ukraińców42. Jednak w żadnym momencie XX wieku ja-
kaś istotna część narodu, choćby tylko „połowa”, jak to było z tą częścią Hiszpa-

41 Do Natalii Jakowenko i innych historyków z jej kręgu, którzy przedstawiają postawy uczestników 
ówczesnych wydarzeń nie przez pryzmat konfliktów narodowych, lecz decyzji podejmowanych indy-
widualnie z motywów wyznaniowych, politycznych i statusowych, wracam w ostatniej części opra-
cowania. Zob. N. Jakowenko, Historia Ukrainy do 1795 r., Warszawa 2011, taż, Druga strona lustra. 
Z historii wyobrażeń i idei na Ukrainie XVI–XVII w., Warszawa 2010.
42 S. Yekelchyk, Ukraina. Narodziny nowoczesnego narodu, Kraków 2009, s. 219–254. 
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nów, która w 1939 roku utożsamiała się ze zwycięzcami, nie mogła zrealizować 
swej wizji kraju. 

W tej sytuacji ukraiński proces narodotwórczy po 1991 roku nadal znajduje się 
w fazie wstępującej, aczkolwiek, wbrew oczekiwaniom wielu jego uczestników, 
takimi metodami, jak w Hiszpanii czasów Franco, najprawdopodobniej nigdy nie 
zostanie już „dokończony”. Powstaje zatem pytanie, czy słuszne jest doszukiwanie 
się analogii między współczesną Republiką Ukrainy a okresem międzywojennym 
w historii Hiszpanii. Traktowanie państwa przez partie jako narzędzia ich polityki, 
fasadowy charakter demokracji, wysoki stopień spersonalizowania przywództwa 
politycznego i społeczne zaufanie do rządów jednostkowych przypominają do-
świadczenia wielu krajów europejskich z lat 20. i 30. XX wieku. Analogie te są 
jednak pozorne. Z jednej strony ukraiński proces nation building toczy się dziś 
w epoce, w której w Europie nie da się już kształtować tożsamości wyłącznie „tra-
dycyjnymi” metodami. Tego „opóźnienia” są mniej lub bardziej świadome główne 
ukraińskie siły polityczne, łącznie ze wszystkimi rządami sprawującymi władzę 
od 1991 roku. Tym właśnie tłumaczy się tendencję do samoograniczania w ukra-
ińskiej polityce (lecz nie do zawierania trwałych porozumień z przeciwnikami), 
która pozwala krajowi uniknąć wojny domowej. Jednocześnie nie sprzyja ona po-
dejmowaniu jednoznacznych decyzji, które rozwiązywałyby problemy ustrojowe 
i gospodarcze, a także pozwalały na wybór orientacji na arenie międzynarodowej. 

Z drugiej strony współczesny podział na „dwie Ukrainy” pozornie tylko przy-
pomina podział na „dwie Hiszpanie” w 1936 czy w 1975 roku. Po pierwsze, jest  
o wiele silniej zregionalizowany. Na Ukrainie dystanse między zachodem a wscho-
dem i południem odgrywają o wiele większą rolę w kształtowaniu tożsamości re-
gionalnej niż dystanse między np. Andaluzją, Asturią czy Aragonią, które od po-
czątku XX wieku do dziś zawsze bardziej popierały lewicę, a np. Kastylią-Leonem, 
Galicją czy Nawarrą, wyraźniej sympatyzującymi z prawicą. Po drugie, podział 
na „dwie Ukrainy” nie powstał w wyniku sporu o kształt własnego państwa, lecz  
w konsekwencji recepcji różnych, przeważnie antagonistycznych, tradycji poli-
tycznych i wpływów cywilizacyjnych. Ostatecznie w XIX i XX wieku na Ukrainie 
ukształtowały się dwa kulturowe „jądra” tożsamości narodowej, z których tylko 
jedno, „zachodnie”, ma całkiem wyodrębnione cechy etniczne – własny język  
i organizację kościelną, zapewniającą poczucie związku z cywilizacją zachodnią. 
I w Hiszpanii lat 30., i na współczesnej Ukrainie w debacie tożsamościowej rady-
kałowie każdej ze stron stawiali antagonistom zarzut zdrady narodowej. Jednak 
tylko na współczesnej Ukrainie u podstaw tego konfliktu leży przekonanie, iż alter-
natywna wersja tożsamości w ogóle nie powstałyby, gdyby nie przemoc ze strony 
„okupantów”, a następnie akt odstępstwa na ich rzecz części członków własnego 
narodu. Stereotypy „sowka” (w wersji „twardszej” „janczara”) na zachodzie i „ban- 
derowca” (w wersji „twardszej” „nazistowskiego poplecznika”) na wschodzie ży-
wią się wszak przekonaniem, że pierwsza z tych tożsamości w ogóle nie powsta-
łaby, gdyby nie to, że Ukraina była kolonią Rosji i ZSRR, druga zaś, gdyby nie 
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intrygi Kościoła katolickiego, Polski, Austrii, w końcu III Rzeszy, i zabory ziem 
zachodnich kraju przez te państwa od XIV do XX wieku43. 

Odmienności te prowadzą w końcu do odsłonięcia źródła najistotniejszej 
różnicy między współczesnymi problemami pamięci Hiszpanii i Ukrainy. Aspekt 
wojny domowej w konflikcie na terytorium Ukrainy między 1917 rokiem (wy-
buch rewolucji w Rosji) a rokiem 1950 (koniec zorganizowanego oporu UPA) 
był wtórny w stosunku do aspektu międzynarodowego. Przede wszystkim była to 
wojna o panowanie nad Europą Środkową i Wschodnią, z udziałem totalitarnych 
imperiów reprezentujących uniwersalistyczne ideologie i przeważnie autorytar-
nie rządzonych państw narodowych44. W Hiszpanii wojna z lat 1936–1939 mia-
ła charakter wewnętrzny, a czynnik międzynarodowy odegrał rolę drugorzędną. 
Obie strony skorzystały na militarnej i propagandowej pomocy swych ideowych 
zewnętrznych protektorów, a może nawet bez tej pierwszej by tę wojnę przegra-
ły, ale stalinizm i nazizm były zjawiskami, które jedynie powierzchownie dotknę-
ły Hiszpanię45. Pojednanie hiszpańsko-hiszpańskie pozostaje dziś zatem kwestią, 
z którą muszą uporać się sami Hiszpanie, natomiast pojednanie ukraińsko-ukra-
ińskie jest niemożliwe bez równoczesnego pojednania Ukraińców z Rosjanami, 
Polakami, Żydami i Niemcami. Nie tylko ukraińscy komuniści, w okresie od 1917 
roku do początku lat 30. jeden z najsilniejszych nurtów ruchu narodowego, zostali 
złamani represjami46, a ich następcy dali się wprząc w machinę stalinowskiego 
terroru, ale także ukraińscy nacjonaliści przyswoili eliminacjonistyczne metody re-
żimów totalitarnych, uczestnicząc w niemieckiej eksterminacji Żydów i masowo 
mordując Polaków na Wołyniu i w Galicji w latach 1943 i 194447. 

Ponieważ pojednania wewnętrzne i zewnętrzne na Ukrainie są od siebie nawza-
jem zależne, a tożsamość i sympatie polityczne pozostają dychotomicznie zantagonizo-
wane, w praktyce strategie ułożenia stosunków z sąsiadami i osiągnięcia zgody narodo-
wej popadają w konflikt. Warunkiem zakończenia wewnętrznej „wojny o pamięć” dla 
„zachodniaków” jest odcięcie się przez „wschodniaków” od dziedzictwa ZSRR i przy-
łączenie się do żądania uzyskania od współczesnej Rosji zadośćuczynienia za zbrod-
nie sowieckie. Z kolei w przeciwnym kierunku adresowane są oczekiwania wyznania 

43 O ukraińskich stereotypach i o tym, jak one się manifestują w dyskursie natywistów i modernizato-
rów, zob. O. Hnatiuk, Pożegnanie z imperium. Ukraińskie dyskusje o tożsamości, Lublin 2003. 
44 T. Snyder, Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem, Warszawa 2011.
45 T. Miłkowski, P. Machcewicz, dz. cyt., s. 330–355. 
46 O liderach ukraińskiego narodowego komunizmu w USRR w latach 20., zob. J. F. Mace, Commu-
nism and the Dilemmas of National Liberation. National Communism in Soviet Ukraine 1918–1933, 
Cambridge Mass. 1983, s. 86–191.
47 O masakrach Żydów we Lwowie w pierwszym miesiącu okupacji hitlerowskiej zob. J.-P. Himka, 
The Lviv Pogrom of 1941: The Germans, Ukrainian Nationalists, and the Carnival Crowd, „Canadian 
Slavonic Papers” 2011, t. 53, nr 2–4, s. 209–243, o udziale w Holokauście batalionów ukraińskiej 
policji zob. M. Dean, Collaboration and the Holokaust. Crimes of the Local Police in Belorussia 
and Ukraine, 1941–1944, Basingstoke–London 2000, o antypolskiej akcji OUN i UPA na Wołyniu 
i w Galicji Wschodniej 1943–44 zob. G. Motyka, Od rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła”. Konflikt pol-
sko-ukraiński 1943–1947, Kraków 2011, s. 109–255. 
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nie tylko zbrodni OUN i UPA na cywilnych Ukraińcach oraz Polakach i Żydach, ale 
także wyparcia się całej działalności tych organizacji jako przenikniętych ideą „cywi-
lizacyjnej krucjaty” przeciw wspólnocie słowiańskich narodów Europy Wschodniej48. 
Najsilniej negatywnych skutków tej zależności doświadczyła Ukraina w wyniku dzia-
łań Juszczenki. Gdy w latach 2007–2010 postanowił on zrównać status liderów OUN  
i UPA ze statusem sowieckich dowódców z drugiej wojny światowej (w jego strategii 
posiadanie przez jednych i drugich najwyższych odznaczeń państwowych było wa-
runkiem pojednania wewnętrznego), radykalnie zaostrzył stosunki z Rosją i niemal 
całkiem zaprzepaścił efekty długofalowej polityki pojednania ukraińsko-polskiego49. 

Ukraina i Hiszpania – kultury polityczne i ruchy społeczne50

Przy ogólnym oglądzie stosunek ukraińskich elit i społeczeństwa do pamięci o drugiej 
wojnie światowej i rządach sowieckich w okresie pierestrojki i pierwszych lat nie-
podległości wydaje się podobny do hiszpańskiego z lat 70. i 80. XX wieku. I tu rów-
nież początek „przejścia” miał w istocie charakter transakcyjny, a nie rewolucyjny,  
a dotychczasowa elita nie straciła swej pozycji politycznej i majątkowej. Oczekiwa-
nia społeczne były ukierunkowane przede wszystkim na ustalenie prawdy o zbrod-
niach (jawność), a nie na wymierzenie kary sprawcom, co więcej przeważało przeko-
nanie, że sowietyzm nie był systemem, za który odpowiedzialny jest naród rosyjski, 
lecz wspólną tragedią narodów imperium. Uważniejsze porównanie prowadzi jednak 
do wniosku, że niemal nic – poza dojmującym uczuciem radości z uczestniczenia  
w „cudzie” szybkiego i bezkrwawego demontażu systemu – nie było takie samo. Po 
pierwsze, poza głosami pojedynczych intelektualistów na Ukrainie nikt nie odczu-
wał ciężaru winy. Niemal w ogóle nie było refleksji nad tym, jaka rolę odgrywali 
wykonawcy zbrodni na szczeblu republikańskim i lokalnym, a także w jaki sposób 
sowietyzm był podtrzymywany przez codzienne postępowanie „zwykłych” obywa-
teli. Ostatecznie prowadziło to do przeświadczenia, iż winien był system, zatem nikt 
poza członkami Politbiura WKP(b) i co najwyżej wysyłanymi przez nie do Kijowa  
pierwszymi sekretarzami Komunistycznej Partii Ukrainy. Pozostawał wniosek, że 
wszyscy byli ofiarami, co doskonale wpisywało się w ogólnie martyrologiczną narra-
cję o historii ojczystej. „Zapomnienie” przeszłości w Hiszpanii opierało się jednak na in-
nym założeniu. Przeciwnie, tam „winni” byli wszyscy – zarówno prawicowcy, jak lewi- 
cowcy, gdyż to obie strony zniszczyły dobrze zapowiadającą się drogę kraju do nowo- 
czesności w latach 30. XX wieku51. 

48 O problemach pojednania wewnętrznego i zewnętrznego na Ukrainie zob. J. Hrycak, Strasti za 
nacjonalizmom: stara istorijana nowyj ład, Kyjiw 2011. 
49 O przyznaniu dowódcy UPA Romanowi Szuchewyczowi (październik 2007) i liderowi OUN Stepa-
nowi Banderze (styczeń 2010) Gwiazd Bohatera Ukrainy zob. w dalszej części tekstu. 
50 Całościowe ujęcie polityki wobec pamięci Ukrainy w latach 1991–2009 zob. A. Portnow, Upraż-
nienija s istorijej po-ukrainski, [w:] tenże, Uprażnienija s istorijej po-ukrainski, Moskwa 2010, 
s. 13–103.
51 Zob. C. P. Boyd, The Politics of History and Memory in Democratic Spain, „The Annals of the 
American Academy  of Political and Social Science”, May 2008, nr 617, s. 136–139 – za: M. S. Men-
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Po drugie, na Ukrainie nie zawarto żadnego porozumienia co do postępowania  
z przeszłością, bo w społeczeństwie nie było jeszcze stron, które mogłyby je zawrzeć. 
Wychodząc z totalitaryzmu i nie mając własnego doświadczenia państwowego, ukra-
ińskie społeczeństwo nie było ustrukturyzowane politycznie. Ukraińska niepodległość 
zrodziła się wskutek obrania kursu na samodzielność trzech sił: kierowanego przez 
dawnych dysydentów ruchu narodowego w Galicji, zorientowanego na państwo so-
cjalne ruchu robotników z Donbasu oraz republikańskiej nomenklatury, pragnącej nie-
zależności od Moskwy52. Błędem byłoby jednak uważać, że fakt częściowej styczności 
interesów tych trzech stron mógł spowodować skutki podobne do tych, które wyniknę-
ły z serii kontraktów „okrągłostołowych” w innych krajach przechodzących „tranzy-
cję” ustrojową (Hiszpania 1977, Polska 1989, Węgry 1990, Chile 1990). 

Po trzecie w końcu, decyzja, aby nie regulować prawnie stosunku do zbrodni 
sowieckich na Ukrainie, wynikała z ich olbrzymiej skali, długiego okresu trwania  
i podziału ZSRR na piętnaście państw narodowych. Niebagatelne znaczenie miał 
też fakt utrzymywania się w pierwszych latach niepodległości mentalnych związ-
ków większości obywateli Ukrainy z Rosją, ośrodkiem dawnego imperium, i całą 
przestrzenią posowiecką. Jeśli w Moskwie nie podejmowano decyzji, jak uporać się  
z tym dziedzictwem – a do końca rządów Jelcyna różne wybory władz w tym zakre-
sie wydawały się prawdopodobne – trudno było przystępować do tego samodzielnie, 
tj. bez dostępu do centralnych archiwów byłego ZSRR i współpracy z rosyjskim 
wymiarem sprawiedliwości. Istotne jest także i to, że – inaczej niż w przypadku 
dyktatur prawicowych – zbrodnie reżimów komunistycznych były ukrywane przez 
rządzących. W ideologii komunizmu, z wyjątkiem samej rewolucji, zorganizowana 
przemoc nie była przecież sposobem realizacji celów. Biorąc pod uwagę wszystkie te 
kwestie, żadne z rozwiązań stosowanych w państwach podyktatorskich na świecie od 
połowy lat 70. XX wieku nie wydawało się odpowiednie czy wystarczające.

Powierzchowne podobieństwa polityki wobec pamięci między Ukrainą a Hisz- 
panią występowały jednak i później. Politykę bazującą na założeniach nie tyle  
„zamrożenia” sporów i amnestii dla sprawców, ile nieaktywizowania problema-
tyki z lat 30. i 40. XX wieku w debacie publicznej, nieprzyznawania żadnej ze 
stron konfliktu pełnej racji i nieosądzania ich czynów w kategoriach moralnych, 
starał się następnie prowadzić prezydent Kuczma. Unikając jednoznaczności  
wobec wydarzeń z okresu 1939–1991, skoncentrował się na zadbaniu o legitymiza-
cję nowego państwa, wykorzystując wcześniejszą historię Ukrainy. W czasie dzie-
sięciolecia jego rządów historycy opracowali szereg syntez dziejów kraju, prze-
ważnie wykorzystując koncepcję Hruszewskiego. Połączyli etniczno-terytorialne 
podejście Hruszewskiego z terytorialno-państwowym (w granicach pozostałych 
po USRR), przypisując w skonstruowanej narracji dziejom „etnosu” ukraińskie-
go rolę „jądra” kulturowego kraju. W historiografii pod względem teoretycznym 
i metodologicznym jeszcze w dużej mierze sowieckiej (ale „treściowo” już naro-

des, dz. cyt., s. 18. 
52 Zob. H. Kasjanow, Ukrajina 1991–2007. Narysy nowitnioji istoriji, Kyjiw 2008, s. 12–33. 



dowej) oznaczało to zachowanie „esencjonalnie prymordialistycznego rozumienia 
narodu”. Polityka Kuczmy przyczyniła się zatem do budowy pierwszego z filarów 
ukraińskiej tożsamości. Z pewnością umocniła podstawy ukraińskiej państwowości  
w świadomości jej mieszkańców i w wymiarze międzynarodowym53.

Jeśli chodzi o lata 30. i 40. XX wieku, polityka ta polegała na przypisaniu 
patriotycznych zasług „szeregowym” członkom większości formacji, do których 
należeli wówczas Ukraińcy – to jest Armii Czerwonej, partyzantki sowieckiej, 
OUN i UPA (ale nie funkcjonariuszy NKWD oraz powołanych przez III Rzeszę 
ukraińskich batalionów policyjnych i dywizji Waffen SS Galizien). Nie podejmo-
wano jednoznacznych ocen wizji oraz motywów, które kierowały z jednej stro-
ny przywódcami tych organizacji, z drugiej Ukraińcami dowódcami sowieckimi. 
Wskazując na wojnę przede wszystkim jako na tragedię narodu ukraińskiego, 
sugerowano jedynie pewną przewagę roli odegranej przez żołnierzy sowieckich. 
O ile nacjonaliści mieli walczyć o cel niemożliwy do zrealizowania – niepodle-
głość (nieakceptowaną i przez ZSRR, i przez III Rzeszę), o tyle komuniści o coś 
bardziej fundamentalnego – przetrwanie narodu ukraińskiego w obliczu hitle-
rowskiego planu eksterminacji Słowian54. W czasach Kuczmy do dawnej sowiec-
kiej narracji państwowej wprowadzono wiele elementów antysowieckiej narracji  
niepodległościowej, jednak bez oficjalnej heroizacji ruchu nacjonalistycznego 
przez pełną rehabilitację członków OUN i UPA55, a także prawnej kryminalizacji 

53 W ukraińskiej historiografii 1991–2004 ukształtowały się trzy paradygmaty  dziejów narodowych. 
W narracjach reprezentatywnych dla każdego z nich zachowano rolę „etnosu” ukraińskiego jako 
„jądra” kulturowego kraju, a w jednym, zaproponowanym w latach 90. przez Natalię Jakowenko  
i Jarosława Hrycaka, odstąpiono od prymordialistycznego rozumienia narodu. Narrację utożsamianą 
z ówczesnym obozem władzy (tzw. paradygmat państwowo-narodowy), swoją drogą nie całkiem 
spójną koncepcyjnie, ale i niepozbawioną ujęć nowatorskich, stworzyli wówczas historycy z Instytutu 
Historii Ukrainy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy – zob. syntezę dziejów Ukrainy w 15-tomowej 
serii Ukrajina kriź wiky (W. Smolij, red., Kyjiw 1998–2001). Ideologiczny kontekst – od komunizmu 
do nacjonalizmu – i kanoniczne cechy ujęć dziejów Ukrainy właściwe przedstawicielom wszystkich 
paradygmatów zob. H. Kasjanow, „Nacionalizacija” istoriji: normatywna istoriohrafija, kanon ta 
ichni supernyky (Ukrajina 1990-ch), [w:] Ukrajinśka istoriohrafija na złami XX i XXI stolit`: zdobutky 
i probłemy, L. Zaszkilniak (red.), Lwiw 2004, s. 57–74. 
54 Zob. tom dotyczący II wojny światowej w serii wspomnianej w przypisie poprzednim – M. Kowal, 
Ukrajina w druhij switowij i wełykij witczyznianij wijnach (1939–1945 rr.), Kyjiw 1999. 
55 Ustawy zrównującej w prawach weteranów członków UPA z żołnierzami Armii Czerwonej z cza-
sów wojny nie udało się przeprowadzić przez ukraiński parlament ani w czasach Kuczmy, ani Jusz-
czenki. Do dziś obowiązuje stan prawny z 1993 roku, zgodnie z którym status weterana przysługuje 
wszystkim żołnierzom sowieckim (bez względu na to, czy brali oni udział w zbrodniczych działa-
niach organów władzy) oraz tym partyzantom UPA, którzy spełniają jednocześnie dwa warunki: nie 
popełnili zbrodni na cywilach oraz walczyli  przeciw Niemcom (a więc tylko do ok. połowy 1944 
roku). Głównym kryterium decydującym o przyznaniu statusu weterana jest zatem pozytywny stosu-
nek do ZSRR. Ów brak równowagi Shevel interpretuje jako porównywalny z sytuacją w Hiszpanii, 
gdzie do przełomu w 2004 roku weterani republiki i osoby prześladowane na lewicy nie cieszyły się 
pełnią praw przysługujących dawnym frankistom – O. Shevel, dz. cyt., s. 22–29. W ostrożną politykę 
Kuczmy wobec pamięci o OUN i UPA wpisało się postępowanie historyków ze specjalnej komisji 
powołanej przez rząd celem opracowania ideologii i działalności tych organizacji. Prowadzili oni 
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sprawców Hołodomoru przez sądową kwalifikację głodu jako ludobójstwa na na-
rodzie ukraińskim. 

Ekipa ta, w porównaniu z rządami hiszpańskimi z lat 1977–2004, politykę tę 
prowadziła jednak bez porozumienia z głównymi siłami politycznymi. Z dzisiejszej 
perspektywy wydaje się, że do 1999 roku, to jest końca pierwszej kadencji Kuczmy, 
częściowe porozumienie można było osiągnąć, strona prezydencka nie była nim 
jednak zainteresowana, bo nie byłaby jego jedynym beneficjentem. Przyjmowanie 
na siebie publicznie jakichkolwiek stałych zobowiązań wobec konkurentów nie 
mieściło się, i nadal nie mieści, w standardach posowieckiej kultury politycznej na 
Ukrainie. Do paktu, który polegałby nie na amnezji, lecz na amnestii i zakładał jed-
nocześnie zaangażowanie państwa w pełne udokumentowanie zbrodni sowieckich, 
mógł przystąpić Ludowy Ruch Ukrainy, partia narodowodemokratyczna gotowa 
dla utrwalenia niepodległości do strategicznego porozumienia z przedstawiciela-
mi dawnej nomenklatury, reprezentująca głównie ludność zachodniej części kraju  
i kierowana przez znanego dysydenta Wiaczesława Czornowoła (wtedy jeszcze dla 
tej części opinii publicznej ważniejsze niż oficjalna heroizacja OUN i UPA było 
upamiętnienie ofiar zbrodni sowieckich). Z pewnością nie przystąpiłaby natomiast 
do niego Komunistyczna Partia Ukrainy. Niepodjęcie strategii porozumienia z pra-
wicą jest tym bardziej dziwne, że ostatecznym celem ekipy Kuczmy w 1999 roku 
było doprowadzenie do sytuacji, w której w drugiej turze wyborów zmierzy się 
on z kandydatem komunistów Petro Symonenką. Przeciw niemu ekipie rządzącej 
łatwo było zmobilizować opinię publiczną względnie największej (w tym także 
zachodniej) części kraju – wystarczało sięgnąć po „straszaka” w postaci zagro-
żenia powtórką sowietyzmu. Rozgrywkę tę ułatwiła obozowi rządzącemu śmierć 
Czornowoła w wypadku samochodowym w marcu 1999 roku – do dziś nie udało 
się rozwiać wątpliwości, czy ten incydent drogowy także nie był częścią rządowej 
rozprawy z konkurentami politycznymi56. 

Jeszcze bardziej odmienny od hiszpańskiego był inny aspekt tej polityki, wi-
doczny zwłaszcza w drugiej kadencji Kuczmy. Władze starały się nie dopuszczać 
na forum mediów ogólnokrajowych oraz parlamentu do bezpośredniej konfrontacji 
między przedstawicielami antagonistycznych interpretacji przeszłości, przyzwala-
jąc na funkcjonowanie tych ostatnich na poziomie regionalnym (a nawet do pew-
nego stopnia je podtrzymując)57. Takie postępowanie było możliwe ze względu 

pracę od 1997 do 2004 roku, a wnioski, jakie ostatecznie przedstawili, miały charakter wyważony  
i nie dawały podstaw ani do heroizacji członków tych organizacji, ani zmiany ich statusu prawnego 
(Probłema OUN-UPA. Zwit roboczoji hrupy istorykiw, Kyjiw 2004 oraz OUN i UPA. Fachowyj wy-
snowok roboczoji hrupy istorykiw, Kyjiw 2005).
56 Śmierć Czornowoła przyczyniła się do rozbicia głosów prawicowego elektoratu w pierwszej turze 
wyborów. Partia pozbawiona przywódcy w następnych latach została wchłonięta przez formacje obo-
zu „pomarańczowych”. O stosowaniu przez obóz władzy tzw. technologii politycznych w wyborach 
z października–listopada 1999 roku zob. H. Kasjanow, dz. cyt., s. 238–245. 
57 Zob. W. Krawczenko, Boj z tienju. Sowietskoje proszłoje w istoriczieskoj pamjati sowriemiennogo 
ukrainskogo obszcziestwa „Ab Imperio” 2004, nr 2, s. 341–347. 



na to, że jednocześnie kształtowało system oligarchicznego autorytaryzmu, zatem  
w gestii dysponentów władzy ekonomicznej i politycznej leżały różne środki wpły-
wu na media umożliwiające im „monitorowanie” tematów debaty publicznej. In-
tencje prowadzenia tej polityki na Ukrainie były zatem tylko do pewnego stopnia 
podobne do Hiszpanii, natomiast sposób wykonania diametralnie różny. Doświad-
czenia Ukrainy i Hiszpanii z pierwszego okresu po upadku dawnego reżimu po-
kazują zależność między zawarciem kontraktu politycznego dotyczącego pamięci  
a postępem procesu demokratyzacji58.

Pierwsze sygnały wykroczenia poza tę strategię w stronę większej jedno-
znaczności w polityce wobec pamięci nastąpiły niedługo po otwartym wystąpie-
niu przeciw Kuczmie nowych, masowych ruchów protestu w latach 2001–2002. 
Jest całkiem prawdopodobne, że zostały one wywołane właśnie próbą odzyskania 
przez władze wpływu na prawicowy elektorat. Choć dziś trudno w to uwierzyć,  
o uznanie za ludobójstwo Hołodomoru przez Zgromadzenie Ogólne ONZ pierwszy  
w historii Ukrainy zabiegał nie prezydent Juszczenko od 2005 roku, lecz już dwa 
lata wcześniej rząd premiera Wiktora Janukowycza i wicepremiera ds. humani-
tarnych Dmytra Tabacznyka, polityków (dotyczy to szczególnie drugiego z nich) 
obecnie utożsamianych z postsowiecką narracją historyczną. Nastąpiło to jednak 
dopiero po załamaniu się układu władzy, w którym centrum odgrywało rolę z jed-
nej strony łącznika między dwoma skrajnymi segmentami sceny politycznej, z dru-
giej gwaranta wobec międzynarodowej opinii publicznej, że reprezentanci żadnego 
z nich nie przejmą steru rządów. Gdy na Ukrainie na początku XXI wieku wśród 
części obywateli wzrósł poziom oczekiwań w stosunku do państwa, polityka Kucz-
my w ogóle – w tym polityka wobec pamięci – była skazana na porażkę. Zresztą 
wspomniane ujednoznacznienie oceny Hołodomoru może być też interpretowane 
nie jako odejście od dotychczasowej polityki Kuczmy, lecz, przeciwnie, jako jej 
kontynuacja, tyle że przy innej „kalkulacji kosztów”, to jest za cenę przejściowego 
pogorszenia stosunków z Rosją (skądinąd neutralizowanych w latach 2003–2004 
podpisaniem kolejnych umów o budowie wspólnej strefy gospodarczej). Wszak za 
przedmiot tej polityki obrano to z wydarzeń lat 30. i 40. XX wieku, które można 
podnieść do rangi jednego z mitów historii narodowej z najmniejszym ryzykiem 
zaostrzenia sporu wewnętrznego. Głód lat 1932–1933 dotknął zarówno centrum 
kraju, jak i wschód oraz południe. Wprawdzie nie dotknął w ogóle ziem zachod-
nich, pozostających wtedy pod władzą Polski, ale właśnie tu został już wtedy przez 
opinię publiczną dostrzeżony i to emigracja pochodząca głównie z tej części kraju 
zadbała następnie w USA i Kanadzie o przechowanie pamięci o nim.

Kolejnym powierzchownym podobieństwem między Hiszpanią a Ukrainą 
było to, że społeczny ruch zmiany, a w końcu wywołany przezeń przełom poli-
tyczny, nastąpiły w tych samych latach – 2001–2004. Na Ukrainie zwycięstwo 

58 Krytykę tej polityki z wyciągnięciem wniosków dla Juszczenki po pierwszym roku jego rządów 
przeprowadził Mykoła Riabczuk. Zob. M. Rjabčuk, Kultura pamjati ta zabuttia, [w:] tenże, Ulubłenyj 
pistolet pani Simpson, Kyjiw 2009, s. 162–182.

ukraina w zwierciaDle Hiszpanii…238



pomarańczowej rewolucji było w dużej mierze skutkiem zaangażowania, także  
w wydarzenia w stolicy, mieszkańców zachodniej części kraju. W obu krajach istot-
nym motywem powstania ruchu było „odrodzenie pamięci historycznej”, aczkol-
wiek tylko w Hiszpanii zwolennicy tej właśnie zmiany stworzyli własne struktury 
organizacyjne. Ponadto na Ukrainie stawka pomarańczowej rewolucji – powrót na 
ścieżkę demokratyzacji i jednoznaczny zwrot ku integracji ze światem zachodnim 
– była wyższa niż wprowadzenie w Hiszpanii przez lewicę pełnej równości praw, 
m.in. prawa do wiedzy o losach krewnych i wyboru pamięci przez obywateli. Oba 
te ruchy łączyło przekonanie o potrzebie wymierzenia sprawiedliwości sprawcom 
zbrodni, zadośćuczynienia walczącym i ofiarom oraz kształtowania wspólnej pa-
mięci historycznej społeczeństwa jako fundamentu nowego porządku. Oba sięgnę-
ły do prawa międzynarodowego, postulując ocenę czynów dawnego reżimu przez 
sądy karne – w przypadku Ukrainy szło przede wszystkim o uznanie Hołodomoru 
za zbrodnię ludobójstwa kierownictwa ZSRR na narodzie ukraińskim. 

Rozwój wydarzeń w czasie pięcioletnich rządów Juszczenki znów ujawnił jed-
nak głębokie różnice między porównywanymi krajami. Ruch „odrodzenia pamięci 
historycznej” na Ukrainie nie otrzymał poparcia ze strony organizacji ochrony praw 
człowieka na świecie. Stało się tak w pewnym stopniu dlatego, że wśród działaczy 
tych ostatnich przeważnie nie ma zgody na to, aby zbrodnie reżimów prawicowych 
i lewicowych, w tym nazizmu i stalinizmu, uznać za równorzędne. Po części wy-
nika to z niewystarczającej znajomości dziejów sowieckiego komunizmu, po czę-
ści jednak ze względów ideologicznych – część opinii publicznej świata zachod-
niego działaniom reżimów lewicowych nadal przypisuje humanistyczne pobudki  
i emancypacyjne cele59. Znacznie ważniejsze było jednak to, że po pomarańczowej 
rewolucji w omawianym ruchu na Ukrainie nad umiarkowanymi (z dawnego Lu-
dowego Ruchu Ukrainy) górę wzięli radykałowie (dawniej skupieni w Kongresie 
Ukraińskich Nacjonalistów), którzy swymi przekonaniami i sposobem działania 
potwierdzili negatywny stereotyp prawicy w środowiskach organizacji ochrony 
praw człowieka na świecie. 

Od 2005 roku radykalizacja postępowała w partii samego Juszczenki – Na-
szej Ukrainie, jednak dopiero u schyłku jego kadencji na główną siłę polityczną 
w Galicji i na Wołyniu wyrosła skrajnie prawicowa, nacjonalistyczna partia Swo-
boda. Przedstawiciele tego nurtu nie mają już wiele wspólnego z ruchem poszu-
kiwania zaginionych i ekshumacji szczątków ofiar zbrodni prawicy w Hiszpanii. 
Dla nich od ustalenia losów wszystkich zabitych i represjonowanych, godnego 
ich pochówku i upamiętnienia, a nawet od prawdy historycznej, czyli rzetelnego 
zbadania całego konfliktu lat 30. i 40. XX wieku na Ukrainie60, ważniejsze jest 

59 O źródłach tej asymetrii zob. D. Tołczyk, Gułag w oczach Zachodu, Warszawa 2009, s. 9–24.
60 Zob. np. na stronie partii hagiograficzny biogram Dmytra Kliaczkiwskiego („Kłyma Sawura”) 
(http://www.svoboda.org.ua/dopysy/dopysy/027704/ (dostęp 26.08. 2012). Ten dowódca zgrupowa-
nia UPA-Północ na Wołyniu i południowym Polesiu ponosi główną odpowiedzialność za rozpoczęcie 
przez partyzantkę masowych mordów Polaków w 1943 roku – G. Motyka, dz. cyt., s. 303–310.
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„dokończenie” ukraińskiego procesu narodotwórczego. Uznali oni, że po upadku 
rządów Kuczmy dysponują wyjątkową szansą konsolidacji tożsamości społeczeń-
stwa ukraińskiego. Nie byłoby w tym nic dziwnego, zważając na przeszkody, jakie 
proces ów napotykał w przeszłości, gdyby nie to, że postanowili osiągnąć ten cel 
wyłącznie „tradycyjnymi” środkami. Oznacza to z jednej strony, wbrew ustalo-
nym faktom, zaprzeczanie antysemickiej propagandzie OUN w późnych latach 30. 
i w chwili nazistowskiej inwazji na ZSRR w 1941 roku, ochotniczemu udziało-
wi Ukraińców w Holokauście, wzorowaniu się przynajmniej do 1943 roku przez 
tę organizację na faszyzmie w wizji ustrojowej przyszłej Ukrainy. Wyraża się też  
w nazywaniu akcji UPA przeciw Polakom wołyńskim i galicyjskim lat 1943–1944 
nie jedną z form eliminacjonizmu, lecz kolejną „rzezią polsko-ukraińską” lub epi-
zodem „drugiej wojny polsko-ukraińskiej” (1942–1947)61. Z drugiej strony ozna-
cza to też traktowanie „wschodniej” odmiany ukraińskiej tożsamości narodowej 
jako anomalii wynikłej ze „zdrady” na rzecz imperium. Ostatecznie prowadzi do 
delegitymizacji ugrupowań politycznych reprezentujących ludność wschodu i po-
łudnia kraju i obraca wniwecz wysiłki na rzecz pojednania narodowego.

Ostatnią, i najważniejszą, z różnic między hiszpańskimi i ukraińskimi zma-
ganiami z pamięcią po 2004 roku stanowiło jednak to, jak wobec ruchów „od-
rodzenia pamięci historycznej” ustosunkowali się ostatecznie ci, którym one po-
mogły objąć władzę – Zapatero i Juszczenko. O ile pierwszy z nich przez ustawę  
z 2007 roku starał się raczej odheroizować pamięć, o tyle drugi pozostawił po sobie 
przede wszystkim dwie inicjatywy – podniesienie Hołodomoru do rangi mitu fun-
dacyjnego współczesnej Ukrainy oraz nadanie najwyższych odznaczeń państwo-
wych Banderze i Szuchewyczowi. Zatem dla Zapatero punktem odniesienia była 
koncepcja postnarodowa, dla Juszczenki zaś przeciwnie, polityka nacjonalizacji 
tożsamości przez martyrologizację i heroizację pamięci o losach etnicznej wspól-
noty ukraińskiej. Jedno z działań, które złożyły się na akcję prezydenta wobec Ho-
łodomoru – zebranie świadectw i budowa miejsc pamięci – znów przypominało 
Hiszpanię (aczkolwiek było nakazane przez państwo, a nie realizowane w wyniku 
oddolnej inicjatywy obywateli), jednak pozostałe były odmienne. Już ustawa z li-
stopada 2006 roku uznająca Hołodomor za ludobójstwo na narodzie ukraińskim 
i wprowadzająca penalizację zaprzeczania temu wywołała wątpliwości co do tak 
jednoznacznej kwalifikacji prawnej. Nie tylko dlatego, że nie poparły jej Partia 
Regionów i KPU, oraz dlatego, że wywołała sprzeciw Rosji (gdzie decyzjom kie-
rownictwa ZSRR w latach 1932–1933 wobec wsi ukraińskiej, rosyjskiej i kazach-
skiej przeważnie w ogóle odmawia się zbrodniczych motywów), ale także dlatego, 

61 Takiego określenia użył w tytule książki historyk młodego pokolenia Wołodymyr Wjatrowycz 
(Druha polśko-ukrajinśka wijna 1942–1947, Kyjiw 2011), założyciel i pierwszy kierownik Centrum 
Badań Ruchu Wyzwoleńczego we Lwowie. Instytucja ta reprezentuje bezkrytyczny stosunek do dzia-
łalności OUN i UPA. Sam Wjatrowycz był w latach 2009–2010 doradcą prezydenta Juszczenki w za-
kresie polityki wobec pamięci. Z nominacji głowy państwa pełnił funkcję dyrektora archiwów Służby 
Bezpieczeństwa Ukrainy w Kijowie.

ukraina w zwierciaDle Hiszpanii…240



że – w przeciwieństwie do innych ludobójstw XX wieku – dalekie od zbieżności 
pozostały stanowiska badających tę zbrodnię historyków62. 

Zdecydowanie dalej w swej polityce budowniczego tożsamości narodowej Jusz-
czenko zaangażował się w kampanii wyborczej przed kolejnymi wyborami prezy-
denckimi. W styczniu 2010 roku, tuż przed pierwszą turą wyborów, na wniosek pod-
ległej mu Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, sąd w Kijowie uznał za winnych zbrodni 
ludobójstwa Stalina i siedmiu innych członków kierownictwa WKP(b) z lat 1932–
1933 (po czym zamknął sprawę kryminalną ze względu na śmierć sprawców)63. 
Z kolei wspomniany dekret prezydencki, przyznający Banderze gwiazdę Bohatera 
Ukrainy, został wydany między pierwszą a drugą turą wyborów, gdy stawką w grze 
ustępującego prezydenta było zachowanie poparcia opinii publicznej na zachodniej 
Ukrainie. Aktem tym Juszczenko nie przekreślił całej swej polityki wobec pamięci  
i nie stanął w jednym rzędzie z radykalnymi nacjonalistami. Podejmował, zwłaszcza 
w pierwszej części kadencji, próby bezpośredniego pojednania weteranów z Armii 
Czerwonej i z UPA, choć były to inicjatywy naiwne politycznie i źle przygotowane. 
W czasie swych rządów dał wiele dowodów troski o zachowanie symboli wkładu 
ludności Ukrainy w sowieckie zwycięstwo w drugiej wojnie światowej oraz ochrony 
przez państwo dorobku kulturalnego z czasów USRR. Ostatecznie jednak, wbrew 
swym własnym intencjom, nie przyczynił się do wewnętrznego pojednania na Ukra-
inie. Ponadto nie licząc się z tym, że ideologia i działalność OUN wchodzi w za-
sadniczą sprzeczność z wartościami, na których oparta jest współczesna europejska 
narracja o drugiej wojnie światowej, zaszkodził opinii o swojej formacji politycznej 
na arenie międzynarodowej.

Ukraina i Hiszpania – różnice układu międzynarodowego
Juszczenko doszedł do władzy w wyniku rewolucji i w obszarze polityki wobec 
pamięci jego działania jako prezydenta do końca zachowały rewolucyjny charakter. 
Archaiczność koncepcji narodu i radykalizm metod nie były jedynymi przyczy-
nami fiaska jego dążeń. Prezydent padł także ofiarą koniunktury międzynarodo-
wej, której kulminacja przypadła na lata 2004–2008. Trafił na okres szczytowe-
go zaangażowania administracji prezydenta Georgeʼa W. Busha we wspieranie 
tzw. kolorowych rewolucji na obszarze byłego ZSRR oraz na układ prezydentów  
w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (Gruzja, Polska, Litwa, Łotwa, Estonia) 

62 Za kwalifikacją taką opowiedział się główny współczesny ukraiński badacz Stanisław Kulczycki, 
Hołodomor. Wielki głód na Ukrainie w latach 1932–1933 jako ludobójstwo. Problem świadomości, 
Wrocław 2008. Koncepcje ludobójstwa w prawie międzynarodowym i światowej humanistyce oraz 
ich zastosowania odnośnie do Hołodomoru przeanalizował Andrij Portnow, Henocyd ta etniczni 
czystky: ukrajinśki siużety miżnarodnych dyskusji, [w:] tenże, Miż „Centralnoju Jewropoju” ta „Rus-
skym Myrom”: Suczasna Ukrajina y Prostowi miżnarodnych intełektualnych dyskusji, Kyjiw 2009, 
s. 64–125. Z kolei krytyczną analizę polityki wobec pamięci i historiografii o Hołodomorze jako lu-
dobójstwie na Ukrainie od 1991 roku przeprowadził Heorhij Kasjanow, Danse macabre. Hołod 1932–
1933 rokiw u polityci, masowij swidomosti ta istoriohrafiji (1980-ti – poczatok 2000-ch), Kyjiw 2010. 
63 Tekst wyroku zob. http://khpg.org/index.php?id=1265039604 (dostęp 26.08.2012).
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zainteresowanych, wspólnie z Ukrainą, ucieczką ze strefy zależności energetycz-
nej od Rosji. Jednocześnie jego rządy przypadły na czas powrotu Rosji do grona 
kilku mocarstw na świecie, którym w istocie milcząco przyzwala się na stosowa-
nie siły w stosunkach międzynarodowych. Zważając na stan ukraińskiego państwa  
i gospodarki, w ciągu zaledwie pięcioletnich rządów Juszczenko nie mógł uzyskać 
wiążących zapewnień UE o przyszłym członkostwie Ukrainy, mogło to się jednak 
stać w przypadku akcesji do NATO. O tym, że do tego nie doszło, zadecydował 
nieoczekiwany zwrot w sytuacji międzynarodowej w 2008 roku, na który złożyły 
się kolejno: brak zgodności członków Paktu w kwestii przyjęcia Ukrainy i Gruzji 
(kwiecień), atak Rosji na Gruzję w Osetii Południowej i „miękka” reakcja USA 
(sierpień), wreszcie początek kryzysu gospodarczego Zachodu (wrzesień).

Wzrost napięcia w stosunkach między Rosją a USA, NATO i UE po rozsze-
rzeniu tych organizacji na wschód w 2004 roku pociągnął za sobą w Europie Środ-
kowej i Wschodniej wybuch międzynarodowej „wojny o pamięć”. Dla prawico-
wych polityków z państw bałtyckich i Polski stawką w niej było wprowadzenie do 
europejskiej pamięci informacji o martyrologii tych narodów i ich walce zbrojnej 
z okupacjami (1939–1953), a także zmiana narracji o drugiej wojnie światowej, 
ukształtowanej z punktu widzenia sojuszników zachodnich. Celem kampanii pro-
wadzonej głównie przez reprezentantów tych państw w Parlamencie Europejskim 
i Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy było zaakceptowanie przez opinię 
publiczną państw zachodnich tezy o równorzędności zbrodni sowieckich i nazi-
stowskich, współodpowiedzialności ZSRR i III Rzeszy za wybuch wojny, w końcu 
moralnym „długu” aliantów zachodnich wobec narodów wschodnioeuropejskich 
wskutek porzucenia obrony ich niezależności dla dobra sojuszu ze Stalinem. Rów-
nolegle kampanię propagandową o zachowanie miana filaru koalicji antyhitlerow-
skiej i najważniejszego pogromcy militarnego III Rzeszy prowadziły władze Rosji. 
Z jednej strony zorganizowały międzynarodowe obchody rocznicy zwycięstwa  
w Moskwie w 2005 i 2010 roku, z drugiej podważały wiarygodność narracji anta-
gonistów przez nagłośnienie kolaboracji z III Rzeszą oraz udziału w Holokauście 
i zbrodniach na innych mniejszościach narodowych formacji zbrojnych składają-
cych się z Litwinów, Łotyszy, Estończyków i Ukraińców. 

Polityka wobec pamięci Ukrainy pod rządami Juszczenki powinna być zatem oce-
niana w szerokim kontekście międzynarodowym. O stopniowym wyciszeniu (choć 
nie trwałym wygaśnięciu) konfliktu można mówić od lat 2009–2010 w związku  
z jednej strony z niekonfrontacyjną strategią rządu Polski wobec Rosji przy okazji 
obchodów 70. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej w Gdańsku we wrześniu 
2009 roku oraz po katastrofie smoleńskiej w kwietniu roku następnego, z drugiej 
z końcem sprawowania władzy przez prezydentów Valdasa Adamkusa (2009), Le-
cha Kaczyńskiego (2010) i samego Wiktora Juszczenkę (2010). Za wcześnie jest 
obecnie na ocenę tego, czy akcja nowych członków UE i NATO przyniosła trwałe 
zmiany w przekonaniach zachodnich Europejczyków o drugiej wojnie światowej 
i stalinizmie, w każdym razie do tej pory nic nie wskazuje na to, aby pozycja zaj-
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mowana w nich przez Rosję została zachwiana. O tym zadecydowała jednak nie 
tylko postawa samej Rosji, ale także Parlamentu Europejskiego, który właśnie wo-
bec Ukrainy, jako potencjalnego kandydata do członkostwa w UE, wyraźne okre-
ślił granicę możliwych do zaakceptowania w Europie zmian w narracji o drugiej 
wojnie światowej. W uchwale z lutego 2010 roku oceniającej postępy reform na 
Ukrainie, z inicjatywy deputowanych z Polski, parlament zalecił anulowanie de-
kretu Juszczenki przyznającego Gwiazdę Bohatera Ukrainy Banderze. Niedługo 
po objęciu funkcji prezydenta przez Janukowycza, w lipcu 2010 roku, zalecenie 
to wprowadził w życie sąd administracyjny w Doniecku, który uznał dekret jego 
poprzednika za niezgodny z obowiązującym porządkiem prawnym64. 

Zatem polityka wobec pamięci w Hiszpanii i na Ukrainie rozwijała się innymi 
drogami także ze względu na inny układ sił w regionie. Cały proces akcesji Hisz-
panii do NATO i UE odbył się bez kwestionowania pacto de olvido przez inne 
państwa, a także przez same te organizacje. Pierwszą interwencją z zewnątrz było 
dopiero stanowisko wspomnianej komisji Narodów Zjednoczonych z 2002 roku, 
drugą – uchwała Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z 2006 roku. Obie 
miały dla Hiszpanii znaczenie wizerunkowe, ale nie dotyczyły kwestii uczestnic-
twa kraju w procesie integracyjnym. Nastąpiły wtedy, gdy po pierwsze hiszpańska 
demokracja była już skonsolidowana, po drugie Hiszpanie – po kilkunastu latach 
członkostwa w RE i UE – mieli poczucie bycia równoprawnym uczestnikiem debat 
kształtujących europejską opinię publiczną. Jeśli chodzi o Ukrainę, żaden z tych 
warunków nie był spełniony, toteż stanowisko PE odebrano tu raczej jako wyraz 
stosowania przez Zachód podwójnych standardów wobec dwóch części Europy, 
ewentualnie jako wygodny pretekst, by perspektywę wejścia kraju do UE odsunąć 
na czas nieokreślony. 

Ukraina – ćwiczenia z cierpliwości: od polityki wobec pamięci do edukacji
Wybór i realizacja takiej polityki wobec pamięci na Ukrainie, która sprzyjałaby mo-
dernizacji, konsolidacji demokracji i włączeniu do rodziny narodów europejskich, 
stanowi zatem wyzwanie nieporównywalnie trudniejsze niż w jakimkolwiek kraju 
Europy Zachodniej. U źródła różnicy między nimi leży przede wszystkim inny 
sposób myślenia o narodzie i państwie, wynikający z jednej strony z historycznie 
innej roli „własnych” ośrodków władzy politycznej w procesie narodotwórczym, 
z drugiej, z doświadczenia przeciwdziałania w XIX i XX w. temu procesowi na 
Ukrainie przez sąsiednie państwa i braku takiej ingerencji w Hiszpanii. W okresie 
opracowywania swego tekstu (2009–2010) Shevel dostrzegła jednak w ukraińskiej 
historiografii symptomy wskazujące na zmianę myślenia o narodzie jako „jedności 
organicznej” oraz państwie jako instytucji unifikującej pamięć i tożsamość. Zgoda 
znacznej części hiszpańskiej opinii publicznej na indywidualizację pamięci zosta-
ła poprzedzona odejściem od jednej wykładni historii i zróżnicowaniem narracji 
64 Decyzję tę uzasadniono tym, że Bandera nigdy nie miał obywatelstwa ukraińskiego, prezydent 
złamał więc prawo regulujące zasady przyznawania odznaczeń.
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funkcjonujących w podręcznikach szkolnych. Autorka zwróciła uwagę na nową 
koncepcję nauczania historii Ukrainy w szkołach, opracowywaną wtedy przez ze-
spół pod kierownictwem Natalii Jakowenko na zamówienie państwowego, utwo-
rzonego z inicjatywy prezydenta Juszczenki, Ukraińskiego Instytutu Pamięci Na-
rodowej65. 

Cele Jakowenko, wybitnej specjalistki w zakresie dziejów nowożytnych na 
współczesnej Ukrainie i znanej zwolenniczki antropologizacji badań historycz-
nych, polegały przede wszystkim na indywidualizacji i detalizacji narracji o prze-
szłości. Jej zespół wyszedł od przekonania, że narracja podręcznikowa ukształto-
wana przez historyków w okresie po 1991 roku z jednej strony antropomorfizuje 
naród, heroizuje jego przywódców oraz martyrologizuje jego relacje z innymi na-
rodami, z drugiej – pozostaje teleologiczna w rozumieniu dziejów Ukrainy jako 
procesu jednowariantowego, którego cel spełnił się w postaci powołania własnego 
państwa w 1991 roku. Narracja ta nie odzwierciedla złożoności historii ojczystej 
ani nie koresponduje (w jakimkolwiek wymiarze!) z postrzeganiem życia społecz-
nego przez współczesną młodzież66. 

Zamiar przybliżenia przeszłości poprzez doświadczenia jednostki zespół Jako- 
wenko zrealizował przez uzupełnienie wykładu dziejów politycznych o wymiar co- 
dziennego życia ludzi, a także przez wprowadzenie informacji o losach innych niż  
Ukraińcy narodów i grup etnicznych żyjących niegdyś na obszarze współczesnej  
Ukrainy. Zespół odwołał się zatem do terytorialnej koncepcji historii kraju, a narra- 
cja o przeszłości przestała być budowana zgodnie z zasadą opozycji między „swoimi”  
i „obcymi”67. Program nie jest oparty na prymordialistycznej koncepcji narodu, 
trzeba jednak pamiętać o tym, że nie spełnia on dwóch warunków, jakich od naucza- 
nia historii ojczystej w państwie europejskim oczekują reprezentanci transnarodo- 
wych i postnarodowych narracji w Europie Zachodniej. Z jednej strony nie odchodzi 
od koncepcji etnosu ukraińskiego jako „jądra” procesu historycznego i nie rezygnuje 
z budowania pozytywnych związków uczuciowych z walką o jego niezależność oraz 
wytworami kulturowymi (jednocześnie nie absolutyzuje już jednak takich wartości 
jak język i niepodległość). Nie odpowiada zatem założeniom postnarodowej koncep-
cji państwa i przyczynia się do utrwalania pierwszego filaru tożsamości narodowej.  
Z drugiej strony nie ukierunkowuje nauczycieli i młodzieży wprost do podjęcia pra-
cy nad uprzedzeniami wobec innych narodów i autostereotypem narodowym w prze- 
szłości i współcześnie, nie stawia kwestii odpowiedzialności za zbrodnie popełnio-
ne przez Ukraińców wobec mniejszości narodowych, m.in. w czasie drugiej wojny  
światowej. 

65 O. Shevel, dz. cyt., s. 33–44.
66 Założenia twórców programu wypracowano w wyniku seminariów organizowanych przez UIPN 
– zob. Spilna istorija oczyma istorykiw-naukowciw. Materiały Roboczoji narady z monitoryngu szkil-
nych pidrucznikiw istoriji Ukrajiny, N. Jakowenko (red.), Kyjiw 2008. 
67 Program jest dostępny na stronie UIPN – http://www.memory.gov.ua/ua/publication/content/1461.
htm (dostęp 26.08.2012).
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Na obecnym etapie program wydaje się przede wszystkim służyć oswojeniu 
młodego pokolenia Ukraińców z wielokulturowością historii ich kraju i różnymi 
spojrzeniami na wydarzenia stanowiące przedmiot sporu z innymi narodami. War-
to też zauważyć, iż gdyby autorzy zastosowali podejście postnarodowe, zyskaliby 
zapewne uznanie u jego zwolenników (głównie poza krajem), jednak nie przyczy-
niliby się do podjęcia kwestii odpowiedzialności na Ukrainie. Podjąć ją mogą tylko 
ludzie, którzy się z narodem ukraińskim wyraźnie identyfikują.

 Pod rządami prezydenta Janukowycza program ten nie jest realizowany, naj-
wyraźniej dlatego, że powstał na zamówienie przeciwnika politycznego (spadło 
też znaczenie przyznawane samemu UIPN). Jednak nie sprawdziły się alarmujące 
ostrzeżenia, zgłaszane w 2010 roku przez wykonawców polityki wobec pamię-
ci prezydenta Juszczenki, że nowa ekipa wzorem Łukaszenkowskiej Białorusi 
spowoduje resowietyzację historii Ukrainy. Staraniem Ministerstwa Oświaty do-
szło do wydania nowego podręcznika do historii okresu 1939–1991. Interpretacje  
w nim zawarte cechuje przesunięcie akcentów w stronę rewaluacji okresu sowiec-
kiego, nie oznaczają one jednak fundamentalnej zmiany. Ujęcia poprzednich epok  
i cała konstrukcja wykładu dziejów narodowych względem kanonu funkcjonujące-
go do 2010 roku pozostały nienaruszone68. 

Nie wydaje się, aby polityka wobec pamięci ekipy prezydenta Janukowycza 
była realizowana według długofalowego planu ani by ta ekipa przywiązywała do 
niej dużą wagę. W praktyce sprzyja ona ugruntowaniu pozycji rosyjskiej kultury 
masowej, której częścią są między innymi popularne, zwłaszcza we wschodniej 
i południowej części kraju, mity militarnych zwycięstw i światowego znaczenia 
imperiów rosyjskiego i sowieckiego. Polityka ta różni się tym od polityki ekipy 
Kuczmy i Juszczenki, że nie zdradza symptomów myślenia w kategoriach procesu 
narodotwórczego. Z pozoru takie podejście przypomina stosunek do przeszłości 
współczesnych państw Europy Zachodniej. Wiele wskazuje jednak na to, że nie 
przykładając wagi do znalezienia wspólnej, akceptowanej przez wszystkie główne 
siły polityczne, drogi „dokończenia” procesu narodotwórczego „nietradycyjnymi” 
metodami, także ona nie przybliża Ukraińców do depolityzacji pamięci o wydarze-
niach lat 30. i 40. XX wieku.

Po zmianie władzy w 2010 roku na Ukrainie nadal żadna z głównych sił poli- 
tycznych nie proponuje uregulowania paktami społecznymi kwestii pamięci o wy-
darzeniach historii najnowszej. Na rozwiązania z pierwszego etapu hiszpańskiej 
polityki wobec pamięci jest stanowczo za późno, zresztą natychmiast spotkałyby 
się one z protestem dwóch największych sąsiadów, brakiem zrozumienia w Euro-
68 O. Pometun, N. Hupan, Istorija Ukrajiny: pidrucznyk dla 11 kłasy zahalnooswitnych nawczal-
nych zakładiw, Kyjiw 2011. Co więcej, w lutym 2012 roku Ministerstwo Oświaty, kierowane przez 
skądinąd zdeklarowanego obrońcę pamięci sowieckiej na Ukrainie Dmytra Tabacznyka, dopuściło 
do szkół podręcznik uzupełniający przygotowany przez zespół Ogólnoukraińskiego Stowarzyszenia 
Wykładowców Historii i Nauk Społecznych „Nowa Doba”, który realizuje koncepcję zbliżoną do 
programu Jakowenko. Zob. Razom na odnij zemli. Istorija Ukrajiny bahatokulturna, P. Kendzior 
(red.), Lwiw 2012. 
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pie, w końcu stałyby w sprzeczności z założeniami sprawiedliwości tranzycyjnej. 
Osiągnięcie jednoznaczności w ocenie sowietyzmu blokuje brak zgody Rosji na 
wspólne przezwyciężenie tego dziedzictwa przez wszystkie państwa b. ZSRR. Do 
próby wygaszenia sporów przez indywidualizację pamięci i demontaż pomników 
heroizujących uczestników wydarzeń z lat 30. i 40. XX wieku nieprzygotowana 
jest nie tylko Ukraina, ale też żadne z państw Europy Środkowej i Wschodniej. 
Ukraińska tożsamość nadal opiera się jedynie na filarze pierwszym (wbrew zdaniu 
przeciwników obecnego prezydenta nic nie wskazuje na to, aby rządy Janukowy-
cza mu zagrażały), a recepta na to, jak zbudować kolejne, może powstać tylko na 
samej Ukrainie. W sytuacji, w której polityki wobec pamięci się nawzajem blokują, 
rzeczywiście wydaje się, że edukacja ma najwięcej do zaproponowania.
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Wojny kozackie w polskiej, ukraińskiej i rosyjskiej  
kulturze historycznej

Jeśli poszukujemy epizodu, w którym widoczny byłby splot historii wielu państw 
i narodów Europy Wschodniej, niejako naturalnie narzuca się historia ukra-

ińskich Kozaków w epoce wczesnonowożytnej. W wyniku unii lubelskiej, która  
w 1569 roku połączyła Polskę i Litwę, Ukraina z Kijowem, Wołyń i Podlasie zna-
lazły się w granicach Korony1. Chłopi ruscy, Kozacy naddnieprzańscy i Kościół 
prawosławny zostali postawieni wobec nowych wymagań spowodowanych przez 
zmianę panowania z litewskiego na polskie. W latyfundiach polskich magnatów 
chłopi popadli w niewolę pańszczyźnianą. Kościół prawosławny zaś stanął w ob-
liczu kontrreformacji katolickiej. W wyniku unii brzeskiej w 1596 roku część pra-
wosławnych uznała zwierzchnictwo papieża, zachowując jednak obrządek prawo-
sławny i przyjmując nazwę Kościoła unickiego. Ci, którzy do unii nie przystąpili, 
przeprowadzili odnowę Cerkwi, której przewodziły działające w miastach bractwa 
prawosławne oraz Kijowska Akademia Mohylańska. Kozacy z kolei liczyli na po-
prawę warunków bytowych w wyniku wpisu do rejestru, co dawało pewne przywi-
leje w zakresie uposażenia i przynależności do uznanej przez państwo organizacji2.

Spory o wielkość rejestru i wolności kozackie doprowadziły ostatecznie do 
wybuchu powstania Bohdana Chmielnickiego w 1648 roku. Do zrywu dołączy-
li chłopi, a Cerkiew poparła Chmielnickiego. Początkowo celem powstania było 
poprawienie statusu Kozaków w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Osta-
tecznie jednak prośba Chmielnickiego skierowana do cara Aleksego I Romano-
wa oraz pośrednictwo patriarchów prawosławnych doprowadziły w 1654 roku do  

1  Akta unji Polski z Litwą, S. Kutrzeba, W. Semkowicz (red.), Kraków 1932, nr 96, s. 193–196; 
nr 136, s. 300–308 i nr 138, s. 308–319.
2 C. Kumke, Zwischen der polnischen Adelsrepublik und dem Russischen Reich (1569–1657), 
[w:] Geschichte der Ukraine, F. Golczewski (red.), Göttingen 1993, s. 56–91.
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ugody perejasławskiej między Kozakami a carem. To jednak, co Kozakom wyda-
wało się tymczasowym sojuszem między równymi, Moskwa interpretowała jako 
wieczne poddaństwo Kozaków wobec cara3. W każdym razie wraz z ugodą pere-
jasławską wojna przestała być tylko sporem o status Kozaków w Rzeczypospo-
litej, lecz przerodziła się w wojnę Rzeczypospolitej Obojga Narodów i Moskwy 
o ziemie ukraińskie. Zakończyła się ona w 1667 roku rozejmem andruszowskim, 
w wyniku którego państwo polsko-litewskie i Moskwa podzieliły między siebie 
Ukrainę wzdłuż Dniepru. Kijów przypadł Moskwie. Car przyznał Kozakom auto-
nomię, którą mogli realizować w ramach hetmanatu. 

Jeden z następców Chmielnickiego na urzędzie hetmana stanął na początku 
XVIII wieku przed brzemienną w skutki decyzją. Iwan Mazepa miał zamiar opo-
wiedzieć się po stronie Piotra Wielkiego i w ten sposób przeciwstawić się inwazji 
wojsk szwedzkich pod wodzą króla Karola XII na Rosję. Uznał jednak, że car nie 
wspiera go dostatecznie i przeszedł na stronę jego przeciwnika. Od tego momentu 
Mazepa stał się w Rosji persona non grata. Piotr Wielki uznał go za zdrajcę, który 
walcząc po stronie Karola XII, poniósł pod Połtawą w 1709 roku zasłużoną klęskę. 
Piotr I Aleksiejewicz pozwolił jednak na dalsze istnienie Hetmanatu Kozackiego. 
Jego ostateczne zniesienie jest dziełem Katarzyny II. W 1764 roku zakończyła ona 
erę autonomii ukraińskiej w ramach Imperium Rosyjskiego. Rozwiązując w tymże 
roku Hetmanat Kozaków ukraińskich i polecając bezdyskusyjnie, by przyjęli oni 
rosyjską tradycję i obyczaje (obrusetʼ), Katarzyna II powiązała ten akt z damna-
tio memoriae. Usunięcie z życia urzędu i osoby hetmana miało spowodować jego 
zniknięcie także z pamięci ludzkiej: „Gdy na Małorusi nie będzie już hetmana, 
należy dołożyć wszelkich starań, aby zniknęły także czas i tytuł hetmana” (kogda 
že v Malorossii getmana ne budet, to dolžno starats’ja, čtob vek i imja getmanov 
izčezlo)4. 

Z naszego punktu widzenia życzenie rosyjskiej carycy się nie spełniło – wręcz 
przeciwnie: zarówno hetmani, jak i wojny kozackie ery nowożytnej w XIX i XX 
wieku stały się doskonałym tematem dla pisarzy, kompozytorów oper i historyków, 
a także dla polityki historycznej. Spojrzenie na historię literatury XIX wieku po-
kazuje, że przeszłość Kozaków ukraińskich stała się przedmiotem literatury wielu 
narodów. Pochodząca z pierwszej połowy XIX wieku Istorija Rusow przedstawia 
historię Kozaków ukraińskich jako kontynuację Rusi Kijowskiej. Erę Chmielnic-
kiego uznaje za przejaw ukraińskiej samodzielności i tworzenia się władzy nie-
zależnej od Polski i Rosji5. W 1835 roku Mikołaj Gogol napisał pierwszą wersję 
3 J. Basarab, Pereiaslav 1654. A Historiographical Study, Edmonton 1982. 
4 Tak pisała Katarzyna II w 1764 roku w 9. i jednocześnie ostatnim punkcie tajnego rozporządzenia 
dla księcia Aleksandra Wiaziemskiego z okazji jego mianowania na prokuratora generalnego. Doku-
ment przedrukowany w: Sbornik Russkogo Istoričeskogo Obščestva, t. 7, St. Peterburg 1871, reprint 
Nendeln 1971, s. 345–348, tutaj s. 348.
5 Istorija Rusiv ili Maloj Rossii, O. Ohloblyn, (red. i wstęp w języku ukraińskim), New York 1956. 
Istorija Rusov ili Maloj Rossii. Sočinenie Georgija Koniskago Archiepiskopa Beloruskago, Moskwa 
1846, reprint Kijów 1991.
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powieści Taras Bulba. W dziele tym hetman kozacki Taras Bulba wraz ze swoimi 
synami Ostapem i Andrijem wyrusza najpierw do obozu Kozaków zaporoskich 
,a potem, wraz z nimi, na ostatnią walkę z Polską. Postawa każdego z synów, ab-
solwentów Kijowskiej Akademii Mohylańskiej, okazała się jednak skrajnie róż-
na. Podczas gdy Ostap bezwarunkowo podąża za ojcem i nie stroni od żadnej 
walki, Andrij zakochuje się w polskiej szlachciance i przechodzi na stronę wro-
ga. Zrewidowaną, wymuszoną przez cenzurę wersję powieści z roku 1842 Gogol 
całkowicie zrusyfikował. Zarówno nazwy miejscowości, jak i imiona występują  
w wersji rosyjskiej. Ukraiński Andrij stał się rosyjskim Andrejem. Powieść kończy 
się egzekucją Tarasa Bulby, którą ten wykorzystuje, aby swoich Kozaków po raz 
ostatni zaprzysiąc na wieczną walkę przeciwko Polsce6. 

Henryk Sienkiewicz przedstawia z innej perspektywy konflikt między Polską 
a Kozakami. Opublikowana w 1884 roku powieść historyczna Ogniem i mieczem7 
otwiera Trylogię. W powieści Potop – drugiej części Trylogii – pisarz przedstawia 
inwazję szwedzką z roku 1655, a w Panu Wołodyjowskim – części trzeciej – kon-
flikt polsko-osmański. A wszystko to, jak pisał sam Sienkiewicz, „ku pokrzepieniu 
serc” rodaków. Ogniem i mieczem nacechowane jest wyrazistymi opozycjami bi-
narnymi. Cywilizacyjnej misji Polski na Wschodzie przeciwstawieni są ukraińscy 
barbarzyńcy. Książę Wiśniowiecki ukazany jest jako zwiastun cywilizacyjnego 
postępu na Wschodzie. Po swojej stronie ma szlachetnych rycerzy, na przykład 
porucznika Jana Skrzetuskiego. Hetman Chmielnicki, z kolei, jawi się jako uzależ-
niona od alkoholu postać o cechach niemal zwierzęcych. Pułkownik kozacki Bo-
hun przedstawiony natomiast został jako człowiek nie mniej zmanierowany i nie- 
potrafiący się kontrolować. Pomiędzy tymi frontami stoi ruska szlachcianka Hele-
na – aluzja Sienkiewicza do mitycznego i epickiego wymiaru jego dzieła, Helena 
odegrała przecież główną rolę w wojnie trojańskiej. Patrząc z polskiej perspekty-
wy, Sienkiewicz kończy konflikt polsko-ukraiński pozytywnie i to na dwóch płasz-
czyznach. Bohun pada w bitwie pod Beresteczkiem, a polskie oddziały odnoszą 
tam pierwsze zwycięstwo nad zbuntowanymi Kozakami. Ponadto Jan Skrzetuski 
i Helena zostają parą. Powieść przenikają stereotypy na temat kozackiego i ukra-
ińskiego zacofania i barbarzyństwa, które Sienkiewicz odnosi do niemal wszyst-
kich sfer życia, począwszy od sfery panowania politycznego, poprzez religię aż 
po obyczaje, w tym alkoholizm8. Tuż po publikacji powieści ukraiński historyk 
Volodymyr Antonovyč podjął się przekonującego obalenia stereotypów zbudo-
wanych na wyrwanych z kontekstu zdarzeniach, które Sienkiewicz „wmontował”  
w swoją powieść9.
6 „Gogol‘s Taras Bulba”, [w:] Kindlers Neues Literatur Lexikon, W. Jens (red.), Monachium 1988, 
t. 6, s. 588.
7 H. Sienkiewicz, Ogniem i mieczem, Wrocław 2000 (1884 rok).
8 S. Eile, Literature and Nationalism in Partitioned Poland 1795–1918, Houndmills 2000, s. 111–125.
9 W. Antonovič, Pol’sko-russkija sootnošenija XVII v. v sovremennoj pol’skoj prizme. Po povodu povesti 
G. Sen’keviča – Ognem i mečem, „Kievskaja starina” 1885, t. 5, s. 44–78. W. Antonovič, Henryk Sien-
kiewicz als Romanschriftsteller, „Ukrainische Rundschau” 1908, t. 6, s. 254–258, 363–368, 399–408.
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Powieść Sienkiewicza to dla Ukraińców kamień obrazy. Nic nie pokazuje 
tego wyraźniej niż sowiecka powieść historyczna Bohdan Chmel’nyc’kyj Ołeksan-
dra Kornijczuka z 1938 roku oraz wyprodukowany w Kijowie w roku 1941 film  
o tym samym tytule w reżyserii Ihora Savčenko10. Obecne w opisywanej polskiej 
powieści historycznej opozycje binarne zostały tutaj odwrócone. Polska przedsta-
wiona jest jako ekspansywny i zbójecki agresor, Chmielnicki zaś jako opanowany 
i suwerenny obrońca ukraińskiej ojczyzny. W ten sposób historia przedstawiona 
została także w inscenizacji opery Bohdan Chmel’nyc’kyj kompozytora Kostjan-
tina Fedorovyč’a Dan’kevyča, której premiera odbyła się w roku 1951 w Operze 
Kijowskiej11. 

Zbyt wielkim uproszczeniem byłoby jednak przedstawienie interakcji różnych 
wspomnień o wojnach kozackich jedynie jako antagonizmów polsko-ukraińskich. 
W projekcie wielkiego narodu rosyjskiego Ukraina i Białoruś najpóźniej od poło-
wy XIX wieku postrzegane były jako integralna część wielkiego narodu rosyjskie-
go12. Miało to bezpośredni wpływ na pamięć o Chmielnickim zarówno w epoce ca-
ratu, jak i w Związku Sowieckim. Chmielnicki jest tutaj przede wszystkim postacią 
łączącą Ukraińców i Rosjan. Wyraża to między innymi wzniesiony w 1888 roku 
w Kijowie pomnik hetmana na koniu. Ukazany jest on tam z wyciągniętą prawicą, 
w której trzyma skierowaną na Moskwę buławę i tym gestem wyraża wdzięczność 
partnerowi paktu z roku 165413. W Związku Sowieckim w roku 1954 obchodzo-
no trzechsetlecie Perejasławia jako święto tak zwanego ponownego zjednoczenia 
Ukrainy z Rosją14. Scenariusz ten został przedstawiony na malowidle ściennym na 
otwartej w roku 1953 stacji metra moskiewskiego Kievskaja zatytułowanym Ro-
sjanie i Ukraińcy jednoczą się w Kijowie przed pomnikiem Chmielnickiego w roku 
1888. Na przedstawieniu tym buława hetmana skierowana jest na flagi radziec-
kie i transparenty leninowskie: sojusz ukraińsko-rosyjski dotrwał do czasu Związ-
ku Sowieckiego i został w nim utrwalony. Tło tego obrazu jest koloru złotego.  
W ikonografii prawosławnej złote tło oznacza wieczność15. Wieczność unii ukraiń-
sko-rosyjskiej trwała w Związku Sowieckim, jak wiadomo, do roku 1991. 

Od tego momentu Ukraina jest suwerennym państwem uprawiającym też suwe-
rennie politykę historyczną. Erze kozackiej w XVI i XVII wieku przypisywane jest 
10 O. Kornijczuk, Bogdan Chmel’nickij, [w:] tenże, Sobranie sočinenij v četyrech tomach, Leningrad 
1976, t. 1, s. 259–326. I. Savčenko, Bogdan Chmel’nickij (ZSRR 1941).
11 S. Yekelchyk, Stalin’s Empire of Memory. Russian-Ukrainian Relations in the Soviet Historical Ima-
gination, Toronto 2004, s. 146–152. Dan’kevyč, Kostjantin Fedorovyč, [w:] Ukrajins’ka Radjans’ka 
Encyklopedija Kijów 1961, t. 4, s. 6, 7.
12 A. Miller, „Ukrainskij vopros” v politike vlastej i russkom obščestvennom mnenii (vtoraja polovina 
XIX v.), St. Peterburg 2000.
13 F. Sysyn, The Changing Image of the Hetman. On the 350th Anniversary of the Khmel’nyts’kyj Up-
rising, „Jahrbücher für Geschichte Osteuropas” 1998, t. 46, s. 531–545, tutaj s. 532. 
14 Vossoedinenie Ukrainy s Rossiej. Dokumenty i materialy v trech tomach, t. 1–3, Moskwa 1954.
15 Kolorowy przedruk obrazu znajduje sie na okładce: M. Aust, Polen und Russland im Streit um die 
Ukraine. Konkurrierende Erinnerungen an die Kriege des 17. Jahrhunderts in den Jahren 1934 bis 
2006, Wiesbaden 2009. 
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tutaj szczególne znaczenie, jak wnioskować można z powstających licznie muze-
ów kozackich16. Czterechsetna rocznica urodzin Chmielnickiego dała w roku 1995 
okazję do podniesienia wszystkich zasług położonych przez niego dla państwa 
ukraińskiego. Jego biografowie, Smolyj i Stepankow reasumują, że idea niezależ-
nego państwa narodowego jest niepisanym testamentem Chmielnickiego, na któ-
ry od zawsze zwrócone były oczy wszystkich pokoleń Ukraińców17. Dla redakcji 
„Ukraińskiego Czasopisma Historycznego” (Ukrajin’skyj Istoryčnyj Žurnal) rocz-
nica urodzin Chmielnickiego była okazją do wydania zeszytu tematycznego po-
święconego politycznym, dyplomatycznym, wojskowym, kościelnym, społecznym 
i recepcyjnym aspektom epoki i osoby Chmielnickiego18. 

W kinematografii Ukraina stała się przedmiotem konkurujących ze sobą ro-
syjskiej i polskiej interpretacji jej historii. W latach 60. Jerzy Hoffman rozpo-
czął pracę nad ekranizacją Sienkiewiczowskiej Trylogii. W latach 90. nadarzy-
ła się wreszcie okazja do sfilmowania, po Panu Wołodyjowskim i Potopie, także 
Ogniem i mieczem. Hoffman dotknął tutaj kwadratury koła. Z jednej strony chciał 
wiernie oddać tekst Sienkiewicza, a z drugiej, zbyt dobrze znał ukraiński odbiór 
Sienkiewicza. Przekazała mu go pochodząca z Kijowa żona – Walentyna, której 
poświęcił ekranizację powieści. Nawiązując do podpisanego przez prezydentów 
Kwaśniewskiego i Kuczmę w 1997 roku oświadczenia o pojednaniu, Hoffman 
ostatecznie zaingerował w treść powieści i zrealizował Ogniem i mieczem jako 
polsko-ukraiński film pojednania19. 

Aby osiągnąć ten cel, reżyser podjąć musiał wiele decyzji. Z Bohdanem Stup-
ką jako Chmielnickim i Rusłaną Pysanką w roli Horpyny udało mu się pozyskać 
do swojego filmu renomowanych aktorów ukraińskich. Inaczej niż w powieści 
Sienkiewicza, Hoffman pozwolił Kozakom w filmie mówić czystym ukraińskim. 
Postarał się także o ikonografię kozacką, i to taką, którą także z pewnością za-
stosowaliby sami Ukraińcy, gdyby przyszło im opisać siebie: ukraiński kobziarz 
śpiewający dumy; Kozacy noszący tradycyjne fryzury; popisy jeździeckie i dym  
z fajek: to wszystko znaleźć można także w filmie Savčenki Bohdan Chmel’nyc’kyj 
z roku 1941. Hoffman zaadaptował te obrazy do swojej ekranizacji Ogniem i mie-
czem. Tableau postaci, przedstawione w powieści w sposób mocno binarny jako 
opozycja między Polakami i Ukraińcami, Hoffman ukształtował zupełnie inaczej: 
szacownych mężów i łotrów znaleźć można po obu stronach. Skrzetuski i Chmiel-
nicki ucieleśniają cnoty rycerskie i cnoty mężów stanu, a także suwerenność i wia- 
rygodność. Wiśniowiecki i Bohun to synonimy nieokiełznanej żądzy. W przypadku  
Wiśniowieckiego jest to żądza władzy, a w przypadku Bohuna żądza zdobycia 
Heleny. Obaj uosabiają przemoc, i to przemoc nieokiełznaną. Również zakończe- 
nie powieści Hoffman podporządkował interpretacji ukrainofilskiej: nie pokazuje  

16 J. Bürgers, Kosakenmythos und Nationsbildung in der postsowjetischen Ukraine, Konstanz 2006.
17 V. S. Smolyj, V. S. Stepankov, Bohdan Chmel’nyc’kyj. Chronika, žyttja ta dijal’nosti, Kiev 1994, s. 44.
18 „Ukrajins’kyj Istoryčnyj Žurnal” 1995, nr 4.
19 Szczegółowo przedstawione w M. Aust, dz. cyt., rozdział VI.2.
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bitwy pod Beresteczkiem. Skrzetuski szlachetnym gestem daruje Bohunowi wol- 
ność. Podczas gdy Bohun, kierując się ku słońcu zachodzącemu nad stepem, 
wyrusza konno w poszukiwaniu nowych przygód, głos narratora explicite wy-
raża przesłanie filmu: Polacy i Ukraińcy toczyli żałosną bratobójczą walkę. 
Przekleństwem stał się dla nich – ciągnie narrator – ich wspólny wróg – Rosja:  
w XVIII wieku Katarzyna II rozwiązała kozacki hetmanat i wymazała państwo 
polsko-litewskie z mapy Europy20. 

Powieść Sienkiewicza, na której oparty jest film, nie pozwoliła uniknąć w ekra- 
nizacji ani negatywnych obrazów Ukraińców, ani polskich mitów: nieopanowane pi- 
jaństwo Kozaków, gotowość do przemocy na Siczy zaporoskiej, nieznajomość wyż- 
szej barokowej estetyki u Kozaków, no i w końcu Polska i Litwa jako obrońcy  
chrześcijaństwa przed muzułmanami, będącymi z Kozakami w zmowie – to wszyst- 
ko pokazuje także Hoffman w swoim filmie. A jednak film miał niezwykle udaną  
premierę ukraińską w Kijowie i cieszył się pozytywnym odbiorem w mediach ukraiń-
skich21. Ostatecznie bowiem Hoffmanowi udało się wypełnić lukę, dotychczas pozosta-
wioną przez ukraiński przemysł filmowy: w latach 90. XX wieku kino ukraińskie nie 
doczekało się jeszcze swojego filmu o epoce Kozaczyzny.

Film Hoffmana nie jest adresowany wyłącznie do publiczności polskiej i ukra-
ińskiej. Odpowiada też na rosyjską potrzebę umiejscowienia przeszłości ukraiń-
skiej przede wszystkim w stosunku do narodu rosyjskiego. Jako wizję konkuren-
cyjną w stosunku do filmu Hoffmana zinterpretować należy ekranizację powieści 
Taras Bulba Vladimira Bortko z roku 2009. Właściwym powodem ekranizacji 
Bulby była dwusetna rocznica urodzin Gogola. Jednocześnie jednak film odczy-
tać można jako odpowiedź na pytanie, do kogo należy przeszłość ukraińska. Do 
Polski, do Ukrainy czy może do Rosji? Bortko miał wybór między pierwszą, 
ukrainofilską wersją Gogola z roku 1835 i zrusyfikowaną wersją powieści z roku 
1842. Jego decyzja, aby wybrać wydanie z roku 1842, w bardzo dużym stopniu 
rzutuje na wymowę filmu. Społeczność Kozaków zaporoskich, będących jednym  
z wielu ważnych czynników tworzących nację ukraińską, ukazana jest w filmie 
jako integralna część narodu rosyjskiego. Mówi się wyłącznie po rosyjsku. „Rus-
skaja zemlja”, „russkaja duša” i prawosławie to centralne hasła kształtujące prze-
mowy Bulby i wypowiadane przez narratora komentarze do sekwencji wojennych. 
Reprezentowany tutaj przez Kozaków naród rosyjski przedstawiony jest jako pra-
wosławna wspólnota walcząca przeciwko katolickiej Polsce. Przemoc pojawia się  
w filmie w wielu formach. Jest wszechobecna w scenach bitew. Egzekucję 
Ostapsa w Warszawie Bortko uznał za okazję przedstawienia Kozaków w całej 

20 W polskiej wersji filmu: „Wojny trwały długo. Opustoszała Rzeczypospolita. Opustoszała Ukraina. 
Nienawiść rosła w sercach i zatruła krew pobratymczą. Sto pięćdziesiąt lat później Katarzyna II cary-
ca Rosji podbiła Chanat Krymski, zlikwidowała Sicz Zaporoską i walnie przyczyniła się do upadku 
Rzeczypospolitej” [przyp. tłum.].
21 M. Wojciechowski, „Ogniem i mieczem” w Kijowie, „Gazeta Wyborcza”, 25.10.1999, s. 1; tenże, 
Owacja zamiast skandalu, „Gazeta Wyborcza”, 25.10.1999, s. 16.
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rozciągłości jako ofiar polskiego okrucieństwa. Rysowany tutaj obraz bólu fi-
zycznego przypomina język obrazów Mela Gibsona z filmu Pasja. Subwersja 
i ironia są temu filmowi obce. 

W tym miejscu pojawia się pytanie, w jaki sposób kino ukraińskie zareago-
wało na polskie i rosyjskie wersje filmowe przeszłości kozackiej. Aby się o tym 
przekonać, należy się przyjrzeć trzem filmom. 

Z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Mikołaja Gogola z rosyjską ekraniza-
cją Tarasa Bulby autorstwa Bortki konkurowało przedsięwzięcie ukraińskie. Re-
żyserzy Evgenij Bereznjak i Petr Pinčuk wprowadzili do kin, także w roku 2009, 
swoją ekranizację powieści Gogola. Ich film nosi tytuł Duma pro Tarasa Bulbu 
i jest dokładnym przeciwieństwem filmu Bortki. Film ukraiński dysponował znacz-
nie mniejszym budżetem, podczas gdy Bortko mógł dzięki wsparciu rosyjskiego 
Ministerstwa Kultury korzystać z nieograniczonych środków i wyprodukować nie-
zwykle długi film z licznymi, wymagającymi wielu nakładów scenami bitewnymi. 
Film ukraiński trwa godzinę i osiem minut i jest tym samym dużo krótszy. Unika 
kosztownych inscenizacji scen bitewnych, ale za to przedstawia całą akcję swego 
literackiego pierwowzoru, od powrotu Ostapsa i Andrija z Akademii Kijowskiej aż 
do śmierci Bulby na stosie. Jeśli chodzi o język obrazów, film przyjął konwencję 
filmu historycznego i kostiumowego. Wyraźna różnica interpretacyjna w stosunku 
do ujęcia Bortki wyraża się w tym, że mówi się tutaj po ukraińsku i że Kozacy 
zaporoscy w swoim konflikcie z Polską dają się zidentyfikować jako grupa repre-
zentująca naród ukraiński. 

Podobnie rzecz wygląda w filmie Bohdan-Zynovyj Chmel’nyc’kyj, w reży-
serii Mykoli Maščenki, który wszedł do kin ukraińskich w roku 2008. I ten film 
kieruje się regułami gatunku historycznego i kostiumowego. Trwa 117 minut,  
i jest to jednak zbyt długo. Czas ten został wykorzystany, aby przedstawić Chmiel-
nickiego i Kozaków zaporoskich jako pierwowzór narodu ukraińskiego. Chmiel-
nicki jest centralną postacią historyczną, umiejscowioną między polskim królem 
Janem Kazimierzem, chanem krymskim a rosyjskim carem Aleksym Michajłowi-
czem. Konflikt polsko-ukraiński zarysowany jest tu niezwykle mocno. Przemilcza-
no akt perejasławski z 1654 roku, co pozwala przedstawić cara rosyjskiego jako 
postać pozostającą w tle wydarzeń. Tym bardziej znacząca okazuje się rola Chmiel-
nickiego. Film kończy się wypowiedzeniem wojny Kozakom przez Jana Kazimie-
rza, co dla Chmielnickiego jest okazją wygłoszenia mowy do Kozaków zebranych  
w cerkwi. Należy – jak mówi hetman – spróbować wszystkiego, aby oprzeć się 
polskiej agresji. Tam gdzie prowadzi nas język i wiara – mówi dalej Chmielnicki – 
jest Ukraina. Cała Ukraina patrzy na Kozaków zaporoskich, którzy po przemowie 
Chmielnickiego znają tylko jedno słowo: „Ukrajina!” – tak kończy się obraz, sto-
sujący w celu przekazania narodowej wizji historii typowe dla filmu historycznego 
środki stylistyczne.

Zupełnie inaczej przedstawia się film Molytva za hetmana Mazepu (Ukra-
ina 2002) w reżyserii Jurija Iljenki. Recenzenci filmu mówią, że ani perspektywa  
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narracyjna, ani akcja filmu nie dają się jednoznacznie określić. Bardziej jest to 
chyba surrealistyczna i fantasmagoryczna sekwencja obrazów naładowana seksem, 
mająca przedstawiać chore fantazje Mazepy na łożu śmierci. Po ekranie migają 
więc w dzikich sekwencjach i ekscentrycznym oświetleniu: Piotr Wielki, Karol XII,  
wdowa po Kočubeju, walczące armie, płonące stepy, rycerze w mglistych lasach  
i demoniczne akty przemocy. Iljenko chciał, aby film rozumiano jako modlitwę do 
Boga za Mazepę, spotkało go jednak tylko niezrozumienie i zdziwienie22. 

Krytyka ta nawiązuje do typowych wzorów filmu historycznego i jego strategii 
autentyczności. Atrybuty charakteryzujące film historyczny to: rzetelnie zbadana  
i ubrana w kostium opowieść o rzeczywistości, chronologiczny przebieg akcji, 
punkty widzenia, które ukazują zdarzenia w całości i powodują, że stają się one 
przejrzyste, podział postaci na dobre i złe. Tymczasem Iljenko odszedł w swo-
im filmie od tej konwencji. Film gra obrazowością zdarzeń historycznych XVII  
i XVIII wieku, pojawiają się w nim kukły i symbole, co odróżnia go od zwykłych 
filmów historycznych. Przebieg akcji zmienia się, wędruje po różnych płaszczy-
znach czasowych. Kamera w niektórych scenach prowadzona jest niestabilnie, co 
wyraża niepewność i zwątpienie. Czasami kierowana jest na mieniące się światło, 
jakby chciała przestrzec, by nie dać się zaślepić, spoglądając w przeszłość. Tego 
wszystkiego nie należy oceniać wyłącznie przez pryzmat estetyki filmowej. Wi-
zja życia Mazepy ukazana z perspektywy ostatnich jego chwil na ziemi daje się 
odczytać na płaszczyźnie kulturalno-historycznej jako odrzucenie dotychczasowej 
konwencji prezentacji. Jednocześnie dzieło jawi się jako filmowe oświadczenie  
o suwerenności Ukrainy na polu kultury historycznej. Stosowane w filmie środki 
stylistyczne chcą wyrwać się z konwencji kina sowieckiego i polskiego, i – patrząc 
na film Bortki – także kina rosyjskiego i przedstawić filmowo przeszłość ukraińską 
według własnych indywidualnych konwencji artystycznych. Sposób prezentacji na 
ekranie przeszłości ukraińskiej nie może kierować się konwencjami innych naro-
dów, lecz może się opierać na własnych zasadach – w taki sposób zinterpretować 
można byłoby ten film na metapłaszczyźnie kultury historycznej. 

Ogólnie w kwestii wojen kozackich ery nowożytnej jasne staje się, że pamięci 
historycznej nie da się ująć w ramy narodowe. Oczywiście można rozpoznać narra-
cje narodowe autogrupy „MY”. Jednak konkurują one nieustannie z rywalizujący-
mi interpretacjami przeszłości produkowanymi przez narody i państwa sąsiednie. 
Historię pamięci zbiorowej pisać można wyłącznie jako histoire croisée.

Przełożyła Edyta Grotek

22 Zob. J. Bürgers, dz. cyt., s. 237–239 i A. Hawryluk, „A Prayer for Hetman Mazepa” revisited, „The 
Ukrainian Weekly”, 09.01.2005.
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Pamięć i historiografia.
Przypadek wojen polsko-kozackich  

w świetle filmu i historiografii

Do tematyki związanej z powstaniem państwa kozackiego oraz genezy Koza-
czyzny przełomu XVI/XVII wieku odnoszą się dzieła kinematografii zarówno 

polskiej, jak i rosyjskiej ostatnich lat. Chodzi o filmy rosyjskich reżyserów Nikity 
Michałkowa (producenta filmu Rok 1612 – premiera 2007), Vladimira Bortko (re-
żysera i scenarzysty Tarasa Bulby – premiera 2009). Ze strony polskiej na szcze-
gólną uwagę zasługuje film Jerzego Hoffmana Ogniem i mieczem (premiera 1999) 
będący ekranizacją powieści Henryka Sienkiewicza pisanej dla pokrzepienia serc 
Polaków pod zaborami. Oczywiście wspomniane wyżej filmy historyczne w róż-
nym stopniu są wykorzystywane także w polityce zagranicznej, choć skuteczność 
na tym polu jest ograniczona. Największym jednak ich sukcesem lub porażką jest 
odbiór przez społeczeństwo, mogą bowiem utrwalać obowiązujące mity i stereoty-
py bądź próbować zerwać z tradycją i narzuconym obrazem stosunków wykreowa-
nym przez władze państwowe finansujące w Europie dzieła kinematografii. Z racji 
dużej oglądalności, i to także u naszych wschodnich sąsiadów, zróżnicowanego 
przyjęcia oraz problematycznej skuteczności w wymiarze stosunków polsko-ukra-
ińskich w XXI wieku przedstawię kilka uwag dotyczących filmu Jerzego Hoffmana 
Ogniem i mieczem, który także w wymiarze międzynarodowym miał przyczynić 
się do wzajemnego zrozumienia oraz zerwania z narodowymi stereotypami i mita-
mi narastającymi od czasów nowożytnych po wiek XX włącznie.

Znany polski historyk, wybitny znawca dziejów Kozaczyzny epoki nowożyt-
nej, Władysław Serczyk, jednocześnie konsultant historyczny filmu Ogniem i mie-
czem, społeczność kozacką prezentuje nad wyraz pozytywnie, akcentując jej róż-
norodność pod względem językowym, obyczajowym, religijnym, co również 
stanowiło o sile i wielkości Rzeczypospolitej nie tylko dwóch narodów – polskiego  
i litewskiego – ale wielu. Jerzy Hoffman, realizując tę wizję, podkreślił egzotykę  
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Siczy i stepów Zaporoża, tak bliskich sercu każdego Polaka nie tylko dzięki litera- 
turze pięknej. Ukazując kontrasty pomiędzy „królewiętami ukrainnymi” (Wiśnio- 
wieckimi, Potockimi) a zwykłymi mieszkańcami województw południowo- 
-wschodnich Rzeczypospolitej, dotknął Hoffman wielu kwestii składających się na 
genezę wybuchu największego w dziejach Kozaczyzny powstania pod wodzą Boh-
dana Chmielnickiego. Zarówno powieść, jak i zrealizowany na jej podstawie film  
ukazują obraz stosunków panujących na Ukrainie w przededniu tego powstania  
w dobie „złotego pokoju”1. Władysław Serczyk, w jednej ze swych wypowie-
dzi oceniających zrealizowany słusznie film, stwierdził, iż pisarz miał o wiele  
większe możliwości w dochodzeniu do prawdy historycznej niż reżyser. Ten ostat- 
ni, choć „wsparty nowoczesną techniką, utalentowanymi aktorami i sztabem kon- 
sultantów”, jest jednak ograniczony czasem, przyznanymi środkami finanso- 
wymi oraz wymaganiami widowni mającej coraz więcej informacji na temat  
epoki, a także strategią biznesową producenta. 

Jerzy Hoffman starał się zaprezentować stanowisko obu stron konfliktu poprzez 
przeciwstawienie wypowiedzi ze strony polskiej wojewody kijowskiego Adama Ki-
siela oraz Jeremiego Wiśniowieckiego i argumentów strony kozackiej włożonych  
w usta Bohdana Chmielnickiego. Po stronie polskiej widz ma wyraźnie zarysowane 
dwa przeciwstawne obozy: rozsądny i umiarkowany Kisiel, członek stronnictwa po- 
kojowego z kanclerzem wielkim koronnym Jerzym Ossolińskim na czele, grany przez 
Gustawa Holoubka, skonfrontowany zostaje z zagranym przez Andrzeja Seweryna dum-
nym kniaziem, a zarazem wojewodą ruskim Jaremą Wiśniowieckim, zwolennikiem 
wojny, bo tylko dzięki niej mógł on wrócić do swych majątków na Zadnieprzu2. 
Z kolei w usta Bohdana Chmielnickiego reżyser włożył wypowiedzi usprawiedliwia- 
jące jego postępowanie, pozwalające widzowi ujrzeć w nim nie barbarzyńskiego,  
sprzymierzonego z Tatarami i opętanego żądzą prywatnej zemsty buntownika – jak to  
jest u Sienkiewicza – lecz człowieka, który był po części przynajmniej ofiarą niewol- 
nego od wad systemu społeczno-politycznego Rzeczypospolitej. Warto wreszcie zwró-
cić uwagę, że choć powieść kończy się przedstawieniem batalii pod Beresteczkiem, 
to film wątek ten pomija, odcinając się tym samym od Sienkiewiczowskiego „pokrze-
piania serc”. W sumie więc, zamiast triumfalizmu, dał Hoffman widzowi tuż przed 
wyjściem z kina materiał do zadumy nad tragizmem wojny, w której poległo tak wielu 
synów „eiusdem Matriis”3. Idea pojednania dwóch zwaśnionych nacji, przekazywana 
w ekranizacji Ogniem i mieczem Jerzego Hoffmana, przebija zarówno w trakcie scen 
obrazujących negocjacje Kisiela w obozie wojsk kozackich Chmielnickiego4, jak 
1 Zob. A. Biedrzycka, Złoty pokój: Kozacy Zaporoscy w służbie Rzeczypospolitej 1639–1647; „Zeszy-
ty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2000, t. MCCXXXVIII.
2 Pisze o tym m.in. W. A. Serczyk, Na płonącej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny 1648–1651, Warszawa 
1998, s. 87–146. 
3 O tych kwestiach pisał J. Maciszewski, Ejusdem Matris Filii; [w:] Epoka „Ogniem i mieczem” we 
współczesnych badaniach historycznych, M. Nagielski (red.), Warszawa 2000, s. 105–114.
4 Zob. Diariusz podróży do Pereasławia i traktowania tamtejszego panów komisarzów polskich przez 
Wojciecha Miaskowskiego podkomorzego lwowskiego komisarza spisany (1 I –7 III 1649), [w:] Jaku-
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i w epizodach odnoszących się do głównych bohaterów (opatrzenie Bohuna po 
pojedynku z Wołodyjowskim czy uwolnienie pułkownika kozackiego przez Skrze-
tuskiego po zakończeniu działań pod Zbarażem). 

Nie przypadkiem Ogniem i mieczem zyskało przychylny odbiór w społeczeń-
stwie ukraińskim, choć pojawiły się także krytyczne oceny formułowane choćby 
pod adresem sposobu prezentacji starszyzny kozackiej w początkowym okresie 
powstania (obrady na Siczy i zabójstwo Barabasza). W sumie jednak ocena filmu 
była bardzo pozytywna. Było to z pewnością wynikiem szczerego ukazania przez  
reżysera słabości Rzeczypospolitej, targanej konfliktami natury społecznej, ekono-
micznej, religijnej i zmagającej się z wadami swego ustroju. 

W Polsce ekranizacja Ogniem i mieczem weszła na ekrany jako ostatnia 
z ekranizacji Trylogii. Wcześniej nie było to możliwe głównie z powodów cen-
zuralnych, ale też – paradoksalnie być może – nikt nie pomyśłał o zastosowaniu do 
ekranizacji Ogniem i mieczem strategii koncyliacyjnej. Dopiero zmiana uwarun-
kowań politycznych w wyniku upadku komunizmu spowodowała, że kwestia 
ekranizacji ostatniej (a chronologicznie przecież pierwszej) części Trylogii nabra- 
ła aktualności. Jak świadczy statystyka oglądalności, film cieszył się dużym 
zainteresowaniem, był także wielokrotnie omawiany przez miłośników historii  
w internecie. Należy podkreślić, że scenariusz długo nie mógł doczekać się reali-
zacji, nawet po 1989 roku. Działo się to jednak nie tyle ze względów politycznych, 
ile z powodu wysokich kosztów produkcji. Zresztą dotacje, które Jerzy Hoffman 
otrzymał na realizację filmu, nie pozwalały na zainscenizowanie z porównywalnym 
choćby z Potopem, rozmachem scen batalistycznych, czego domagał się główny 
konsultant historyczny filmu – Władysław Serczyk. W efekcie skoncentrowano 
się na ukazaniu epizodów bitewnych, które potraktowano symboliczne, choć – 
przyznajmy to otwarcie – oddawały one trafnie charakterystyczne dla epoki różnice 
w uzbrojeniu, taktyce oraz organizacji oddziałów wojska kwarcianego i Kozaków 
zaporoskich.

Rzecz jasna historyk może formułować zarzuty pod adresem reżysera i jego 
konsultantów. Nie ukazano wszak z należytą precyzją istotnych różnic między 
społecznościami żyjącymi na Ukrainie, choćby konfliktu na tle religijnym, który 
znalazł się w filmie w dalekim tle toczącej się krwawej wojny, a przecież wiemy, 
iż to właśnie spory religijne pomiędzy prawosławnymi a unitami i katolikami 
przyczyniły się do wybuchu powstania5. Mimo niekonsekwencji w prezentowaniu 
wydarzeń historycznych przebija w dziele Jerzego Hoffmana intencja, aby pokazać 
odbiorcy, że toczące się działania wojenne to faktycznie wojna domowa, choć 
zarówno XVII-wieczna szlachta, jak i XIX-wieczni czytelnicy Sienkiewicza 
widzieli ten konflikt w kategoriach rebelii kozackiej. Film Jerzego Hoffmana nie 
ma w żadnym wymiarze wymowy antyukraińskiej, a można nawet zaryzykować 

ba Michałowskiego księga pamiętnicza, wyd. A. Z. Helcel, Kraków 1864, s. 369–385.
5 O podłożu religijnym powstań kozackich pisał ostatnio M. Drozdowski, Religia i Kozaczyzna zapo-
roska w Rzeczypospolitej w pierwszej połowie XVII wieku, Warszawa 2008.



twierdzenie, że strona kozacka została przedstawiona wręcz wymowniej i bardziej 
sugestywnie niż polska, o co do reżysera mieli pretensje znawcy epoki, militariów 
i relacji polsko-kozackich.

Nie wszystkie elementy służące pojednaniu, a uwzględnione w powieści 
Henryka Sienkiewicza, zostały wykorzystane przez reżysera. Brak wielce suges-
tywnej sceny uhonorowania trudu Adama Kisiela, głównego mediatora tego kon- 
fliktu przez Skrzetuskiego – oficera w służbie Jeremiego Wiśniowieckiego – który  
padając do nóg przyszłego wojewody kijowskiego, wypowiedział słowa: „Jam żoł- 
nierz i idę inną drogą, ale zasłudze i boleści cześć oddawam”. Zastępuje jednak  
tę „brakującą” scenę wymowny komentarz kończący film, mówiący o bratobójczej 
wojnie między dwoma bratnimi narodami, przytoczony w artykule Martina Austa. 
Dodajmy, że konflikt ów – o czym zresztą w komentarzu jest mowa – został 
wykorzystany przez państwa ościenne; Ukraina pogrążyła się w walkach o buławę 
hetmańską (okres ruiny)6, a traktat andruszowski 1667 roku podzielił ją na część 
Prawobrzeżną przypadłą Rzeczypospolitej i Lewobrzeżną, oddaną Rosji7. Los 
Siczy zaporoskiej, zaczynu wszystkich powstań przeciwko Rzeczypospolitej, 
został przypieczętowany w XVIII wieku przez Katarzynę II.

Oczywiście musimy także zadać pytanie o skuteczność oddziaływania tego typu 
dzieł kinematografii zarówno na elity polityczne, jak i na społeczeństwo. Jak już 
wspomniałem wyżej, oglądalność filmu w Polsce przeszła wszelkie oczekiwania; 
tylko kinową jego wersję obejrzało od premiery w 1999 roku ponad 7 mln widzów. 
Co najmniej drugie tyle zapoznało się z wersją telewizyjną, podzieloną na odcinki, 
kilkakrotnie już wyświetlaną w różnych kanałach Telewizji Polskiej. Nie tylko 
przybliżyło to społeczeństwu polskiemu, przede wszystkim młodzieży, tematykę 
powieści Sienkiewicza, ale także obraz dziejów I Rzeczypospolitej w początkach 
jej upadku, podłoże konfliktu z Kozaczyzną zaporoską, a może przede wszystkim 
pozwoliło jej dostrzec wielokulturowość państwa polsko-litewskiego i jego róż-
norodność pod względem narodowościowym i konfesyjnym.

Idea pojednania walczących ze sobą 350 lat temu nacji ma też swe odzwier-
ciedlenie w historiografii. Dziesięć lat po ekranizacji Ogniem i mieczem obchodzo-
no po raz pierwszy w tak okazały sposób 350-lecie unii hadziackiej. Zorganizowane  
przy okazji konferencje naukowe z udziałem historyków polskich, ukraińskich  
i rosyjskich przybliżyły stanowiska i pozwoliły określić pola dalszych badań  
naukowych8. Nie oznacza to, iż nadal nie różnimy się w ocenie wydarzeń, tych 
związanych z genezą powstania Bohdana Chmielnickiego, straconymi szansami 
pojednania w dobie hetmanatu tegoż hetmana, czy niewykorzystanych szans, jakie 
6 Szeroko o tych czasach pisze m.in. T. Jakowlewa, Getmanszczina w drugij połowini 50-ch rokiw 
XVII stolitja. Priczini i poczatok ruini, Kiiw 1998.
7 Z. Wójcik, Traktat andruszowski 1667 roku i jego geneza, Warszawa 1975.
8 400-lecie unii hadziackiej zaowocowało zbliżeniem stanowisk w wielu kwestiach, co widzimy 
w pokłosiu kilku konferencji naukowych tak w Polsce, jak na Ukrainie; zob. Gadjacka unja 1658 roku, 
Kiiw 2008; W kręgu Hadziacza A.D. 1658. Od historii do literatury, P. Borek (red.), Kraków 2008;  
350-lecie unii hadziackiej, T. Chynczewska-Hennel, P. Kroll i M. Nagielski (red.), Warszawa 2008.
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dawała obu stronom unia hadziacka. Dorobek w tej mierze historyków ukraiń-
skich (Natalia Jakowenko, Viktor Brechunenko, Jurij Mytsyk, Viktor Horobec,  
Petro Kułakowski czy Taras Czuchlib), polskich (Zbigniew Wójcik, Władysław 
Serczyk, Piotr Kroll, Piotr Borek, Antoni Mironowicz, Marian Drozdowski) czy  
rosyjskich (Tatana Tajrowa-Jakowlewa, Nikołaj Mininkow) wskazuje na ogrom- 
ne zainteresowanie połową XVII wieku, kiedy to decydowały się losy wielu  
państw Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Rzeczypospolitej i Ukrainy, która  
po śmierci Chmielnickiego nie zdołała zaistnieć na mapie politycznej ówczesnej 
Europy jako podmiot polityczny.

Tego typu sympozja i konferencje pozwalają nie tylko na ukazanie poglądów 
poszczególnych stron dyskursu, ale przede wszystkim na wzajemne zrozumienie 
stanowisk; co z kolei ułatwia wyciąganie konstruktywnych wniosków zmieniających 
dotyczasowe paradygmaty interpretacyjne. W konsekwencji w wielu pracach 
współczesnej polskiej historiografii pojawia się opinia, że po 1648 roku nie mamy 
już do czynienia z jednym z wielu powstań Kozaków rejestrowych czy siczowych, 
ale z powstaniem narodu ruskiego, czego długo nie dostrzegano, idąc za pracami 
Franciszka Rawity Gawrońskiego, traktującego te wydarzenia wyłącznie jako 
rebelię kozacką w ramach szlacheckiej Rzeczypospolitej. Można powiedzieć, że 
mamy tu do czynienia ze swoistym paradoksem we wzajemnym oddziaływaniu na 
linii historiografia–pamięć społeczna. Jak wskazują badacze tej ostatniej, rozwija 
się ona autonomicznie w stosunku do naukowej historiografii i kształtowana 
jest przez inne niż nauka czynniki. Nauka historyczna ma szansę ją kształtować  
w zasadzie głównie poprzez edukację szkolną. W opisywanym przykładzie mamy 
– być może, bo rzecz wymaga odrębnych badań – do czynienia z oddziaływaniem 
odwrotnym, pamięć społeczna przekształcana przez takie czynniki jak bieżąca 
sytuacja polityczna czy sztuka (w tym wypadku film) oddziałuje na historyków,  
a właściwie na interpretacje wydarzeń w ich pracach. 

Zmiana ugruntowanych ponad sto lat temu paradygmatów nie przychodzi łatwo 
nawet współczesnej historiografii. Pamiętajmy, że XIX-wieczna historiografia 
pozytywistyczna w swoich ocenach zależna była w dużej mierze od ocen czerpanych 
ze źródeł, gdzie powstanie Chmielnickiego traktowane było jednoznacznie jako 
rebelia. Trudno jednak, jak pisze Zbigniew Wójcik, winić szlachtę za to, że była 
szlachtą i nie potrafiła wznieść się ponad swoje stanowe przywileje i poglądy, ale 
pamiętać trzeba, że przebyła ona długą drogę od okrojonego rejestru z 1638 roku 
(dzieła hetmana Stanisława Koniecpolskiego)9, który miał zabezpieczyć „złoty 
pokój” na Ukrainie, po dzieło unii hadziackiej – przygotowującej przekształcenie 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów w równoprawny związek trzech nacji: Polaków, 
Litwinów i Rusinów10. Nie przypadkiem do idei unii hadziackiej odwoływano się 
w okresie rządów hetmana Mazepy, a także w czasach nam o wiele bliższych.

9 W. A. Serczyk, Na dalekiej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny do 1648 roku, Kraków 1984.
10 Zob. J. Kaczmarczyk, Rzeczpospolita Trojga Narodów. Mit czy Rzeczywistość?, Kraków 2007.
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Idea wspólnej przeszłości w Rosji postsowieckiej: 
wyobrażenia o narodzie i imperialnym dziedzictwie

Konwencjonalny sposób postrzegania przeszłości odgrywa istotną rolę w funk-
cjonowaniu współczesnych wspólnot politycznych, stanowiąc jeden z filarów 

ich zbiorowej tożsamości. Historia „publiczna” w odróżnieniu od „naukowej” sta-
nowi zbiór wyobrażeń i interpretacji przeszłości skierowanych do szerokiego kręgu 
zwyczajnych odbiorców, przez co staje się jednym z głównych elementów polityki 
symbolicznej, służącej podkreślaniu wspólnotowej odrębności i mobilizowaniu po-
czucia solidarności w jej ramach. Nie przypadkiem współczesna historiografia sku-
pia się na opisie dziejów państw narodowych. Zgodnie z najszerzej akceptowaną 
wizją polityki idea narodu stanowi fundament dla budowy tożsamości: wspólnoty 
tworzące państwa są dzielone na narodowe lub lokalne i ponadnarodowe. Status 
państwa narodowego uważany jest za gwarancję większej stabilności. Naród jest 
jednak pojęciem niezwykle elastycznym, co pozwala na stosowanie go w odniesie-
niu do wspólnot bardzo różniących się od siebie, często niezgodnie z uwarunko-
waniami społecznymi, kulturowymi i politycznymi. Jest to zjawisko typowe szcze-
gólnie dla krajów obciążonych „ciężarem” imperium. Stykają się one nie tylko  
z problemem wielu konkurencyjnych wizji budowy narodu, ale również posiadają 
dorobek kulturowy i polityczny pozwalający na tworzenie wizji wspólnoty na po-
ziomie ponadnarodowym lub cywilizacyjnym, co stanowi stałą pokusę dla ich elit 
politycznych.

Wszystkie państwa powstałe w wyniku rozpadu ZSRR musiały zmierzyć się 
z problemem stworzenia tożsamości narodowej w nowych granicach. Dla Rosji  
z kilku powodów było to wyzwanie trudniejsze niż dla innych krajów. Po pierwsze, 
przez dłuższy czas nie było pewności co do geopolitycznych i kulturowo-sym-
bolicznych granic nowej makrowspólnoty. Fakt ten potwierdzają liczne projekty 
reintegracji przestrzeni postsowieckiej; od ekstremalnych, postulujących odbudo-

Olga Malinowa
Instytut Informacji Naukowej Nauk Społecznych
Rosyjska Akademia Nauk
Moskwa



wę ZSRR, po zróżnicowane koncepcje stopniowej konwergencji niektórych republik 
postsowieckich w wyniku rozwoju unii międzynarodowych. Po drugie, sowiecka tra- 
dycja instytucjonalizowania podziałów etnicznych utrudniała zrozumienie makro-
politycznej tożsamości wspólnoty mającej konstytuować nowy naród rosyjski w ra- 
mach nowo powstałego państwa. Wysiłek wkładany w dzieło budowy poczucia so-
lidarności narodowej nieuchronnie wywoływał obawy o „naruszanie praw narodów”  
składających się na wielonarodowe państwo rosyjskie1. Po trzecie, w zmienionym oto-
czeniu międzynarodowym kontrowersje wzbudzało również postrzeganie „znaczących  
innych”, z którymi w konfrontacji kształtowała się rosyjska tożsamość2. W Rosji, 
inaczej niż w innych krajach postkomunistycznych, problemem było „znalezienie”  
owych znaczących innych, których można by obarczać winą za problemy i trudności.  
Fakt ten wpływał negatywnie na zbiorową samoocenę społeczeństwa. Po czwarte,  
Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Sowiecka paradoksalnie dysponowała  
mniejszymi możliwościami rozwoju własnej, odrębnej tożsamości niż pozostałe „na- 
rodowe republiki” w ramach ZSRR, przez co od początku identyfikacja z nowym  
państwem była słabsza. Oczywiście istniał znaczący zasób symboli mogących służyć  
do (prze)budowy tożsamości. Spuścizna ta była jednak naznaczona wieloma kontro- 
wersjami. Co najważniejsze, żadna z „gotowych do użycia” wersji wielkiej historycznej  
narracji nie mogła być podstawą dla tworzenia tożsamości narodowej – ani niektóre  
z czasów carskich, ani drugoobiegowe rozpowszechniane w formie tamizdatów i sami- 
zdatów. Po piąte, uznanie nowej Rosji za prawną spadkobierczynię ZSRR stworzyło  
problem wytyczenia granicy pomiędzy „rosyjskością” i „sowieckością” i stało się ko- 
lejnym wyzwaniem dla elit3. Wreszcie podziały ideologiczne, które nabrały kształtu 
po 1990 roku, utrudniały samoidentyfikację służącą budowaniu solidarności narodo-
wej ponad podziałami politycznymi4. Z tych i innych tu niewymienionych powodów 
próby budowania nowej tożsamości makropolitycznej w postsowieckiej Rosji5 przy-
bierały często sprzeczne ze sobą i niezorganizowane formy.

1 Zob. A. Miller, Natsia kak ramka politicheskoi zhizni, „Pro et contra” 2007, nr 3 (37), s. 6–20; I. Ze-
velev, Buduschee Rossii: natsia ili tsivilizatsia? Raspad SSSR i «russkii vopros», „Rossia v global’noi 
politike” 2009, nr 5, s. 88–102.
2 Zob: O. Malinova, „Rossia” i „Zapad” v XX veke: Transformatsia diskursa o kollektivnoi identich-
nost, Moskwa 2009, rozdział 4.
3 Zob. W. Morozow, Rossia i Drugie: identichnost’ I granitsy politicheskogo soobschestva, Moskwa 
2009, s. 577–586; S. Kaspe, Politicheskaia teologia i nation-building: obschiepolozhenia, rossijskij 
sluchai. Moskwa 2012, s. 124–137.
4 O. Malinowa, Russian Political Discourse in the 1990s: Crisis of Identity and Conflicting Plural-
ism of Ideas, [w:] Identities and Politics During the Putin Presidency. The Discursive Foundations of 
Russia’s Stability, P. Casula, J. Perovic (red.), Stuttgart 2009, s. 94–111.
5 W rosyjskim dyskursie politycznym i intelektualnym wciąż stawiane jest pytanie, czy makro-
wspólnota polityczna „konstytuująca” rosyjską państwowość może być określana jako „naród”. 
Najnowszym przykładem tego zjawiska jest wypowiedź nowo wybranego prezydenta Władimira 
Putina podczas ostatniej kampanii wyborczej, w której określił rosyjską tożsamość jako „cywiliza-
cyjną” (zob. W. Putin, Rossia: natcionalnyi vopros, „Niezawisimaja Gazieta”, http://www.ng.ru/poli-
tics/2012-01-23/1_national.html), (dostęp 23.01.2012).
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Niniejszy artykuł dotyczy wyłącznie jednego aspektu tej wielowymiarowej 
problematyki – partykularnego wykorzystywania przeszłości w kontekście polity-
ki symbolicznej niezbędnej w (od)budowie tożsamości wspólnoty makropolitycz-
nej tworzącej współczesne państwo rosyjskie. Na początek zamierzamy dokonać 
przeglądu zmian zachodzących w polityce historycznej i posługiwaniu się w niej 
sferą symboli, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska rozszerzania się „historii 
użytecznej” oraz umiejscowienia w jej ramach Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Na-
stępnie skupimy się na zjawisku „przenikania” symboliki imperialnej do dyskursu 
publicznego po roku 2000 oraz przeanalizujemy główne sposoby interpretacji tego 
procesu. Na zakończenie poruszymy problem niewielkiej liczby symboli wykorzy-
stywanych w narracji o „przeszłości użytecznej” i perspektywach jego rozwiązania.

Lata dziewięćdziesiąte: od potępienia totalitaryzmu do poszukiwania idei na-
rodowej
Od samego początku interpretacja historii narodowej w publicznym dyskursie pro-
wadzonym przez elity nowej Rosji miała wyraźnie ukierunkowany cel – polityczną 
legitymizację radykalnej transformacji sowieckiego reżimu totalitarnego. Cele re-
form rozpoczętych tuż po rozpadzie ZSRR na początku 1992 roku zostały zainspi-
rowane ideałami okcydentalistów. Wydawało się, iż triumf „sił demokratycznych” 
w sierpniu 1991 roku stworzył możliwość uczynienia z Rosji dobrze rozwijającego 
się kraju demokratycznego z gospodarką rynkową. Według słów ministra spraw 
zagranicznych w rządzie Jegora Gajdara, Andrieja Kozyriewa: „naszym «superza-
daniem» jest dosłownie wciągnięcie nas za włosy […] do klubu najwyżej rozwi-
niętych krajów demokratycznych. Tylko w ten sposób Rosja może zyskać świado-
mość narodową i poczucie dumy, których tak bardzo potrzebuje […]”6.

Co ciekawe, wypowiedź ta potraktowana została jako radykalna zmiana histo-
rycznego kierunku, w którym zawsze podążała Rosja7. Czerpiąc z odziedziczonych 
po marksizmie i zimnej wojnie wielkich narracji, klasa polityczna postsowieckiej 
Rosji prezentowała rozpoczynającą się transformację w kategoriach logiki dziejów 
nakazującej całkowite zakwestionowanie sowieckiego ładu.

Postrzeganie przedrewolucyjnego dziedzictwa historycznego było bardziej 
zniuansowane. Z jednej strony transformacja postsowiecka była określana jako 
przywrócenie ciągłości historycznej zakłóconej okresem sowieckim. W swoim 
pierwszym przemówieniu na forum Zgromadzenia Federalnego prezydent Borys 
Jelcyn powiedział: „totalitarna ideologia wyznawana przez KPZR, panująca przez 
6 A. Kozyriew, Preobrazhenie, Moskwa 1994. s. 22.
7 Nie jest przypadkiem, iż ówczesny premier reformatorskiego rządu Jegor Gajdar w swojej książce 
opublikowanej w 1995 roku określił misję „gabinetu reform” jako dokonanie „ostatecznego wybo-
ru” pomiędzy dwoma kierunkami modernizacji: narzucającej rozwój instytucji na wzór zachodni lub 
opartej na ekstensywnym rozwoju i sile państwa. Zgodnie z tą interpretacją Rosja przez długi czas 
nie była w stanie dokonać wyboru drogi, lecz gdy nadszedł czas, powinna skierować swoje kroki na 
drogę „cywilizowania” i „liberalnego kapitalizmu” (J. T. Gajdar, Gosudarstvo i evolutcia, Moskwa 
1995, s. 47–75, 143–144).
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kilka dekad załamała się. W jej miejsce przyszła świadomość naturalnej history-
cznej i kulturowej ciągłości”8. Podążając tropem tego przesłania, postsowieccy 
oficjele przywiązywali wielką wagę do uczczenia zakazanych wcześniej momen-
tów dziejów – ludzi, wydarzeń, symboli przemilczanych lub nieupamiętnionych 
wystarczająco w sowieckiej narracji. Z drugiej strony korzeni wielu problemów 
współczesnej Rosji dopatrywano się w czasach przedrewolucyjnych. W 1996 roku 
Jelcyn stwierdził: „Rosja carska przytłoczona ciężarem swoich historycznych pro-
blemów nie potrafiła wejść na drogę demokracji”. Fakt ten zdecydował o „radykali-
zmie rosyjskich procesów rewolucyjnych i narastającym chaosie pomiędzy Lutym 
a Październikiem” i w efekcie o zerwaniu ciągłości historycznej. Według Jelcyna, 
„ten destruktywny radykalizm – wprowadzany «od fundamentów po dach» – wyja-
śnia zaprzepaszczenie dawnych osiągnięć w dziedzinie kultury, gospodarki, prawa, 
rozwoju społecznego po zburzeniu starego porządku”9.

Rewolucja burżuazyjna w lutym 1917 roku została uznana za szczytowe osią-
gnięcie Rosji w podążaniu drogą „normalnego”, czyli „europejskiego” rozwoju. 
Tendencja do krytycznej oceny rewolucji październikowej i okresu przedrewolu-
cyjnego nabrała szczególnie wysokiej temperatury w kontekście wyborów prezy-
denckich w 1996 roku. Wybór pomiędzy urzędującym prezydentem Borysem Jel-
cynem i kandydatem komunistów Giennadijem Ziuganowem został przedstawiony 
w kampanii strony rządzącej jako kwestia życia i śmierci dla nowej Rosji. Przypo-
minano jednocześnie o koszmarach rewolucji. W trakcie kampanii szef administra-
cji prezydenckiej Nikołaj Jegorow oświadczył: „[…] istotą zbliżających się wy-
borów nie jest wybór kandydata na podstawie jego programu politycznego. Znów 
musimy dokonać wyboru pomiędzy kontynuowaniem reform demokratycznych  
a drogą wstecz. Nie ma jednak powrotu, za nami jest tylko przepaść. Rosji nie stać 
na jeszcze jedną niszczącą rewolucję”10.

Również po wyborczym zwycięstwie Jelcyna najostrzejsi oponenci Komuni-
stycznej Partii Federacji Rosyjskiej (KPFR) określali ówczesny konflikt polityczny 
jako „trwającą od stu lat wojną domową” i obarczali „współczesnych bolszewi-
ków” winą za eskalację agresji w życiu publicznym. W przeddzień 79. rocznicy 
rewolucji październikowej Aleksander Jakowlew, jeden z przywódców ZSRR  
w okresie pierestrojki, opublikował artykuł, w którym zauważał, iż „rosyjski  

8 B. Jelcyn, Poslanie Prezidenta Rossii Borisa Yeltsina Federal’nomu Sobraniju Rossijskoi Federatsii 
„Ob ukreplenii Rossijskogo gosudarstva”, 1994, http://www.intelros.ru/2007/02/04/poslanija_prezi-
denta_rossii_borisa_elcina_federalnomu_sobraniju_rf_1994_god.html.
9 B. Jelcyn, Poslanie Prezidenta Rossii Borisa Yeltsina Federal’nomu Sobraniju Rossijskoi Federatsii 
„Rossia, za kotoruiu my v orvete”, 1996. http://www.intelros.ru/2007/02/05/poslanie_prezidenta_ro-
sii_borisa_elcina_federalnomu_sobraniju_rf_rossija_za_kotoruju_my_v_otvete_1996_god.html.
10 N. Jegorow, Ijun’skievybory: za stabil’nost’b za potriasenija?, „Rossijskaja Gazieta”, 20.03.1996, 
nr 53. Podobne argumenty przedstawiał mer Sankt Petersburga Anatolij Sobczak: „po wszystkich 
cierpieniach, jakich doświadczyła Rosja w kończącym się stuleciu, z pewnością nie zniesie jeszcze 
jednego dyktatora, mogącego być najkrwawszym w historii” (A. Sobczak, My naczinali reform, ne-
rassczityvaja na aplodismenty, „Rossijskaja Gazieta”, 22.05.1996, nr 95).
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pochód ku zwycięstwu wolności może zostać w każdym momencie przerwany, 
jeśli wroga człowiekowi ideologia bolszewicka nie zostanie zakazana […]”11.

Tymczasem oficjalna polityka symboliczna państwa zmierzała w dokładnie 
odwrotnym kierunku. Siódmego listopada 1996 roku, rok przed 80. rocznicą rewo-
lucji październikowej, prezydent Jelcyn wydał dekret reinterpretujący znaczenie 
tej daty. Od tej pory 7 listopada stał się „dniem pojednania i zgody”. Przesłanie to 
nie znalazło zrozumienia zwaśnionych obozów „demokratów” (demokraty) i opo-
zycji narodowo-patriotycznej (narodno-patrioticheskaya opozitcia). Oczekiwano 
rozliczenia komunistów za zbrodnie popełnione w okresie Związku Sowieckiego. 
Idea „skruchy” (pokajanie), choć adresowana do całego narodu, napotkała silny 
sprzeciw sił lewicowych i „patriotycznych”, które stały się przez to głównym pod-
miotem toczącej się w tej sprawie dyskusji. Ich odpowiedzią było oburzenie wobec 
„antynarodowej” (antynarodnyj) i „przestępczej” polityki rządów Jelcyna. Uzna-
wali oni działania na rzecz redefiniowania sowieckiej narracji historycznej za próbę 
„poniżenia narodu rosyjskiego”.

Druga kadencja Jelcyna przyniosła istotne zmiany w polityce symbolicznej. 
Elity zrezygnowały z wizji nieingerencji w „wolny rynek idei” na rzecz wspie-
rania idei narodowej. Zmiana ta wyrażała się nie tylko w słynnym apelu Jelcyna 
„o znalezienie idei narodowej” z 1996 roku12. Faktycznie tendencja do zaprzesta-
nia całkowitego potępiania okresu komunistycznego pojawiła się już wcześniej,  
w 1995 roku podczas obchodów zakończenia Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Po raz 
pierwszy od upadku ZSRR Dzień Zwycięstwa obchodzony był z tak wielką pom-
pą. Co szczególnie znaczące, istotną rolę w uroczystościach na placu Czerwonym 
odgrywał sztandar zwycięstwa13, a więc symbol na wskroś sowiecki14. Postrzegana 
jako najważniejszy moment kształtowania solidarności narodowej Wielka Wojna 
Ojczyźniana15 ma ogromny potencjał gotowy do politycznego wykorzystania. Ana-
liza przemówień Jelcyna z lat 1995–1998 wygłoszonych z okazji Dnia Zwycięstwa 
dowodzi jego konsekwentnego sprzeciwu wobec interpretowania roku 1945 jako 

11 A. N. Jakowlew, Esli bolshevism nesdaetsia, „Rossijskaja Gazieta” 10.10.1996, nr 199.
12 Toczona w latach 90. dyskusja o idei narodowej nigdy nie przyniosła pożądanego porozumienia. 
M. Urban w swoich studiach nad dyskursem politycznym połowy lat 90. udowodniła, że podobień-
stwo strukturalne dyskursów pomiędzy „komunistami” a „patriotami” oraz „demokratami” a „pań-
stwowcami” (gosudarstvenniki) nie złagodziło konfliktu wokół artykułowanych przez strony postu-
latów służących poszukiwaniu idei narodowej integrującej państwo (M. Urban, Remythologizing the 
Russian State, „Europe-Asia Studies” 1998, nr 6 (50), s. 985).
13 Sztandar zwycięstwa (ros. Znamja Pobedy) jest sztandarem ZSRR zawieszonym przez żołnierzy 
Armii Czerwonej na dachu Reichstagu 30 kwietnia 1945 r. [przyp. tłum.].
14 Ten symboliczny gest był interpretowany jako „powrót do właściwego rozumienia patriotyzmu, 
wcześniej zafałszowanego i sprofanowanego” (B. Yashmanov, U nas na vsekh odna pobeda, „Rossij-
skaja Gazieta”, 08.05.1996, nr 86). 
15 Sondaże społeczne wskazują, iż zwycięstwo w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej jest wydarzeniem hi-
storycznym niezmiennie utrzymującym najwyższą pozycję na liście zdarzeń dziejowych i bohaterów 
wywołujących wśród Rosjan poczucie dumy (B. Dubin, Simvoly vozvrata v mestosimvolov peremen, 
„Pro et contra” 2011, nr 5 (53), s. 6–22).
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zwycięstwa państwa sowieckiego i/lub stworzonego w nim systemu społecznego. 
Skupiał się on na oddaniu czci ludziom, którzy odnieśli zwycięstwo (w odróżnieniu 
od swego następcy Władimira Putina, który nadawał temu wydarzeniu bardziej 
„państwowe” znaczenie16). W tym samym okresie Jelcyn wykorzystał zwycię-
stwo jako symbol jedności narodów Wspólnoty Niepodległych Państw i zgodnej 
współpracy z państwami Zachodu w koalicji antyhitlerowskiej, aby poprzez to 
zademonstrować przezwyciężenie „politycznego klimatu zimnej wojny”17. Miał 
to być oczywiście również symbol solidarności narodowej ponad politycznymi  
i ideologicznymi podziałami oraz „zgody i jedności całego narodu”18. 

Wysiłki na rzecz pojednania nie mogły być zbyt owocne tak długo, jak elity 
polityczne lat 90. legitymizowały nimi podejmowane przez siebie niepopularne 
posunięcia, uzasadniane wcześniej koniecznością „walki z totalitaryzmem”, co po-
wodowało z kolei interpretowanie sowieckiej przeszłości w kategoriach przerwy 
w procesie historycznym. Model tożsamości narodowej zbudowany przez „demo- 
kratów” znajdował się w opozycji wobec skonfliktowanych z nimi „komunistów  
i patriotów”. Trudno więc było o znalezienie przestrzeni porozumienia bez ukształ-
towania nowej narracji o wspólnej przeszłości, odpowiadającej wyzwaniu ukształto-
wania poprzez nią wspólnoty, która stałaby się obszarem porozumienia dla wszyst-
kich konkurujących grup.

2000–2011: eklektyczne pojednanie w podzielonym 
i zdepolityzowanym społeczeństwie
Z wielu powodów transformacja polityczna lat 90. nie ukształtowała instytucji mo-
gących stanowić efektywne kanały debaty publicznej. W początkach XXI wieku 
elity rządzące postawiły na osiągnięcie „zgody na górze” poprzez przejęcie kon-
troli nad najpopularniejszymi mediami – głównie największymi kanałami telewi-
zyjnymi – wykorzystywanymi odtąd do skuteczniejszego tworzenia tożsamości 
zbiorowej. Wolny od obciążenia, jakim byłby udział w konfliktach politycznych  
z czasów rządów Jelcyna, Putin dał zielone światło niektórym koncepcjom wy-
wodzącym się z nurtu „opozycji narodowo-patriotycznej”, będącymi tabu dla „de-
mokratów”. Mógł więc zacząć od budowania zgody z wykorzystaniem wartości  
i symboli wywodzących się z sowieckiej przeszłości. 

Pierwszym i najbardziej wyrazistym krokiem w tym kierunku było przyjęcie 
w 2000 roku ustawy o symbolach narodowych. Potwierdzała ona obowiązywa-
nie trójkolorowej flagi odwołującej się do dziedzictwa imperium Romanowów,  

16 O. Malinowa, Tema proshlogo v ritorike presidentov Rossii, „Pro et contra” 2011, nr 3–4 (52),
s. 106–122.
17 B. Jelcyn, Fragment doklada Presidenta Rossii B. N. Yeltsina 8 maia na torzhestvennoi vstreche 
v Kremle «Polveka velikoi pobedy», „Rossijskaja Gazieta”, 11.05.1995, nr 9. 
18 B. Jelcyn, Velikij den’ pobedy nashei. Vystuplenie Presidenta RF B. N. Yeltsina na parade po-
sviaschennom 54-i godovschine Pobedy v Velikoi Otechestvennoi voine, „Rossijskaja Gazieta”,
12.05.1999, nr 90,
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a jednocześnie powszechnie używanej przez siły demokratyczne w trakcie puczu  
w sierpniu 1991 roku. Wprowadzała również nowy hymn oparty na „starej” melo-
dii hymnu ZSRR oraz czerwony sztandar jako symbol rosyjskiej armii. Objaśniając 
ten swoisty kompromis, Putin zasugerował odejście od wizji historii narodowej 
podkreślającej wyłącznie „jej czarne karty”: „[…] jeśli będziemy posługiwali się 
wyłącznie tą logiką, możemy zapomnieć o osiągnięciach naszych rodaków na prze-
strzeni wieków. Gdzie znajdą się osiągnięcia rosyjskiej kultury? Gdzie jest miejsce 
dla Puszkina, Dostojewskiego, Tołstoja, Czajkowskiego? Gdzie jest przestrzeń dla 
dokonań rosyjskiej nauki – Mendelejewa, Łobaczewskiego i wielu, wielu innych. 
Zarówno ich nazwiska, jak i osiągnięcia powinny być kojarzone z symbolami na-
rodowymi. Czy naprawdę nie mamy niczego godnego zapamiętania z czasów so-
wieckich poza stalinowskimi obozami i represjami? Gdzie jest miejsce dla Duna-
jewskiego, Szołochowa, Szostakowicza, Korolowa i dorobku kosmonautyki? Czy 
mamy zapomnieć o locie Jurija Gagarina? Co ze wspaniałymi zwycięstwami rosyj-
skiego oręża od czasów Rumiancewa, Suworowa i Kutuzowa? Co z triumfem roku 
1945? Myślę, że jeśli weźmiemy to wszystko pod rozwagę, to uznamy, iż nie tylko 
możemy, ale wręcz musimy posługiwać się najważniejszymi symbolami naszego 
państwa”19.

Co charakterystyczne, dorobek godny zapamiętania został podzielony na dwie 
kategorie – spuściznę rosyjskiej nauki i kultury związane z nazwiskami wybitnych 
Rosjan znanych na całym świecie oraz rosyjskie zwycięstwa militarne. W tym ze-
stawieniu brakuje rozpoznawalnych instytucji i działań mogących być przeciwwa-
gą dla „stalinowskich obozów i represji”. Wydaje się, że w roku 2000 zbiór trud-
nych momentów narodowej historii mogących być wykorzystanymi jako „nauki  
i ostrzeżenia” dla współczesnych został określony w znacznie bardziej zawężonej 
formie niż „zestaw” pozytywnych symboli mogących stanowić filar tożsamości 
zbiorowej. Wkrótce później ta lista została uzupełniona ideą „suwerennej siły”, 
mającej być immanentnym elementem kształtującym „tysiącletnią historię” Rosji. 
Według nowego oficjalnego przekazu miała to być również podstawa tożsamości 
narodowej, niezależna od aktualnie prowadzonej przez państwo polityki20. Kon-
cepcja „silnego państwa” jako podstawy obecnej i przyszłej potęgi Rosji została 
najsilniej wyrażona w przemówieniu Putina w Zgromadzeniu Federalnym w 2003 
roku: „stworzenie państwa (podderzhanie gosudarstva) na niezmierzonych obsza-
rach i wyjątkowej wspólnoty narodowej, a jednocześnie zapewnienie Rosji statusu 
światowego mocarstwa jest wspaniałym osiągnięciem narodu rosyjskiego”21.
19 W. Putin, Ne zhech mosty, neraskalyvat’ obschestvo, „Rossijskaja Gazieta”, 6.12.2000, nr 233 (2597).
20 Nie jest przypadkiem, iż po roku 2000 władze rosyjskie skupiły szczególną uwagę na szkolnych 
podręcznikach historii uważanych za kluczowy czynnik kształtujący pozytywny wizerunek zbioro-
wości wśród młodych pokoleń (zob.: M. Ferretti, Obretennaia identichnost. Novaia „ofitsial’naiaisto-
ria” putinskoi Rossii, „Neprikosnovennyi zapas” 2004, nr 4 (36): http://magazines.russ.ru/nz/2004/4/
fe11.html).
21 W. Putin, Poslanie Federal’nomu Sobraniju Rossijskoi Federatsii, 16.05.2003, http://www.kremlin.
ru/appears/2003/05/16/1259_type63372type63374_44623.shtml.
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Doprowadziło to do ponownej rewizji oceny dziedzictwa okresu sowieckiego 
i rozpadu ZSRR (będącego jednocześnie „aktem fundacyjnym” nowego państwa 
rosyjskiego). Ukoronowaniem reinterpretacji dorobku czasów sowieckich było 
wystąpienie Władimira Putina z 2005 roku, w którym stwierdził, że upadek ZSRR 
był „największą katastrofą geopolityczną XX wieku”22. Teza ta stała w wyraźnej 
sprzeczności z wypowiedziami Borysa Jelcyna traktującymi rozpad imperium so-
wieckiego jako skutek procesów historycznych23 przynoszących postęp, choć po-
czątkowo bolesny w skutkach. Wprowadzenie przez najwyższe władze do swej 
narracji idei „wielkiego mocarstwa” i „tysiącletniej historii państwa rosyjskiego” 
otworzyło drogę dla tezy o katastrofie spowodowanej z winy „złych” polityków. 

W tym samym przemówieniu z 2005 roku Putin reinterpretował znaczenie 
zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, umieszczając je w kontekście huma-
nizmu: Dzień Zwycięstwa został przedstawiony jako „dzień triumfu cywilizacji nad 
faszyzmem”, a żołnierze Armii Czerwonej jako „bojownicy wolności”. Interpreta-
cja ta powinna być analizowana w kontekście relacji pomiędzy państwami postso-
wieckimi i tezy o upadku ZSRR jako katastrofie. Putin, przemawiając w symbolicz-
nej stolicy Wielkiego Zwycięstwa, podkreślał jego ludzki wymiar, będący wspól-
nym dziedzictwem „byłych republik ZSRR, a dziś niepodległych państw”, które 
powinny „żyć ze sobą w zgodzie”24. Cała narracja nabierała tym samym konotacji 
neoimperialnych. Na marginesie należy wspomnieć, że rewizje przyjętej narracji 
na temat drugiej wojny światowej z różnych, narodowych punktów widzenia były 
przedmiotem debat we wszystkich krajach postkomunistycznych i postsowieckich. 

W dyskursie publicznym narracji o Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej przypisy-
wanych jest wiele różnych znaczeń. Niektórzy badacze uważają, iż stała się ona 
mitem założycielskim postsowieckiej Rosji25; momentem historycznego wykrysta-
lizowania się narodu w nowoczesnej formie. Nie oznacza to wprost, że nowoczesna 
Rosja „narodziła się” w momencie triumfu w roku 1945, lecz intensywnie korzy-
stała w przekazie publicznym z tego symbolu, co dodatkowo wzmacniano jego 
sakralizacją w powszechnej pamięci historycznej. Tym samym zwycięstwo stało 
się naczelnym elementem postsowieckiej tożsamości narodowej Rosjan. Nie może 
więc dziwić, iż w połowie pierwszej dekady XXI wieku temat wojny stał się nie-
zwykle istotny dla kształtowania tożsamości narodowej w zachodniej i wschodniej 
Europie, co nie pozostawało bez wpływu na sferę polityki międzynarodowej.

Zinterpretowane na nowo dziedzictwo sowieckie doczekało się rehabilitacji  
w oficjalnej narracji, najbardziej kontrowersyjne epizody nie zostały w niej uwzględ-
nione. W tym kontekście godny uwagi jest fakt prawnego zniesienia najbardziej  

22 W. Putin, Poslanie Federal’nomu Sobraniju Rossijskoi Federatsii, 25.04.2005, http://www.kremlin.
ru/appears/2005/04/25/1223_type63372type63374type82634_87049.shtml.
23 Por. „Związek Sowiecki upadł pod ciężarem kryzysu ekonomicznego, będącego rezultatem we-
wnętrznych sprzeczności gospodarczych, społecznych i politycznych” (B. Jelcyn, Poslanie…, 1996).
24 W. Putin, Poslanie…, 2005.
25 N. Koposow, Pamiat’ strogogo rezhima. Istoria i politika v Rossii, Moskwa 2011, s. 163.
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kontrowersyjnego święta państwowego – rocznicy rewolucji październikowej. Siód-
mego listopada pozostał na liście świąt jako Dzień Jedności Narodowej, ale już nie 
wolny od pracy. W przemówieniach Putina pojawiało się wiele wątków krytycznych 
wobec funkcjonowania systemu sowieckiego, rehabilitacja jego symboliki nie miała 
służyć apologii czasów ZSRR. Głównym przesłaniem docenianej spuścizny ZSRR sta-
ła się idea „wielkiego” mocarstwowego państwa, będącego w stanie pokonać wszyst-
kie trudności i odnieść sukces modernizacyjny (nawet jeśli nie był kompleksowy)  
i stać się czołowym graczem w polityce światowej. Represje i inne praktyki totalitar-
ne nie mogły być częścią tak zarysowanego obrazu26.

Polityka symboliczna w trakcie obydwu kadencji Putina była w zamiarze nie-
jednorodna; łączyła idee i wartości związane z przeciwnymi sobie obozami poli-
tycznymi. Praktyka ta nie prowadziła do redefiniowania ich znaczenia. Tak więc 
wzajemnie się wykluczające symbole, będące w dekadzie lat 90. osią konfliktów 
symbolicznych, stawały się częścią oficjalnego przekazu. Tendencja ta zarysowała 
się wyraźnie w okresie kształtowania idei „suwerennej demokracji”, rozwijanej  
w latach 2005–2008. 

Koncepcja suwerennej demokracji opierała się na założeniu istnienia odręb-
nej, typowej dla Rosji drogi do ustroju demokratycznego. Teza ta pociąga za sobą 
liczne konsekwencje. Przede wszystkim legitymizuje ona „specyficzne cechy” ro-
syjskiej transformacji, takie jak zmiany polityczne na początku XXI wieku skut-
kujące ograniczeniem pluralizmu w życiu publicznym. Według Putina „Rosja to 
państwo suwerenne i sama jest w stanie określić, jaką drogą zamierza podążać”27. 
Demokracja nie może być więc stanem narzuconym z zewnątrz, lecz jest wyborem 
Rosjan. Tym samym koncepcja suwerennej demokracji jest orężem wymierzonym 
zarówno przeciwko interpretacjom zimnej wojny jako zwycięstwa Zachodu, jak  
i przeciw tym, którzy uważają, iż autorytaryzm jest immanentną cechą kultury ro-
syjskiej. W pewnym sensie jest to również próba „dopasowania” idei demokracji 
do rosyjskiej tożsamości. 

Polityka symboliczna za prezydentury Dmitrija Miedwiediewa nie odbiega-
ła znacząco od „celowej niejednorodności” Putina, być może niektóre jej wątki 
stały się nieco bardziej zniuansowane. Miedwiediew, podobnie jak jego poprzed-
nik, odwoływał się do retoryki „tysiącletniej historii państwa”, legitymizując swo-
je najtrudniejsze i najistotniejsze decyzje. W swoim przemówieniu w 2008 roku 
podkreślał konieczność „zrozumienia” przez społeczeństwo działań władz w trak-
cie sierpniowej wojny z Gruzją i w pierwszym okresie kryzysu gospodarczego: 
„Tego należy wymagać, gdy mówimy o narodzie mającym tysiącletnią historię, 
26 Co ciekawe, podobny proces redukcji „właściwej” pamięci miał miejsce również w ramach zbioro-
wej świadomości. Według badań Centrum Badania Opinii Publicznej Levada „symboliczne pojedna-
nie” z komunistyczną przeszłością w końcu lat 90. i w początkach kolejnej dekady oznaczało „deko-
munizację” sowieckiej symboliki: „sowieckie emblematy w powszechnym odbiorze straciły związek 
z KPZS; jej przywództwem, propagandą totalitarną itp., lecz stały się wyidealizowanym symbolem 
wspólnotowej jedności” (D. Dubin, dz. cyt., s. 18–19).
27 W. Putin, Poslanie…, 2005. 
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który włada i ucywilizował ogromne terytorium”, „stworzył unikatową kulturę” 
oraz „silną gospodarkę i potencjał militarny”28. Znaczące jest wymienienie obok 
oczywistych osiągnięć narodu, takich jak wyjątkowa kultura, również „terytorium” 
i „potencjału militarnego”, związanych z dziedzictwem imperialnym. Powyższy 
cytat przypomina przytoczony wcześniej fragment przemówienia Putina z 2003 
roku o „państwie stworzonym na niezmierzonych obszarach”.

W trakcie prezydentury Miedwiediewa na historyczne aspekty polityki sym-
bolicznej wpływały uwarunkowania międzynarodowe (mimo że międzynarodowe 
„wojny o pamięć” trwały już w połowie tamtej dekady). W reakcji na rezolucję 
Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE „Zjednoczenie podzielonej Europy: pro-
mocja praw człowieka i swobód obywatelskich w regionie OBWE w XXI wie-
ku”29, zrównującej ciężar zbrodni stalinizmu i nazizmu, Miedwiediew powołał 
Komisję ds. Przeciwdziałania Próbom Fałszowania Historii na Szkodę Interesów 
Rosji30. Udane połączenie dziedzictwa okresu sowieckiego z Wielką Wojną Oj-
czyźnianą jako jego najważniejszym elementem stało się przyczyną kontrower-
sji w większym stopniu na arenie międzynarodowej niż wśród rosyjskiej opinii 
publicznej. Zadecydowała o tym kontrola państwa nad najważniejszym środkiem 
masowego przekazu – telewizją, co stwarzało możliwość prezentowania wyłącznie 
„urzędowej” interpretacji przeszłości. W tym samym czasie przemiany strukturalne 
w sferze publicznej związane z postępującym upowszechnieniem internetu spowo-
dowały zaostrzenie się rywalizacji o pamięć historyczną. 

Idea „imperium” w przestrzeni publicznej: kompromis czy kontestacja?
Jeśli weźmie się pod uwagę powyżej zarysowaną dynamikę przemian sfery symbo-
licznej w narodowej narracji historycznej, nie zaskakuje zwiększająca się w porów- 
naniu z wcześniejszą dekadą obecność symboliki imperialnej po roku 200031. Na-
strój euforii po rozpadzie systemu sowieckiego i optymizm związany z zachodni-
mi aspiracjami spowodowały, że krytyczną opinię na temat imperializmu ZSRR 
podzielała znacząca część elit intelektualnych. Późniejsze rozczarowanie efekta-
mi postkomunistycznej transformacji, dramatyczne konsekwencje rozpadu ZSRR  
i trudne relacje z Zachodem utorowały drogę do reinterpretacji imperialnej prze-
szłości. Symbole imperialne ponownie nabrały pozytywnych konotacji i stały się 

28 D. Miedwiediew, Poslanie Federal’nomu Sobraniju Rossijskoi Federatsii, 5.11.2008, http://www.
kremlin.ru/appears/2008/11/05/1349_type63372type63374type63381type82634_208749.shtml.
29 Rezolucja przyjęta 3 lipca 2009 r. podczas XVIII sesji Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE 
w Wilnie z inicjatywy delegatów Słowenii i Litwy [przyp.tłum.].
30 Od początku swego istnienia Komisja nie wykazała się zbyt dużą aktywnością, co nasuwa przy-
puszczenie, że powstała jako instrument władz „uaktywniany” tylko w razie zaistnienia potrzeby ide-
ologicznego uzasadnienia decyzji politycznych. (M. Laruelle, Public memories, or public memory? 
Discussing the Kremlin’s attempts to fight against a pluralism of remembrance in Russia. Paper pre-
sented at the Association for the Study of Nationalities 2012 World Convention, Nowy Jork, 19–21.04 
2012). W marcu 2012 r. Komisja została zlikwidowana bez podania przyczyny.
31 Zob. Nasledie Imperij i Buduschee Rossii, A. Miller (red.), Moskwa 2008.
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cennym elementem retoryki polityków z różnych obszarów politycznego spek-
trum32. Podejmując się niniejszej analizy, pragniemy zaakcentować różnice pomię-
dzy rozumieniem „idei imperialnej” jako programu odrodzenia imperium a „post-
imperializmem” stanowiącym koncepcję rozwiązywania problemów teraźniejszości 
poprzez czerpanie z pozytywnych lub negatywnych doświadczeń przeszłości. 

Opierając się na materiale źródłowym będącym przedmiotem niniejszej anali-
zy, można wyróżnić pięć podstawowych sposobów interpretacji pojęcia „imperium” 
wyrażanych w rosyjskiej sferze publicznej. Każdy z nich ma „opozycyjny” wo-
bec siebie odpowiednik. W ten sposób możemy zarysować skomplikowany system 
znaczeń imperialnych w dyskursie publicznym (rysunek 1):

1. P a ń s t w o  h e t e r o g e n i c z n e : imperium rozumiane jako rodzaj po-
rządku polityczno-ustrojowego opartego na wielości wspólnot (ludów, na-
rodów, narodowości, podmiotów politycznych itp.). Dokładnie przeciwną 
formą tak rozumianego „imperium” jest państwo n a r o d o w e  (z akcen-
tem na drugi człon terminu). W rosyjskim dyskursie politycznym imperium 
jest najczęściej przeciwstawione państwu jednonarodowemu.

2. W s p ó ł i s t n i e n i e  c e n t r ó w  i  p e r y f e r i i  ( m e t r o p o l i i  i  k o -
l o n i i ) , pomiędzy którymi relacja ma charakter a s y m e t r y c z n y 
i  h i e r a r c h i c z n y . Część badaczy przyjmujących to rozumienie pod-
kreśla również nierównomierność wymiany zasobów na rzecz centrum  
i stosowanie metod przymusu w celu utrzymania peryferii w ramach impe-
rium. Przeciwieństwem takiego rozumienia imperium jest z jednej strony 
forma federacyjna, zakładająca równouprawnienie centrum i członków fe-
deracji, z drugiej zaś państwo unitarne, w którym centrum i peryferie nie są 
sobie przeciwstawione.

3. A u t o r y t a r n a ,  „ o d g ó r n a ”  m e t o d a  i n t e g r a c j i  t e r y t o -
r i a l n e j  i  s p o ł e c z n e j . Ten rodzaj interpretacji akcentuje wertykal-
ny charakter relacji politycznych w ramach imperium, odróżniający je od  
państwa narodowego, w którym panuje równowaga pomiędzy relacjami  
wertykalnymi i horyzontalnymi (w tym rozumieniu relacji tej odpowia-
dają instytucje demokratycznego państwa prawa i społeczeństwa obywa-
telskiego). Ten sposób postrzegania imperium zakłada pozbawienie praw 
wszystkich podmiotów wchodzących w skład imperium i przez to wyklu-
cza istnienie statusu obywatela typowego dla państw narodowych. Tak więc 
funkcjonowanie imperium autokratycznego zakłada istnienie przymusu nie 
tylko wobec terytoriów, ale i wobec „poddanych”.

4. O b e c n o ś ć  i d e i  u n i w e r s a l n e j , wielkiego utopijnego projektu, 
realizowanego przez imperium poprzez skupianie w swoich granicach lub  

32 Obszerna analiza problemu, zob. O. Malinowa, Tema imperii v sovremennykh rossijskih politicheskih 
diskursah, [w:] Nasledie Imperij i Buduschee Rossii, s. 59–102; taż, Defining and Redefining Russian-
ness: The Concept of ‘Empire’ in Public Discourses in Post-Soviet Russia, [w:]  The Challenges of 
Ethno-Nationalism. Case Studies in Identity Politics, A. Guelke, (red.), London 2010, s. 60–77.
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w sferze oddziaływania różnych ludów i terytoriów. Tak pojmowane im-
perium jest nie tylko rodzajem organizacji i siły politycznej, ale przede 
wszystkim narzędziem realizacji mesjanistycznej idei. Przeciwieństwem 
takiej idei imperium jest państwo sprowadzone do roli „stróża nocnego”, 
którego funkcje ograniczone są do zaspokajania podstawowych potrzeb 
swoich obywateli.

5. Z d o l n o ś ć  w p ł y w a n i a  n a  ł a d  m i ę d z y n a r o d o w y / a s p i -
r a c j e  w p ł y w a n i a  n a  p o l i t y k ę  i n n y c h ,  f o r m a l n i e  s u -
w e r e n n y c h  p a ń s t w . W tym ujęciu „imperium” jest „mocarstwem” 
w pełni wykorzystującym swój potencjał. Nie jest to interpretacja w peł-
ni ścisła (prawdopodobnie lepiej mówić o „panowaniu imperialnym” lub 
„hegemonii”). Jest to swego rodzaju metafora, a nie definicja sensu stricto, 
termin „imperium” był używany w tym sensie nie tylko w odniesieniu do 
okresu postsowieckiego – w ten sposób używał go Ronald Reagan, nazy-
wając ZSRR „imperium zła”. Przeciwieństwem imperium hegemoniczne-
go jest typ „normalnego państwa” w metaforycznym rozumieniu użytym  
w artykule autorstwa A. Shleifera i D. Treisman33.

33 W szeroko dyskutowanym artykule Shleifer i Treisman stawiali tezę, że zarzuty podnoszone przez 
państwa Zachodu wobec Rosji wynikają z przeceniania przez nie jej roli we współczesnym świecie. 
Obecna Rosja powinna być traktowana jak „normalny kraj” o średnim poziomie dochodów i innych 
parametrach typowych dla krajów na tym poziomie rozwoju gospodarczego (A. Shleifer, D. Treis-
man, A Normal Country, „Foreign Affairs”, marzec/kwiecień 2004).
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Użycie tej mapy semantycznej pozwala zrozumieć, że pojęcie „imperium” uży- 
wane przez polityków i intelektualistów reprezentujących różne części polityczne-
go spektrum nacechowane jest wieloma odmiennymi znaczeniami. 

W nacjonalistycznych wypowiedziach na temat „imperium”34 i „postimperiali-
zmu”35 wyróżnić można trzy podstawowe znaczenia terminu „imperium”:

1. „Imperium” rozumiane jest jako państwo heterogeniczne, złożone z wielu na-
rodów. Zgodnie z tym kryterium Rosja powinna uważać się za imperium, 
jeśli chce zabezpieczyć się przed utratą ogromnej części swego terytorium. 
Według lidera ruchu Unii Eurazjatyckiej, Aleksandra Dugina, „Rosja od sa-
mego początku miała cechy imperium. Była bowiem złożona z wielu ple-
mion i ludów, które nigdy nie stały się homogeniczną społecznością […]. 
Podstawowymi elementami organizacji każdego imperium są kontrola nad 
strategicznym obszarem, integrowanie «z góry» i różnorodność u podstaw”36.

2. W niemal wszystkich projektach „imperialnych” i „postimperialnych” two-
rzonych przez nacjonalistów podstawą funkcjonowania i rozwoju imperium 
jest i d e a  n a r o d o w a . Według definicji zaproponowanej przez Michaiła 
Jurjewa: „imperium to państwo stawiające sobie cele wykraczające poza sfe-
rę zwykłego funkcjonowania, rozwój i dobrobyt swoich poddanych”. Jego 
celem jest „powiększanie obszaru, na którym panuje porządek polityczny  
i społeczny zgodny z jego wolą”37. Tym samym brak jednoczącej „idei naro-
dowej” jest dla „postimperialnych narodowców” argumentem wzmacniają-
cym tezę o niemożności odbudowy „imperium”. Według Walerija Sołowieja 
„w Rosji wyczerpane zostały zasoby psychologiczne, moralne i ideologiczne 
pozwalające na wznoszenie gmachu imperium. Nie istnieje dziś ideologia po-
zwalająca na legitymizowanie takiej idei”38.

3. Większość „imperialnych nacjonalistów” wprost lub pośrednio uważa za  
cechę „imperium” dążenie do  a u t o r y t a r n e g o ,  „ o d g ó r n e g o ”  i n -
t e g r o w a n i a  t e r y t o r i ó w  i  s p o ł e c z e ń s t w a . Przyjmują przez to 
koncepcję „silnej władzy”39. Wiele projektów powstających w tym kręgu postu-

34 Określenia „imperialni nacjonaliści” używamy w odniesieniu do wszystkich projektów stawiają-
cych sobie za naczelny cel odbudowę imperium rosyjskiego. Większość z nich zbliżonych jest do 
nurtów rosyjskiego nacjonalizmu podkreślających wagę tożsamości narodowej i deklarujących dąże-
nie do stworzenia sprzyjających warunków politycznych i ekonomicznych dla wspólnoty rosyjskiej, 
czyli etnicznych Rosjan (ruskie).
35 Postimperialne projekty nacjonalistów opierają się na założeniu, że imperium upadło i nie ma moż-
liwości jego odbudowy.
36 A. Dugin, Rossiia kak demokraticheskaia imperiia, „Izwiestija”, 5.05.2006, http://www.izvestia.ru/
politic/article34282/.
37 M. Jurjew, Estesvennym dlia russkih variantom gosudarstvennogo ustrojstva iavliaetsia smes’ ide-
okratii i imperskogo paternalizma, [w:] Rossijskoe gosudarstvo: vchera, segodnia, zavtra, I. Kliam-
kin (red.), Moskwa 2007, s. 170.
38 W. Sołowiej, Ot imperii – k russkomu natcional’nomu democraticheskomu gosudarstvu, [w:] tamże, 
s. 203–204.
39 Propozycje stworzenia systemu „hierarchicznej władzy wykonawczej dominującej na wszystkich 
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luje także odejście od modelu państwa federacyjnego. Według Michaiła Smoli-
na, redaktora serii „Podstawy rosyjskiej świadomości imperialnej”: „federalizm 
w żaden sposób nie stanowi zabezpieczenia przed rozwojem separatyzmów, 
lecz jest raczej pożywką dla powstawania nowych podziałów i przyszłych pro-
blemów”40. Podobne poglądy głosił Żyrinowski i jego partia na forum parla-
mentarnym. Według oficjalnego programu Liberalno-Demokratycznej Partii 
Rosji (LDPR) należy odejść od obecnej formy współdziałania administracji 
federalnej i władz lokalnych na rzecz centralizacji wyrażającej się powołaniem 
„guberni” znanych z czasów carskich41. 

Wszystkie tego rodzaju koncepcje polityczne związane są w mniejszym lub 
większym stopniu z orientacją antyzachodnią. Niezbędne jest dla nich wskazywa-
nie „groźnych obcych” wykorzystywanych jako argument dla koncepcji integracji 
wieloetnicznej Rosji wokół „narodu rosyjskiego” (russkaja nacja). Odwołując się 
do stereotypów zakorzenionych w potocznym myśleniu o kulturze i historii, wska-
zują na momenty w dziejach, gdy „groźni obcy” stanowili czynnik mobilizujący do 
podejmowania działań na rzecz lepszej przyszłości. Zdaniem Aleksandra Dugina 
„zarówno dla Rosji, jak i sąsiadujących z nią państw istnieje tylko jeden sposób 
ochrony narodowej odrębności, wolności i suwerenności w globalizującym się 
świecie: ponowne stanie się imperium”42. Antyokcydentalna orientacja projektów 
„nacjonalistyczno-imperialnych” przejawia się nie tylko w geopolitycznym prze-
ciwstawieniu Rosji i Zachodu (lub częściej USA), ale również w aspirowaniu do 
wyemancypowania się autarkicznej „cywilizacji rosyjskiej” i jej prawa do podąża-
nia własną drogą bez ulegania „obcym wpływom”. Jak zobaczymy później, ten rys 
myślenia imperialnego zajmuje istotne miejsce w dyskursie publicznym. 

W celu zakreślenia granic interpretacyjnych pojęcia „imperium” w nacjonalistycz-
nym nurcie dyskursu publicznego zajmijmy się tezami „nacjonalistów postimperial-
nych”, bardziej krytycznie traktujących dziedzictwo imperialne. Na przykład według 
Walerija i Tatiany Sołowiejów „imperium funkcjonowało i rozwijało się, opierając się 
wyłącznie na eksploatacji potencjału etnicznych Rosjan”43. W tym kontekście za para-
doks uznać więc należy, że ideolodzy i politycy nacjonalistyczni wciąż pragną odrodze-
nia imperializmu. Imperium należy traktować jako „grę o sumie zerowej: mogło funk-
cjonować kosztem eksploatacji etnicznych Rosjan, którzy pragnąc wolności, musieli je 
[imperium] złożyć w ofierze”. Upadek ZSRR stwarzał wyjątkową szansę dla rozwoju 
projektu rosyjskiego państwa narodowego, które stało się jedyną dostępną drogą. So-

możliwych szczeblach, od najniższego po najwyższe”, wysuwał Władimir Żyrinowski na długo przed 
jej zrealizowaniem w okresie rządów Putina. 
40 M. Smolin,  Imperskoe myshlenie i imperskij natcionalism M. O. Menshikova, [w:] M. O. Menszy-
kow, Pis’ma k russkoj natcii, Moskwa 1999, s. 7. 
41 LDPR: vsepozitcii, Moskwa 2007, s. 10–11.
42 A. Dugin, Rossiia vsegda była imperiej, „Belgorodskaja Prawda”, 19.08.2006, http://www.evrazia.
org/modules.php?name=News&file=article&sid=3371.
43 W. Sołowiej, T. Sołowiej, Apologiia russkogo natcionalizma, „Politicheskij klass” 2006, t. 11, 
nr 23, s. 35.



wiecki eksperyment „zdyskredytował rosyjski mit mesjanistyczny” i spowodował, iż  
postsowieckie „wielkie projekty integracyjne” stały się „nie do zaakceptowania 
przez opinię publiczną”44. 

Zauważyć więc można ogromną przepaść pomiędzy projektami nazwanymi 
roboczo „imperialno-nacjonalistycznymi” i „postimperialno-nacjonalistycznymi”. 
Na jednym biegunie sytuują się ci, dla których ambicje „imperialne” są istotniejsze 
od narodowych, na drugim zaś marzący o Rosji jako państwie narodowym, gotowi 
zrezygnować nie tylko z utraconych, ale i części obecnie posiadanych terytoriów. 
Pomimo iż autorzy tych koncepcji mają różniące się poglądy na temat związków 
pomiędzy „odrodzeniem narodu rosyjskiego” i perspektywą imperialną, podkreślić 
należy, że posługują się podobnym językiem, obracają się w ramach zbliżonych do 
siebie znaczeń semantycznych, przez co zasadne wydaje się zaliczenie ich do tej 
samej przestrzeni dyskursu.

W zupełnie inny sposób do kwestii „dziedzictwa imperium” odnoszą się poli-
tycy i intelektualiści wywodzący się z „obozu liberalnego”. Jednak i tam odnaleźć 
możemy zwolenników i krytyków imperialnej przeszłości. W latach 2003–2004 
przetoczyła się dyskusja na temat sformułowanego we wrześniu 2003 roku przez 
Anatolija Czubajsa, podczas jego kampanii w wyborach do Dumy Państwowej, 
projektu „imperium liberalnego”45. W grudniu następnego roku rozszerzoną wersję 
tego projektu przedstawił w moskiewskiej siedzibie Agencji Informacyjnej Ros-
balt Leonid Gozman46. Mimo to idea „imperium liberalnego” nie znalazła swojego 
miejsca w oficjalnym programie jego partii, Sojuszu Sił Prawicowych.

Należy mieć na uwadze, że dla Czubajsa i Gozmana wyznacznikiem „impe-
rium” jest przede wszystkim z d o l n o ś ć  d o  w y w i e r a n i a  z n a c z ą c e g o 
p o l i t y c z n e g o  w p ł y w u  n a  s t o s u n k i  m i ę d z y n a r o d o w e . Sta-
tus imperialny oznacza posiadanie siły mocarstwowej „zdolnej do wpływania na 
wydarzenia w innych krajach”47. Po drugie, dla istnienia imperium niezbędna jest 
u n i w e r s a l n a  i d e a , którą należy stworzyć. W wersji liberalnej idea „impe-
rialna” nie ma charakteru antyzachodniego, lecz jest raczej postulatem włączenia 
się na równych warunkach do klubu „mocarstw demokratycznych” i realizacji wraz 
z nimi wspólnych interesów. Realizacja tego planu byłaby ukoronowaniem procesu 
transformacji. Trudno uznawać ten plan za realistyczny, biorąc pod uwagę uwarun-
kowania wewnętrzne i wizerunek Rosji wśród „mocarstw demokratycznych”.

Praktyczna strona projektu zawiera dwie kwestie. Po pierwsze, Rosja musi 
realizować swoje naturalne przywództwo w obszarze postsowieckim, między in-
nymi poprzez wspieranie przez państwo planów ekspansji rosyjskiego bizne-
su. Po drugie, państwo rosyjskie „powinno wprost dążyć za pomocą legalnych 
środków do wspierania wolności i wartości demokratycznych nie tylko na arenie  

44 Tamże, s. 38.
45 A. Chubajs, Rossiia kak liberal’naia imperiia, http://www.prpc.ru/library/civ_09/01.shtml.
46 L. Gozman, Rossiia dolzhna stat’ imperiej, http://www.rosbalt.ru/2004/12/16/189420.html.
47 Tamże. 
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wewnętrznej, ale również w państwach bliskiej zagranicy”48. Realizując te cele, Ro-
sja odegra istotną rolę w „kształtowaniu się światowego ładu XXI wieku”. Według 
Czubajsa i Gozmana zadaniem Rosji jest domykanie „północnego łańcucha” krajów 
cywilizowanych i wraz z Europą Zachodnią, Stanami Zjednoczonymi i Japonią 
ponoszenie odpowiedzialności za los całej planety. Taka interpretacja znaczenia 
„imperium” ma charakter metaforyczny i jest krańcowo odległa od jego rozumie-
nia w dyskursie nacjonalistycznym. Nie odgrywa ona również dominującej roli  
w obozie liberalnym. 

Większość liberalnych polityków i intelektualistów odwołuje się do narracji 
„postimperialnej”, wychodząc z założenia, iż „era imperiów to pieśń przeszłości”49. 
Z tego punktu widzenia „dziedzictwo imperium” wydaje się przeszkodą dla rozwoju  
w kierunku pożądanym przez liberałów, a więc „imperium” jest czynnikiem, który 
Rosja musi odrzucić. Projekty liberalne również opierają się na specyficznym ro-
zumieniu pojęcia „imperium”. 

Dla większości „postimperialnych liberałów” główną determinantą „impe-
rium” jest istnienie h i e r a r c h i i  c e n t r u m  –  p e r y f e r i e  ( m e t r o p o l i a 
i  k o l o n i a ) ,  j a k  r ó w n i e ż  s y s t e m o w a  n i e r ó w n o w a g a  w  w y -
m i a n i e  k o r z y ś c i  i  z a s o b ó w ,  s ł u ż ą c a  c z e r p a n i u  k o r z y ś c i 
p r z e z  c e n t r u m  o r a z  s t o s o w a n i e  m e t o d  p r z y m u s u  w  c e l u 
u t r z y m a n i a  p e r y f e r i i 50.

Część liberałów zwraca uwagę również na inną istotną ich zdaniem cechę „im-
perium” – a u t o r y t a r n e  m e t o d y  o d g ó r n e g o  i n t e g r o w a n i a  t e -
r y t o r i u m  i  s p o ł e c z e ń s t w a  oraz na fakt, iż jego poddani, zarówno w cen-
trum, jak i na peryferiach, nie mają żadnych gwarancji należnych im praw. Według 
definicji autorstwa E. Paina imperium „jest ufundowane na rządach autokratycz-
nych. Wynika z tego, że nie każde państwo prowadzące ekspansjonistyczną politykę 
i posiadające kolonie powinno być nazywane imperium”51. W tym znaczeniu impe-
rium przeciwstawione zostaje państwu narodowemu. Rosyjscy liberałowie w specy- 
ficzny sposób interpretują tę opozycyjność. Zdaniem Aleksieja Kara-Murzy „impe- 
rium łączy ludzi, narzucając im obowiązek służenia jego interesom”52. Panuje w nim 
typ reżimu politycznego oparty na odgórnym podporządkowywaniu społeczeństwa 
interesom imperialnym. Naród jest zasadniczo odmiennym od imperium typem orga-

48 A. Czubajs, dz. cyt. 
49 J. Gajdar, Gibel’ imperii. Uroki dlia sovremennoj Rossii, Moskwa 2006, s. 7.
50 Według definicji autorstwa Jegora Gajdara imperium jest „silnym organizmem państwowym,
w którym władza jest skupiona w metropolii i w którym instytucje demokratyczne (jeśli istnieją) 
nie rozciągają swojej kontroli na całość funkcjonowania państwa i jego terytorium” (tamże, s. 8). 
Podobną definicję prezentuje E. Jaszyn: imperium to państwo, w którym „jedna grupa (kontrolu-
jąca państwo) dominuje nad innymi grupami lub narodami […] używając do tego celów środków 
przymusu lub groźby ich użycia” (E. Jaszyn,  Fantomnye boli ushedshej imperii, [w:] Posle imperii, 
I. M. Kliankin (red.), Moskwa 2007, s. 7). 
51 E. Pain, Mezhdu imperiej i natciej, Moskwa 2004, s. 12.
52 A. Kara-Murza, Mezhdu imperiej i smutoj, „Polis” 1995, nr 1, s. 96.
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nizacji społeczeństwa i systemu władzy. Termin „naród” jest w tym wypadku używa-
ny jako synonim „państwa narodowego” i związany z teoriami modernizacyjnymi53. 
Narody rozwijają się wraz z rozwojem społeczeństw obywatelskich (rozumianym 
jako „prawo do stowarzyszania się wszystkich ze wszystkimi”) i demokratyzacją  
instytucji (rozumianą jako rozwój mechanizmów realizowania interesu publicz- 
nego)54. W związku z taką interpretacją logiczne wydaje się postawienie tezy, zgod-
nie z którą „dzisiejsza Rosja wciąż jest imperium, lecz o cechach hybrydalnych 
[…] np.: ma liberalną fasadę, sugerującą, że jest republiką federalną. Posiada rów-
nież formalne elementy rządów demokratycznych […], lecz sedno panującego  
w niej reżimu ma charakter imperialny – władza nie musi brać po uwagę w swoich 
działaniach woli narodu”55. Wynika z tego, że tak długo, jak system polityczny 
będzie miał cechy autorytarne, a Rosja zachowywać będzie cechy imperialne, nie-
możliwe jest powstanie upragnionego przez liberałów narodu obywatelskiego.

Jak widać, temat „imperium” jest istotnym elementem dyskursu nie tylko  
w kręgach nacjonalistycznych, ale również – co oczywiste, w zupełnie odmien-
ny sposób – w przestrzeni liberalnej rosyjskiej opinii publicznej. Znacznie więk-
sze trudności sprawiają próby podsumowania przebiegu tej dyskusji w kręgach 
związanych z władzą, gdzie służy ona legitymizacji polityki prezydentów Putina 
i Miedwiediewa. Pomimo iż żaden z nich nigdy nie używał wprost terminologii 
imperialnej dla uzasadniania swoich działań, bezsporne wydaje się, że w ich ar-
gumentacji nie brakuje elementów przypominających idee wyrażane w tekstach 
piewców i krytyków imperialnej przeszłości, zarówno z „nacjonalistycznej”, jak 
i „liberalnej części opinii publicznej”. Wybrane przykłady takich zjawisk zapre-
zentuję w kolejnej części artykułu. Owe podobieństwa są istotne między innymi 
ze względu na częste traktowanie ich jako dowodu na istnienie w tych kwestiach 
konsensusu pomiędzy przedstawicielami odmiennych nurtów politycznych. Ce-
lowa niejasność znaczenia wielu terminów stosowanych w dyskursie publicznym 
stwarza możliwość interpretowania ich jako podstawy do wzmacniania jedności  
i rozszerzania obozu putinowskiego.

Co znamienne, podnosząc temat „kwestii narodowej” podczas niedawnej kam-
panii wyborczej, Władimir Putin określał rosyjską tożsamość w kategoriach post-
imperialnych lub wręcz imperialnych. Stwierdził, że „nasza tożsamość narodowa 
ukształtowana została na skutek upadku (razrushenie) ZSRR oraz w granicach histo-
rycznej Wielkiej Rosji (Bolszaja Rossija), kształtującej się w XVIII wieku”, zwraca-
jąc w ten sposób uwagę na ciągłość „trwających tysiąc lat dziejów państwa”56. Okre-
ślając rosyjską tożsamość w kategoriach „cywilizacyjnych”, a nie „narodowych”, 

53 Według Paina państwa narodowe są „państwami obywatelskimi”, w których funkcjonowaniu za-
sadniczą rolę odgrywają „więzi horyzontalne i sieciowe”, w odróżnieniu od imperiów występują  
w nich różne dobrowolne stowarzyszenia i wspólnoty lokalne (E. Pain, dz. cyt., s. 104).
54 A. Kara-Murza, dz. cyt., s. 96.
55 E. Pain, Sumerki liberal’noj imperii, „Niezawisimaja Gazieta”, 15.06.2007, s. 10.
56 W. Putin, Rossia: natcionalnyi vopros.
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Putin podkreślił znaczenie „specyficznego etosu kulturowego charakterystycznego 
nie tylko dla etnicznych Rosjan […]”57. Podstawowe cechy „rosyjskiej idei narodo-
wej” z punktu widzenia Rosjan podsumować można w poniższy sposób: (1.) nasz 
charakter jest „zasadniczo odmienny” od „państw narodowych” (USA i krajów eu-
ropejskich, historyczna Rosja nie jest ani państwem etnicznym, ani „amerykańskim 
tyglem”); (2.) źródłem dotykających nas problemów jest rozpad ZSRR lub dawnej 
„Wielkiej Rosji”; (3.) charakterystyczna dla nas wieloetniczność ma swoje histo-
ryczne uzasadnienie, co daje podstawy do twierdzenia o „zdolnościach do two-
rzenia wielkokulturowej, harmonijnie rozwijającej się wspólnoty”; (4.) stanowimy 
„unikatową wieloetniczną wspólnotę spajaną przez rosyjski kod kulturowy”, wsku-
tek czego ma ona charakter odmienny od wspólnot narodowych Europy i Ameryki 
(opierających się na odmiennych kodach kulturowych); (5.) wciąż konieczne jest 
tworzenie „strategicznej wizji polityki narodowej opartej na obywatelskiej formie 
patriotyzmu” (co istotne, niemożliwe jest odwoływanie się do doświadczeń naro-
dów europejskich i amerykańskich od dłuższego czasu tworzących tego rodzaju 
strategie). Programowy tekst Putina pokazuje nie tylko to, że „Zachód” pozostaje 
najłatwiejszym do użycia „Znaczącym Innym”, niezbędnym w procesie konstru-
owania rosyjskiej tożsamości, ale wskazuje również na to, że elita rządząca nie 
może powstrzymać się od pokusy odejścia od trudnych dyskusji na temat adapto-
wania się do idei „narodowej” i określenia się w kategoriach „ponadnarodowych” 
(„cywilizacyjnych”).

Obecność retoryki „imperialnej” we wszystkich obszarach rosyjskiego dyskur- 
su politycznego potwierdza obecność tego symbolu w zbiorowej pamięci historycz- 
nej. Jednocześnie jasne staje się, że „rozpowszechnianie się” tego symbolu nie oznacza  
istnienia konsensusu co do jego znaczenia. Wręcz przeciwnie: politycy i intelektua- 
liści z różnych stron politycznego spektrum odnoszą się do „imperium” z zupełnie  
odmiennych powodów. Dla części z nich stworzenie imperium jest upragnionym ce- 
lem, dla innych składnikiem rzeczywistości politycznej, z którym trzeba się liczyć.  
Nieprzypadkowo pojęcie „imperium” rozumiane jest na wiele odmiennych sposo- 
bów: debaty o „imperialnej” i „postimperialnej” przeszłości (i przyszłości) Rosji pro- 
wadzone są nie tylko przed różnymi audytoriami, ale i w odmiennych uwarunkowa-
niach. W każdym z segmentów publicznego dyskursu terminy te nabierają osobliwego 
znaczenia, korespondującego z podstawowymi wartościami i ideami właściwymi dla 
danego dyskursu. „Imperium” staje się nie tyle pojęciem używanym przy rozważaniu 
prawdziwych problemów, które mają być rozwiązane w procesie budowania nowej 
tożsamości „na zgliszczach”, ile raczej symbolem różnie interpretowanym i używanym 
do budowania rywalizujących ze sobą modeli wspólnej tożsamości.

57 Tamże.
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Podsumowanie: problem ograniczonego „repertuaru polityki historycznej”
Na zakończenie należy zwrócić uwagę na fakt, iż paleta wydarzeń, postaci i symbo-
li przeszłości wykorzystywanych przez elity postsowieckiej Rosji do legitymizacji  
władzy, uzasadniania podejmowanych decyzji, zdobycia poparcia wyborcze-
go oraz w innych praktycznych celach wydaje się raczej ograniczona. Więk-
szość elementów odniesienia (lub krytyki) pochodzi z historii najnowszej – re-
wolucja październikowa, historia ZSRR – ze szczególnym uwzględnieniem 
Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, lotu Gagarina, pierestrojki i trudnych lat 90. Te 
wydarzenia-symbole są najbardziej oczywistymi punktami odniesienia wyko-
rzystywanymi przez współczesnych decydentów w procesach legitymizacji ich  
decyzji. Są one również najbardziej istotnymi czynnikami kształtującymi zjawisko 
politycznego wykorzystywania przeszłości w okresie postsowieckim. Ten zestaw 
instrumentów jest jednak niewystarczający dla kształtowania nowej tożsamości 
makropolitycznej. Odniesienia do „tysiącletniej historii” Rosji nie wydają się na 
tyle wyraziste, aby mogły ukształtować jasną, przekonującą narrację łączącą teraź-
niejszość z przeszłością.

Szczupłość repertuaru symbolicznego można tłumaczyć rozbieżnościami po-
między postrzeganiem przeszłości przez elity i wyobraźnię masową oraz aktual-
nymi celami stawianymi polityce historycznej. Według Władimira Morozowa 
problemem Rosji w początkach lat 90. był „brak narracji historycznej mogącej 
być alternatywą dla imperialnej i stanowić podstawę dla kształtowania tożsamo-
ści państwa narodowego”58. Od tego czasu sytuacja nie uległa większym zmia-
nom. Nieprzypadkowo równie ograniczona, jak w oficjalnej polityce historycznej, 
pozostaje paleta pozytywnych odwołań historycznych na poziomie kultury ma-
sowej. Badania sondażowe przeprowadzone przez Instytut Socjologii Rosyjskiej 
Akademii Nauk wskazują, że liczba wydarzeń i bohaterów z dziejów narodowych 
wzbudzających poczucie dumy jest niewielka. Jedynie cztery symbole na przedsta-
wionej respondentom liście zdobyły poparcie więcej niż połowy badanych: 67% 
odczuwało dumę ze zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, 61% z odbudo-
wy ze zniszczeń wojennych, 56% z dokonań wielkich rosyjskich poetów, pisarzy 
i kompozytorów, 54% z sukcesów sowieckiej kosmonautyki59. Wyjaśnieniem tego 
stanu rzeczy może być wciąż niski poziom rozwoju oficjalnej polityki historycznej 
wspierającej proces percepcji wspólnej przeszłości i tworzącej nowe perspektywy 
jej postrzegania i sposoby interpretacji. 

Zauważyć można pewne próby rozszerzenia repertuaru „użytecznej przeszło-
ści”. Pierwsze, niezbyt udane usiłowania zmiany opisanego stanu rzeczy podejmo-
wano w początku obecnego stulecia. W 2004 roku Święto Rewolucji Październiko-
wej zostało zastąpione obchodzonym 4 listopada Dniem Jedności Narodowej (Den’ 
narodnogoedinstva), przy czym jednak przedstawiono dość mgliste uzasadnienie 
58 W. Morozow, dz. cyt., s. 580. 
59 „Informatsionno-analiticheskii bulleten Instituta Sotsiologii RAN” 2008, t. 3, http://www.isras.ru/
INAB_2008_3_6.html.
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dla jego ustanowienia. Pomimo że w oficjalnym przekazie święto to nazywane jest 
dniem solidarności narodowej (niedawno Putin uznał je nawet za obchody „urodzin 
narodu obywatelskiego”60), zostało ono zawłaszczone przez środowiska nacjona-
listyczne, organizujące 4 listopada „marsze rosyjskie” pod hasłami politycznymi  
i nacjonalistycznymi. 

W 2011 roku Miedwiediew wykorzystał 150. rocznicę zniesienia poddaństwa 
do legitymizacji swojego programu modernizacyjnego. Niestety zorganizowane 
z tej okazji uroczystości przebiegały pod znakiem rozważań na temat konfliktu 
o przywództwo w tandemie Putin–Miedwiediew przed zbliżającymi się wyborami 
prezydenckimi w 2012 roku, co doprowadziło do zaprzepaszczenia wielkiego po-
tencjału symbolicznego rocznicy. Spowodowało to, że wszystkie gesty władz in-
terpretowano (nie bez podstaw) w kontekście bieżących wydarzeń politycznych.

W trakcie obchodów upamiętniających reformy roku 1861 Miedwiediew 
zapowiedział obchody 1150. rocznicy założenia państwa rosyjskiego przez Wa-
regów. Biorąc pod uwagę, że kontrowersje wokół prawdziwości tego mitu zało-
życielskiego trwają od dwustu lat, była to decyzja obarczona dużym ryzykiem. 
Wreszcie w grudniu 2011 roku Miedwiediew ogłosił rok 2012 „Rokiem Historii”. 
Zadecydowały o tym dwie inne ważne rocznice: 200. rocznica zwycięskiej wojny 
z Napoleonem oraz 400. rocznica zakończenia Wielkiej Smuty oraz wstąpienia na 
tron dynastii Romanowów. Symboliczna waga tych wydarzeń jest oceniana dość 
rozbieżnie, przez co wydaje się, że obchody na nowo wywołają dyskusję nad hi-
storycznymi aspektami polityki symbolicznej państwa. Zapowiadane rozszerze-
nie repertuaru wykorzystywanych symboli historycznych będzie miało sens tylko 
wówczas, gdy elity rządzące będą gotowe poszukiwać przestrzeni porozumienia 
pomiędzy różnymi nurtami politycznymi i zrezygnują z wydawania jednoznacz-
nych „czarno-białych” ocen.

W czasie ponownego ożywienia dyskursu na temat wspólnej historii, po wybo-
rach parlamentarnych w grudniu 2011 roku, Rosja wkroczyła w okres zawirowań 
politycznych. Fakt ten nie uczynił mniej pewnymi przewidywań co do wyników 
nadchodzących wyborów prezydenckich, ale zmienił w sposób znaczący zasady 
komunikacji politycznej i stworzył szanse na polityczne reformy. W nowym kon-
tekście idee stają się znowu istotnym elementem gry politycznej, w której udział 
biorą nie tylko starzy, dobrze znani uczestnicy, ale również nowi, chętnie wyko-
rzystujący symboliczne zasoby narodowej historii dla uwiarygodnienia swoich 
politycznych ambicji. Biorąc pod uwagę wspominane już liczne zbliżające się 
rocznice, łatwo przewidzieć nadchodzące w rosyjskiej polityce bitwy o historię.  
W pewnych okolicznościach mogą one być okazją do rozszerzania repertuaru sym-
boli w polityce historycznej.

       Przełożył Michał Szukała

60 W. Putin, Rossia: natcionalnyi vopros.
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Imperium w rosyjskim dyskursie politycznym  
po 1991 roku.  

Kilka uwag na marginesie tekstu Olgi Malinowej

Studium profesor Olgi Malinowej w niezwykle wnikliwy i zniuansowany spo-
sób przedstawia problem miejsca imperium w konstrukcjach zbiorowej pamię-

ci Rosjan po 1991 roku. Nie znajduję w nim żadnych punktów, na których oprzeć 
mógłbym istotną polemikę. Można wskazać tylko, co naturalne, inne jeszcze (poza 
tymi, które profesor Malinowa wymienia) układy odniesienia czy konteksty, wobec 
których problem obecności dziedzictwa imperialnego w wyobraźni politycznej Ro-
sjan ostatnich dwudziestu kilku lat ewoluował.

Te, na które chciałem zwrócić uwagę, wiążą się ze zjawiskiem formowania wizji 
przeszłości pod wpływem wyobrażeń przyszłości, kierunku, w jakim zmierza ewolu-
cja historyczna, do którego trzeba dopasować rozumienie własnej tożsamości dziejo-
wej, by się odnaleźć w nowym czasie. Wydaje mi się, że można wyróżnić kolejno trzy 
takie wizje przyszłości, pod których naciskiem zmieniał się stosunek do imperialnego 
dziedzictwa w dyskursie publicznym w Rosji po 1991 roku. Nazwałbym je tytułami 
trzech wpływowych publikacji, które podpowiadają szczególnie nośne metafory: Ko-
niec historii (to oczywiście najpierw tytuł artykułu, a potem książki Francisa Fukuya-
my z 1989/1990 roku), Zderzenie cywilizacji (podobnie – najpierw tytuł artykułu, a po-
tem książki Samuela Huntingtona – z 1993 roku), wreszcie – mniej znanej poza grani-
cami Rosji, ale nie mniej ważnej książki moskiewskiego filozofa Aleksandra Panarina 
– Rewanż historii (z 1997 roku). Na kanwie tych trzech metafor, tych trzech, w moim 
przekonaniu, etapów funkcjonowania imperium w rosyjskim dyskursie publicznym po  
1991 roku, pozwolę sobie oprzeć poniższe rozważania.

Zacznę jednak od tezy historycznej: Anglia, Francja, Portugalia, Holandia czy 
Hiszpania m i a ł y  swoje imperia, oddzielone oceanami od swoich „narodowych” 
metropolii. Rosja natomiast j e s t  imperium, jest z nim nierozerwalnie zrośnięta 
– geograficznie i historycznie. Nie może się od imperium oddzielić, bo nim jest od 

Andrzej Nowak
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początku swych dziejów. Moskwa staje się Rosją, kiedy podbija w XV/XVI wieku 
Nowogród, a potem Kazań i Astrachań. To spojrzenie na historycznie trudny do 
rozerwania związek między Rosją i jej imperialnym charakterem podzielane jest 
przez najbardziej uznanych współczesnych badaczy dziejów Rosji, by wymienić 
dla przykładu Geoffreya Hoskinga czy Andreasa Kappelera1. 

A jednak w ostatnich latach istnienia Związku Sowieckiego i bezpośrednio po  
jego rozpadzie wydawało się, że następuje w końcu „rozwód” między Rosją a im- 
perium, że jest on nie tylko możliwy, ale też nieuchronny, a nawet – korzystny dla 
samej Rosji. Wizję owej nieuchronności podsuwało pojęcie modernizacji, które 
miało być sprzeczne z imperialną strukturą i ideologią. Najpełniej rozwinął analizę 
tej sprzeczności moskiewski politolog, Światosław Kaspe2. Aby wejść do królestwa 
nowoczesności, Rosja musiała rozstać się z dziedzictwem imperialnym. Przeko-
nanie takie umacniała perspektywa przyszłości, którą najlepiej wyrażała metafora 
wprowadzona przez Francisa Fukuyamę w 1989 roku: metafora k o ń c a  h i s t o -
r i i . Historia jako walka wielkich ideologii skończyła się, rozsypała się ideologia 
komunistyczna, która była ostatnim efektywnym nośnikiem imperialnej struktury 
geopolitycznej skoncentrowanej wokół Rosji. Zachód wygrał ostatecznie. 

Nieudany „koniec historii”
Termin „imperium”, który do końca sowieckiego systemu pozostawał słowem 
tabu, został użyty przeciw temu systemowi skutecznie, kiedy nadszedł jego kryzys: 
kryzys niespełnionej obietnicy modernizacji (okazało się, że ideologiczny przeciw-
nik – kapitalistyczny Zachód – jest bardziej efektywnym jej narzędziem), jak też 
kryzys formuły kontroli coraz bardziej utożsamiającej jej komunistyczne centrum  
z centrum Rosji. Nieudana próba przełamania kryzysu w pierwszym jego, moder-
nizacyjnym wymiarze przybrała postać Gorbaczowowskiej pieriestrojki. Wpisane  
w nią hasło głasnosti – czyli jawności, niezbędnej w próbie „dogonienia” zachod-
niej modernizacji, doprowadziło do odsłonięcia drugiego, imperialnego wymia-
ru kryzysu3. Eksperymentowanie z jawnością, po latach totalitarnej kontroli nad 
pamięcią, pozwoliło na przypomnienie wielkich zbrodni sowieckiego systemu,  
w znacznej części związanych z przyłączaniem kolejnych, nierosyjskich peryferii  
i kontrolą nad nimi, takich jak choćby Wielki Głód na Ukrainie z początku lat 30., 
czy pakt Ribbentrop–Mołotow jako źródło sowieckiego panowania nad republika-
mi nadbałtyckimi. W połączeniu z walką lokalnych nomenklatur republikańskich 
o stworzenie nowej legitymizacji ich władzy i poszerzenie sfery ich niezależności 
1 G. Hosking, Russia: People and Empire, 1552–1917, Cambridge 1997; A. Kappeler, Russland als 
Vielvölkerreich: Entstehung,Geschichte, Zerfall, München 1992. 
2 S. Kaspe, Impierija i modernizacija. Obszczaja model’ i rossijskaja spiecifika, Moskwa 2001.
3 Alieksiej Kara-Murza określił Gorbaczowowską pieriestrojkę jako próbę stworzenia hybrydowej 
formy „liberalnego imperium”, która była skazana na niepowodzenie wskutek swych wewnętrz-
nych sprzeczności – zob: A. Kara-Murza, Rossija w trieugolnikie ‘etnokratija – impierija – nacija, 
[w:] Inoje. Chrestomatija nowogo rossijskogo samosoznanija, S. Czernyszew (red.), t. 2, Moskwa 
1995, s. 41–54.
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od Moskwy odnowienie tego rodzaju wspólnotowej pamięci nabrało politycznego 
znaczenia. Związek Sowiecki zaczął być definiowany jako opresywne imperium. 

Główny cios sowieckiemu imperium zadał w kryzysie, jaki ujawniła Gorba-
czowowska pieriestrojka, nie „bunt peryferii”, ale samo rosyjskie centrum: fak-
tyczna secesja Rosyjskiej Federacji z ZSRR. Na pretensje kierowane ze strony 
peryferii ku moskiewskiemu centrum nałożyło się poczucie ich niesprawiedliwo-
ści: to Rosja była w systemie instytucjonalnym ZSRR upośledzona (nie miała ani 
swojej republikańskiej partii komunistycznej, ani swojej Akademii Nauk, ani wielu 
innych instytucji, które formalnie były w innych nierosyjskich republikach). Przez 
dużą część „zwykłych Rosjan” kryzys systemu sowieckiego przyjmowany był jako 
efekt nadmiernego drenażu jej zasobów przez prowincje imperium. Dla niemałej 
części rosyjskich elit intelektualnych (od takich jak Walentin Rasputin prozaików, 
opiewających tragiczny los wsi rosyjskiej, po takich jak Dimitrij Lichaczew histo-
ryków kultury rosyjskiej) dalsze trwanie tego systemu oznaczało ostateczne zagro-
żenie dla resztek rosyjskiej duchowej tożsamości. Dla części ambitnych polityków 
(takich jak Borys Jelcyn) granie kartą rosyjskiej odrębności było natomiast szansą 
osiągnięcia przewagi w walce o władzę z ogólnosowieckim aparatem partyjnym  
i państwowym zdominowanym przez Gorbaczowa4.

Dla części aktywnych zwolenników rozbicia systemu sowieckiego w Rosji 
istotne było przekonanie, że dokonał się on przede wszystkim za ich sprawą – wła-
snymi siłami Rosjan, którzy nie zostali przez nikogo wyzwoleni od jarzma komu-
nizmu, ale sami wyzwolili siebie – i innych. Kluczowym doświadczeniem było tu 
powstrzymanie próby puczu mającego odnowić system sowiecki w sierpniu 1991 
roku. Manifestacja ponad 100 tysięcy mieszkańców Moskwy przeciw tej próbie 
stała się symbolem poczucia samowyzwolenia. Z owego poczucia wynikało także 
przekonanie, że nie wolno porównywać upadku sowieckiego systemu do klęski 
drugiego totalitaryzmu XX wieku: niemieckiego nazizmu. Niemcy zostali poko-
nani, zmuszeni do kapitulacji. Zostali wyzwoleni z zewnątrz i z zewnątrz niejako 
zmuszeni do rozliczenia z dziedzictwem historycznym, które doprowadziło do na-
zizmu, do uznania historycznych win. Rosja nie została pokonana, ale wyzwoliła 
się sama – i sama będzie decydować o tym, jak interpretować swoją przeszłość. 

Nie tylko rola Zachodu, geopolitycznego rywala Moskwy w zimnej wojnie, 
została tu osłabiona. Jeszcze bardziej zmarginalizowany mógł zostać aspekt im-
perialny: inne narody, peryferie rosyjskiego centrum w sowieckim systemie, oka-
zywały się pozbawione znaczenia zarówno w samym procesie rozbicia Związku 
Sowieckiego (skoro tu kluczowa rola przypadała Jelcynowi i popierającej go mani-
festacji moskwian z sierpnia 1991 roku, albo – wbrew jego intencjom – Gorbaczo-
wowi), jak i w swoich pretensjach pod adresem Rosji jako trzonu i geopolitycznej 
dziedziczki ZSRR. Rosja wystąpić mogła jako główna ofiara systemu i zarazem 
główna siła sprawcza wyzwolenia. Oczekiwać mogła zatem nie pretensji czy żądań  
4 Zob. najlepszą analizę tego procesu: W. Marciniak, Rozgrabione Imperium. Upadek Związku So-
wieckiego i powstanie Federacji Rosyjskiej, Kraków 2001.
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zadośćuczynienia za lata funkcjonowania sowieckiego imperium ze strony jego 
prowincji (np. Polski przypominającej zbrodnię Katynia, Ukrainy przypominającej 
zbrodnię Wielkiego Głodu, czy republik nadbałtyckich przypominających maso-
we prześladowania po 1940 i 1944 roku), ale już raczej wdzięczności za wyswo- 
bodzenie.

Znaczenie tego elementu politycznej wyobraźni części liberalnych elit rosyj-
skich ujawni się jednak dopiero później. W roku 1991, kiedy losy ZSRR decydo-
wały się w ostrym starciu z jego obrońcami, dążenia jego rosyjskich i nierosyj-
skich przeciwników wydawały się całkowicie zbieżne. Politycznie symbolizował 
tę zbieżność akt rozwiązania sowieckiego państwa wspólną decyzją przywódców 
Rosji, Ukrainy i Białorusi w grudniu tego roku w Białowieży. Hasło dołoj imperiju 
(precz z imperium) oznaczać mogło w Kijowie, Wilnie czy Tbilisi dążenie do ogra-
niczenia czy zerwania zależności od moskiewskiego centrum, w Rosji natomiast 
– wezwanie do jak najszybszego, jak najenergiczniejszego odchodzenia od rzeczy-
wistości sowieckiej, od dziedzictwa systemu komunistycznego. Było ono hasłem 
wspólnym5. Nie długo jednak.

W nierosyjskich krajach niedawnego ZSRR jego konsekwencją było opar-
cie nowej konstrukcji politycznej na modelu państwa narodowego (nation-state). 
W Rosji natomiast prosta alternatywa w postaci „imperium albo (nowoczesne/oby-
watelskie) państwo-narodowe”, alternatywa przedstawiana także w wizji starcia 
empire-savers z nation-builders – nie została ostatecznie zaakceptowana. 

Drugi człon owej alternatywy, nation-builders, zdawał się znajdować opar-
cie w oficjalnej retoryce kilkunastu miesięcy funkcjonowania ekipy Jelcyna. Skon-
centrowana wówczas nadal na walce wewnętrznej z koalicją swoich wrogów, 
nawiązujących do imperialnego dziedzictwa ZSRR, i na nowym podziale rynku 
administracyjnego w procesie gwałtownej prywatyzacji, próbowała opierać nową 
rosyjską tożsamość na idei obywatelskiego, politycznego narodu rosyjskiego 
(Rossijanie), jednoczącego obywateli Federacji Rosyjskiej6. Nie podejmowała też 
w tym pierwszym okresie poważniejszych prób reintegracji kontroli nad dawnym 
obszarem imperium. W kręgach rosyjskich elit intelektualnych wciąż rozwijane 
były interpretacje rozpadu imperium sowieckiego jako procesu nieuchronnego, 
który ocalić może resztki zużytego w budowie i utrzymaniu tego imperium du-
chowego i materialnego potencjału Rosji7. Z drugiej strony ich antyimperialną 
wymowę wspierały rozważania, w których wykazywano niemożność pogodzenia 
koniecznej modernizacji z trwaniem imperialnych struktur i kontynuowaniem im-
perialnej polityki8.
5 Zob. B. Lwin, Dołoj impieriju, „Wiek XX i mir” 1990, nr 8.
6 Zob. typologię Very Tolz: Inventing the Nation: Russia, London 2001, s. 237–238.
7 Zob. np. W. Cymburskij, Ostrow Rossia (Perspektiwy rossijskoj gieopolitiki), „Polis” 1993, nr 5, 
s. 6–23.
8 Zob. np. A. M. Sałmin, Sojuz poslie Sojuza. Probliemy upariadocznienija nacjonalno-gosudar-
stwiennych otnoszenij w bywszem SSSR, „Polis” 1992, nr 1–2; A. F. Filippow, Nabljudatiel impierii 
(Impierija kak poniatije socjołogii i politiczeskaja probliema, „Woprosy sociołogii” 1992, t. 1, nr 1; 
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Jednak to właśnie także w pierwszych kilkunastu miesiącach istnienia niepod-
ległej Rosji ujawniły się przesłanki powrotu idei imperium. Z punktu widzenia 
władz politycznych Rosji szczególnie ważne okazały się zwłaszcza trzy motywy. 
Po pierwsze, decyzja, by na płaszczyźnie międzynarodowej Rosję uznać za pań-
stwo-kontynuatora ZSRR. Oznaczało to nie tylko zadeklarowanie woli, skądinąd 
naturalnej, utrzymania pozycji Rosji jako wielkiego mocarstwa, ale także, z czego 
może nie zdawano sobie od początku sprawy, uznanie Rosji za mocarstwo uszczu-
plone, osłabione, które także w naturalny sposób będzie starało się odzyskać utra-
coną siłę, pozycję, kontrolę nad obszarem, którego musiało się wyrzec. Oznaczało 
to, poniekąd, usankcjonowanie w rosyjskiej polityce (w szczególności zagranicz-
nej) i rosyjskiej tożsamości po 1991 roku stanu frustracji wynikającego z ciągłych 
porównań z niedawną potęgą ZSRR9. 

Po drugie, po rozpadzie ZSRR pojawiło się pytanie, czy również Federacja 
Rosyjska z blisko 20 procentami mniejszości narodowych nie okaże się kolejnym 
wcieleniem imperium skazanego na rozpad. Widmo dalszej dewolucji uzasadnia-
ło zatem tendencje do ponownego umocnienia władzy centrum i powstrzymania 
tendencji odśrodkowych w państwie – i wokół niego. Dodatkowo zainteresowanie 
powstrzymaniem procesu uniezależniania się byłych republik ZSRR od związku  
z Rosją motywowane mogło być pozostawaniem na ich terenie, poza obszarem Fede-
racji Rosyjskiej, ponad 20 milionów etnicznych Rosjan. Republiki byłego ZSRR otrzy-
mały w nomenklaturze rosyjskiej polityki zagranicznej nazwę „bliskiej zagranicy”10. 

Po trzecie wreszcie, ekipa Jelcyna w walce z koalicją „brunatno-czerwonych”, 
odwołującą się do wciąż żywych w świadomości Rosjan symboli sowieckich, nie 
mogła szukać czytelnych symboli nowej tożsamości gdzie indziej, jak w tradycji 
imperium – tego sprzed 1917 roku. Przypomnijmy bowiem raz jeszcze, że Rosja 
nigdy nie funkcjonowała politycznie jako naród i również system sowiecki nie dał 
jej tylu instytucji narodowych (w formie przynajmniej), ile otrzymały inne repu-
bliki ZSRR. Przeciw czerwonej gwieździe można było sięgnąć do dwugłowego 
orła (faktycznie od 1992, formalnie dopiero od 2000 roku); oficjalną flagę impe-
rium Romanowów (od 1873 roku) przeciwstawić czerwonej fladze komunistów 
(od grudnia 1993 roku); świętu rocznicy rewolucji bolszewickiej – przypadającą 
także na początek listopada rocznicę wypędzenia Polaków z Kremla w 1612 roku 
(od 1996 roku)11. 

A. Kara-Murza, Mieżdu Ewrazijej i Azjopoj, [w:] Inoje…, t. 3, Moskwa 1995, s. 163–184; M. W. Ilin, 
Słowa i smysł: Diespotija, Impierija, Dierżawa, „Polis” 1994, nr 2. 
9 Zob. J. Matz, Constructing a Post-Sowiet International Political Reality. Russian foreign policy 
towards newly independent states 1990–1995, Uppsala 2001; zob. także W. Rodkiewicz, Zachodnie 
kresy imperium w koncepcjach polityki zagranicznej w latach 1991–2004: neoimperializm czy post-
imperializm?, [w:] Russia and Eastern Europe: Applied „Imperiology”, A. Nowak (red.), Kraków 
2006, s. 88–103; B. Lo, Russian Foreign Policy in the Post-Sowiet Era. Reality, Illusion and Myth-
making, London 2002.
10 J. H. Billington, Russia in Search of Itself, Washington, D.C. 2004, s.  47–48.
11 Guide to Russia. National Symbols, www.russiatoday.strana.ru/en/profile/sym/ 14.02.2006; 



imperium w rosyjskim Dyskursie politycznym po 1991 roku…288

Hasło budowy nowoczesnego narodu rosyjskiego jako alternatywy dla trady-
cji imperialnej (czy to w sowieckim, czy to w dawniejszym, carskim wcieleniu) 
nie zyskało szerszego rezonansu w kręgu opiniotwórczych elit Rosji. I w tym wy-
padku wymienić można kilka przesłanek takiego stanowiska. Warto zatem zwró-
cić uwagę na szerszy, nie tylko rosyjski kontekst intelektualny rozpadu imperium  
w 1991 roku. Wyglądał on inaczej niż w roku 1917 czy 1918. Choć zasada impe-
rium raz jeszcze była napiętnowana jako anachroniczna, odesłana na „śmietnik hi-
storii”, to jednak zasada państwa narodowego, prawa narodów do samostanowienia 
nie była już tak jednoznacznie jak 70 lat wcześniej akceptowana jako nowy sposób 
uporządkowania politycznej mapy świata. W kręgach akademickich i intelektual-
nych Zachodu, które nowe elity rosyjskie traktowały jako naturalny układ odniesie-
nia dla swoich idei, naród nie był już traktowany jako naturalny, odwieczny ośro-
dek wspólnoty społecznej, ale jako konstrukt polityczny. W dodatku przypisano 
polityce prowadzonej w imię haseł narodowych zbrodnie nie mniejsze niż te, jakie 
popełnione były w imię budowy i utrzymania imperiów. Hasłem dnia początku 
lat 90. XX wieku nie było budowanie państw narodowych, ale tworzenie coraz 
szerszych aglomeracji politycznych, odpowiadających lepiej na wyzwania ekono-
micznej i kulturowej globalizacji. Projekt budowy Unii Europejskiej czy, w nieco 
innym wymiarze, powołana do życia na drugiej półkuli z inicjatywy Stanów Zjed-
noczonych NAFTA mogły być interpretowane jako zupełnie nowe sposoby jedno-
czenia tradycyjnych państw i narodów, ale można w nich było także – przynajmniej 
z perspektywy rosyjskich doświadczeń – widzieć lepiej lub gorzej zakamuflowane 
formy imperiów nowego typu. W każdym razie można było zobaczyć w owych 
projektach szansę podjęcia na nowo pozytywnego dyskursu imperialnego. 

Jednocześnie ogłoszony przez głównego „ideologa” czasu końca zimnej wojny, 
Francisa Fukuyamę, scenariusz „końca historii” jako triumfu zasad zachodniego libe-
ralizmu nie przewidywał dla Rosji żadnego uprzywilejowanego miejsca. Miała po pro-
stu dołączyć do modelu już gotowego, jak wszystkie inne społeczeństwa świata miała 
przyjąć tylko zwycięski model zachodniej modernizacji. Godziło to mocno w głę- 
boko zakorzenione w rosyjskiej (i sowieckiej) tradycji intelektualnej poczucie wyjąt-
kowości doświadczeń i przeznaczeń Rosji. To poczucie mogło zostać przezwyciężo-
ne tylko szybkim sukcesem modernizacji według najnowszego, zachodniego wzoru. 
Takiego sukcesu jednak nie było. Wręcz odwrotnie, wprowadzone oficjalnie w 1992 
roku reformy formalnie liberalizujące gospodarkę, a faktycznie utwierdzające zasady 
oligarchicznego podziału rynku administracyjnego w Rosji, przyjmowane były zarów-
no przez opiniotwórcze elity (opozycyjne zwłaszcza, postsowieckie, ale nie tylko), jak 
i przez masy zwykłych obywateli jako wielkie oszustwo. Przyjęcie modelu identyfiko-
wanego z Zachodem oznaczało w tej perspektywie nie awans materialny większości 
Rosjan, ale poczucie narastających nierówności i wynikającą stąd frustrację12.

por. R. Sakwa, Putin. Russia’s Choice, London, New York 2003, s. 164–166.
12 J. H. Billington, dz. cyt., s. 67–81.



Model obywatelskiego państwa narodowego okazał się w tej perspektywie dla 
dużej części elit Rosji zgoła nieatrakcyjny. Uznany został za niedostosowany do 
tradycji i specyfiki rosyjskiej, którą po krótkim okresie łapczywego naśladownic-
twa Zachodu zaczęto ponownie podkreślać i waloryzować pozytywnie13. Państwo 
narodowe to rozwiązanie banalne, dobre dla małych narodów. Ale dla Rosji, po jej 
wielkich, tragicznych, ale wzniosłych doświadczeniach historycznych XX wieku  
(i wieków wcześniejszych także), pójście drogą, jaką zaleca się małym krajom Eu-
ropy Wschodniej czy Ameryki Łacińskiej, czyż nie jest upokarzające i niegodne? 
Naród, obywatelska republika to mała idea (i w Rosji wcale się nie sprawdza), 
imperium to idea wielka – nawet jeśli zła14.

Widmo „zderzenia cywilizacji”
Nowa faza rozwoju dyskursu imperialnego w Rosji rozpoczęła się w 1993 roku 
wraz z bombardowaniami serbskich pozycji w Bośni przez lotnictwo NATO  
i pierwszymi rozmowami na temat rozszerzenia tej organizacji, które uważano za 
dalsze naruszanie przez Zachód rosyjskiej sfery wpływów, a także wraz z pierwszy-
mi jednoznacznymi symptomami niepowodzenia Jelcynowskich reform. Rosja nie  
zdołała osiągnąć zachodnich standardów życia i poczuła się (mam na myśli więk-
szość jej elit politycznych) odrzucona przez Zachód, odrzucona przez pierwszy 
świat. W tymże roku pojawiła się także na Zachodzie nowa synteza globalnej sy-
tuacji w głośnej pracy Samuela Huntingtona, The Clash of Civilisations – synteza, 
która została przyjęta w Rosji z ogromnym zainteresowaniem – jako potwierdzenie 
przekonania, że Rosja traktowana jest także przez Zachód jako odrębna, obca całość15. 

Stara komunistyczna ideologia nie bardzo już mogła służyć jako źródło inspi-
racji wobec tego wyzwania. Nowego impulsu raz jeszcze dostarczyła rosyjska tra-
dycja intelektualna. Podobnie jak bezpośrednio po wojnie krymskiej (1853–1856), 
gdy Rosja pokonana przez mocarstwa zachodnie rozpoczęła serię reform, by zrów-
nać się z europejską awangardą nowoczesnego świata, nastąpił czas reakcji. Zachód 
nigdy nie zaakceptował Rosji, lecz oszukawszy ją i pozbawiwszy naturalnej sfe-
ry wpływów w Europie Wschodniej, usiłował odebrać jej rosyjską tożsamość, jej 
duszę, poprzez narzucone reformy i adaptację do zachodniego wzorca. Takie były  
podstawowe założenia przyjęte przez Mikołaja Danilewskiego, dziewiętnastowiecz- 
nego autora koncepcji pluralizmu cywilizacyjnego, który kwestionował eurocen- 
tryczną wizję historii powszechnej16. Można go uznać za praojca nowoczesnej 

13 Zob. analizy tego zjawiska w: J. Piwowarow, Russkaja mysl. Sistiema russkoj mysli i Russkaja 
Sistiema (opyt kriticzeskoj mietodołogii), statja wtoraja, „Russkii Istoriczeskij Żurnał” 1998, t. I, 
lieto, nr 3, s. 151–178; tenże, Russia’s Political History and Foreign Policy, „International Affairs: 
A Russian Journal” 2002, nr 4; J. Piwowarow, A. Fursow, Russkaja sistiema i rieformy, „Pro et 
Contra” 1999, nr 4, s. 176–197.
14 J. H. Billington, dz. cyt., s. 94.
15 Pierwszy wykład koncepcji Huntingtona (opublikowany w formie artykułu na łamach „Foreign Affairs”) 
został natychmiast przełożony na rosyjski i opublikowany w kwartalniku „Polis” (nr 1 z 1994 roku).
16 Por. analizę jego poglądów w A. Nowak, Polacy, Rosjanie i biesy. Studia i szkice historyczne z XIX 
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rosyjskiej walki intelektualnej z intelektualną/polityczną „hegemonią” Zachodu/ 
USA/Europy. Jego koncepcja uzasadniająca istnienie konfliktu rosyjskiej i europej-
skiej tożsamości pozwoliła mu ostatecznie ogłosić możliwość połączenia ze sobą 
wszystkich osiągnięć cywilizacyjnych, gdy rosyjskie (słowiańskie) imperium defi-
nitywnie zatriumfuje. Koncepcja ta została rzeczywiście przywrócona do życia we 
współczesnej rosyjskiej historiografii, naukach politycznych i w literaturze17. 

Próby obrony tradycji rosyjskiego imperializmu i jej odnowy na przełomie  
XX i XXI wieku przypisywano na ogół tylko siłom politycznym i kręgom inte-
lektualnym określanym jako „marginalne” i „radykalnie prawicowe” czy wręcz 
„neofaszystowskie”. Do grona imperium-savers zaliczano pierwotnie przede 
wszystkim zwolenników utrzymania Związku Sowieckiego, twórców nowej ide-
ologii rosyjskich komunistów – z Aleksandrem Prochanowem i Giennadijem Ziu-
ganowem na czele, czy groteskowych neoimperialistów, jak Władimir Żyrynowski  
i jego partia „Liberalno-Demokratyczna”. Niezależnie od stopnia manipulacji wy-
nikami wyborów w Rosji od 1993 roku nie sposób jednak uznać ich za margines 
rosyjskiej polityki w latach 90. Poparcie dla ich gwałtownej, neoimperialnej re-
toryki nie spadało w kolejnych wyborach 1993, 1995 i 1999 roku nigdy poniżej 
1/3 ogółu głosów18. Drugi nurt, który dostarczał ideologicznego uzasadnienia ten-
dencjom neoimperialnym, choć nie występował jeszcze w latach 90. jako odrębna 
siła na politycznej scenie Rosji, to eurazjanizm. Nurt ten sięgał swymi tradycjami 
do radykalnego przeciwstawienia Rosji i Zachodu jako dwóch odrębnych i wro-
gich sobie cywilizacji. Rosyjscy myśliciele pisali w tym duchu od drugiej połowy  
XIX wieku (nie tylko Mikołaj Danilewski, ale i Konstantin Leontjew), odnowili  
ten  nurt już na emigracji po 1917 roku twórcy pierwotnej koncepcji eurazjanizmu –  
m.in. książę Nikołaj Trubieckoj i Piotr Sawickij, a utrwalił w swoich historyczno- 
-etnologicznych studiach już w ZSRR Lew Gumilow. Nowy, polityczny impuls tej  
ideologii nadał Aleksander Dugin, który przetworzył ją w uzasadnienie walki na  
śmierć i życie toczonej między eurazjanistycznym imperium kontynentalnym Rosji 
i morskim imperium „atlantyckim” (USA). Dostępne we wszystkich niemal księ-
garniach Rosji i dyskutowane w popularnych mediach publikacje Dugina, na czele  
z dwutomowym traktatem Osnowy geopolitiki (pierwsze wydanie 1997), wprowadziły 

i XX wieku, Kraków 1998, s. 45–68.
17 Por. na przykład najważniejsze monografie o Danilewskim: B. P. Bałujew, Spory o sud’bach Ros-
siji. N. I. Danilewskij i jego kniga „Rossija i Jewropa”, Moskwa 1999; S. I. Bażow, Filosofija istorji 
N. I. Danilewskogo, Moskwa 1997; W. N. Michiejew, A. N. Arinin, Samobytnyje idei N. I. Danilew-
skogo, Moskwa, 1996.
18 Analiza neoimperialnych manifestów Ziuganowa Gieografija pobiedy. Osnowy rossijskoj gieopo-
litiki, Moskwa 1998, Rossija – Rodina moja, Moskwa 1998 i Żyrynowskiego O sud’bach Rossi-
ji. Posliednij brosok na jug, Moskwa 1993, [w:] A. Nowak, Od imperium do imperium. Spojrzenia 
na historię Europy Wschodniej, Kraków 2004, s. 248–251; idee i sylwetkę Prochanowa prezentuje 
szerzej m.in. J. B. Dunlop, The Rise of Russia and the Fall of the Sowiet Empire, 2nd ed., Princeton 
1995, s. 169–177; I. B. Neumann, Russia and the Idea of Europe. A study in identity and international 
relations, London, New York 1996, s. 173–186.



na nowo do obiegu rosyjskiej myśli politycznej wątki imperium jako niezbędnego 
narzędzia w brutalnej walce o przetrwanie Rosji wobec agresji Zachodu19.

Zwykli mieszkańcy Rosji odnotowywali w swej świadomości niepowodzenie 
nowej próby westernizacji Rosji i wracali po prostu do głęboko zakorzenionego 
przekonania o istotnej odmienności swojego modelu życia społecznego i kultury. 
Poczucie cywilizacyjnej odrębności Rosji stawało się na nowo społecznym faktem, 
a nie tylko intelektualną interpretacją20. Kolejne badania opinii publicznej w Ro-
sji wykazywały stopniowo narastającą tęsknotę za Związkiem Sowieckim. Cechy 
systemu sowieckiego, które ujawniały swą pozytywną wartość w oczach ankieto-
wanych, sprowadzały się przede wszystkim do wymiaru imperialnego Związku21.

Jelcyn nie sformułował ostatecznie oficjalnej odpowiedzi władzy na pytanie, 
jak ma wyglądać nowa idea państwa. Odpowiedź na pytanie, jak pogodzić „demo-
kratów”, „komunistycznych rewanżystów”, „zwolenników silnej ręki” „romanty-
ków”, a także jak zapobiec pladze nihilizmu, którą rozszerzyć mogły rychło masy 
„rozczarowanych apolitycznych” – ta odpowiedź kształtowała się oddolnie. W ar-
tykułach publicystów, w tekstach zatroskanych socjologów i politologów, wspie-
ranych interpretacjami historyków, w dziełach artystów próbujących szukać formy 
wspólnego, pozytywnego przeżycia duchowego z mieszkańcami „Wielkiego Kra-
ju”. Tą odpowiedzią było właśnie resuscytowane pojęcie imperium.

Ono właśnie mogło godzić „demokratów” ze „zwolennikami silnej ręki”,  
a także z „romantykami”. Za jego artystyczne manifesty uznane mogą być najgło-
śniejsze filmy rosyjskie ostatniej dekady – takie choćby jak Nikity Michałkowa 
Cyrulik syberyjski (1998 – ukazujący wspaniałość imperium w jego najbardziej 
nacjonalistycznej, rusyfikatorskiej fazie – za czasów Aleksandra III) czy Alek-
sandra Sokurowa – Rosyjska arka (2001 – z nostalgią streszczający historię im-
perium przez pryzmat olśniewającego blasku Pałacu Zimowego w Petersburgu).  
W formie popularnej masowemu widzowi telewizji NTW rozmach i wielkość im-
perium ukazywał znakomity serial dokumentalny Leonida Parfionowa, wyemi- 
towany ostatecznie w 2001 roku. Od 1995 roku pojawiają się w głównych czaso-
pismach intelektualnych Rosji takie rubryki, jak w miesięczniku „Rodina” – My – 
w Impierji. Impierja – w nas22. Omawia się w nich dobre i złe strony imperium, prze-
ważać zdaje się jednak pozytywny dyskurs, w którym imperium, zwłaszcza w jego  

19 Zob. A. Nowak, Od imperium do imperium…, s. 247–255; M. Sedgwick, Against the Modern 
World. Traditionalism and the Secret Intellectual History of the Twentieth Century, Oxford, New York 
2004, s. 221–240; S. D. Schenfeld, Russian Fascism: Traditions, Tendencies, and Movements, New 
York 2000, s. 190–220; F. Thom, Eurasianism: A New Russian Foreign Policy?, „Uncaptive Minds” 
1994, t. 7, nr 2. 
20 T. Piirainen, The Sisyphean Mission: New National Identity in Post-Communist Russia, [w:] Im-
perial and National Identities in Pre-Revolutionary, Soviet, and Post-Soviet Russia, Ch. J. Chulos, 
J. Remy (red.), Helsinki 2002, s. 151–176.
21 Zob. R. Pipes, Flight from Freedom. What Russians Think and Want, „Foreign Affairs”, May–June 
2004; J.-M. Chauvier, Russia: Nostalgic for the Sowiet Era, „Le Monde diplomatique”, March 2004.
22 D. Olejnikow, T. Filipowa, My – w Impierji. Impierja – w nas, „Rodina” 1995, nr 1.
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efektownej, petersburskiej szacie, jawi się jako wzór wielkiej kultury – wielonarodo- 
wej wspólnoty z przewodnią rolą Rosji. Imperium okazuje się w tej wizji nie tylko  
dźwignią mającą unieść Rosję do rangi światowego mocarstwa, ale także do roli pełno- 
prawnego uczestnika dialogu kulturalnego z Europą. Jest także antytezą barbarzyń- 
stwa i chaosu, których nawrót wiąże się w tej perspektywie z rozpadem imperialnego  
porządku, ujawnieniem się międzyetnicznych waśni. Tę antytezę najdobitniej wyraził  
petersburski filozof, redaktor „Woprosow Filosofii”, Władimir Kantor. W jego interpre- 
tacji Imperium Rosyjskie ma na ogół twarz Piotra I (a jeszcze lepiej sylwetkę Piotra 
z pomnika E. M. Falconeta w Petersburgu), jest zwrócone ku Europie, a w roli jego 
piewcy obsadzony zostaje (zwłaszcza przy okazji 200. rocznicy urodzin) Aleksander 
Puszkin23. 

Dla tej, niemałej i wpływowej, przez skupienie w intelektualnych centrach Rosji, 
części jej opinii publicznej wizja „zderzenia cywilizacji”, ideologiczne przeciwstawie-
nie Rosji i Zachodu – nie było rozwiązaniem zadowalającym. Przeciwnie, było fatal-
nym, ślepym zaułkiem. Imperium miało Rosję wydźwignąć z powrotem ku Zachodowi 
– jako kluczowego partnera innych centrów zachodniego świata w obronie globu przed 
groźbą neobarbaryzacji. 

„Rewanż historii”, czyli triumfalny powrót imperium
Zachód nie może obejść się bez Rosji. Rosyjskie imperium – właśnie imperium, 
odpowiedzialne za część porządku światowego, za „swój” region tego porządku 
– jest niezbędne. Nie tylko Zachodowi, ale właśnie całemu światu i podtrzymują-
cym go wspólnie innym wielkim imperiom (USA to tylko jedno z nich). Imperia 
nie wylądowały wcale na „śmietniku historii”, skończyła się raczej iluzja „końca 
historii” – to ona ląduje na śmietniku. Imperia, jak to się działo od wieków, a na-
wet tysiącleci, rządzą i będą rządzić światem – wbrew liberalno-demokratycznym 
utopiom postimperialnej modernizacji. Rosja udowadnia, że ma w nowym (a raczej 
tylko odnowionym) „koncercie imperialnym” ważne, kluczowe miejsce. 

To jest właśnie czas „rewanżu historii”. Wypełnia go skutecznie polityka, której  
symbolem jest Władimir Putin. Faza ta pokrywa się w czasie także ze zmianą na arenie  
międzynarodowej. Nie zmieniło się stanowisko Rosji, lecz Zachodu, a raczej USA i Eu- 
ropa podążyły śladem Rosji. Granica między dobrem i złem została przesunięta na po- 
łudnie, a zmiana ta potwierdziła słuszność rosyjskiej sprawy. Zachód (jeśli jakiś 
jeszcze w ogóle istnieje) stał się bardziej „rosyjski”, a nie na odwrót. Zamiast mówić  
o prawach człowieka, wartościach zachodnich nieakceptowanych w Rosji jako ma- 
jące znaczenie uniwersalne, prezydent Bush, po ataku na wieże World Trade Center,  
ogłosił nową wojnę. Prezydent Putin, likwidujący swych własnych „terrorystów”, to  
znaczy Czeczenów, i poskramiający widma prawicowych ekstremistów Barkaszowa  
czy Limonowa, zyskuje uznanie ze strony Zachodu: od USA i „starej Europy”. W tym  

23 Zob. W. Kantor, Sankt Pietierburg: Rossijskaja impierija protiw rossijskogo chaosa, Moskwa 2008. 
Por. najgłębszą analizę (krytyczną) tego sposobu rehabilitacji idei imperium: G. Fiedotow, Piewiec 
impierii i swobody (A. S. Puszkin), [w:] G. P. Fiedotow, Dwa Grada, New York 1952, s. 240–260.
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samym czasie nasilający się rozdźwięk między Paryżem i Berlinem z jednej strony  
a Waszyngtonem z drugiej stworzył miejsce dla nowej, obiecującej perspektywy oży-
wienia rosyjskich marzeń o imperium. 

Intelektualnie zapowiedział ten czas wspomniany wyżej, niezwykle popularny 
w Rosji w końcu ostatniej dekady XX wieku, moskiewski filozof Aleksander Pa-
narin. Profesor Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego, laureat nagrody spe-
cjalnej Aleksandra Sołżenicyna w 2002 roku, opublikował całą serię obszernych 
książek, w których pod różnymi kątami widzenia rozpatrywał ten sam w gruncie 
rzeczy problem: dlaczego Rosja dała się zepchnąć na peryferie światowego roz-
woju i jak może powrócić do centrum, jak może odnowić swą przywódczą rolę  
w świecie: nie tylko w dziedzinie materialnej (strategicznej, militarnej, politycznej 
czy ekonomicznej), ale przede wszystkim w duchowej24. 

Już w swej Filozofii polityki (z 1996 roku) ukazał położenie współczesnej Ro-
sji między Zachodem i Wschodem (Azją), proponując jednocześnie prowadzenie do-
kładnie przeciwstawnej polityki kulturowej w tych dwóch kierunkach. Z dokonanym 
ostatecznie w 1991 roku nieograniczonym otwarciem rosyjskiego społeczeństwa na 
Zachód Panarin wiązał ogromne zagrożenie. Gwałtowne odejście od ideologii, zastą-
pienie języka „wiary” językiem wszechogarniającej ironii musiało, jego zdaniem, po-
ciągać za sobą załamanie norm społecznych i demoralizację. By tego uniknąć, Rosja 
powinna bronić swej odrębności cywilizacyjnej: eurazjatyckiej. Rosja w swoich sto-
sunkach z Zachodem musi realizować zasadę protekcjonizmu kulturowego, używać 
swoistych filtrów socjokulturowych – przepuszczalnych dla technologii, a nieprzepusz-
czalnych dla tej części informacji, które wpływają na sferę wartości i norm. Wobec 
Wschodu natomiast – zarówno wobec „swojego wewnętrznego Wschodu”, a więc wo-
bec postsowieckich republik azjatyckich, jak i całej tradycyjnej sfery zainteresowań 
i wpływów Imperium Rosyjskiego w Azji, Rosja powinna prowadzić politykę utoż-
samiającą jej stanowisko ze stanowiskiem kulturowym Zachodu. Wobec Azji Rosja 
winna posługiwać się programem, który kontynuuje misję Oświecenia – powinna po-
sługiwać się językiem deideologizacji, ironii, broniąc swobody przepływu idei, zasad 
społeczeństwa otwartego i występując przeciwko „mesjanistyczno-nacjonalistycznym 
fundamentalizmom”, przeciwko socjokulturowemu protekcjonizmowi. Panarin bez 
ogródek twierdzi, że taka taktyka byłaby korzystna z punktu widzenia konkretnych  
interesów Rosji na terenie postsowieckich republik w Azji (w tym na Zakaukaziu), 
gdzie zasady społeczeństwa otwartego, uznanie specjalnych praw języka rosyjskiego 
jako języka cywilizacji i postępu nie tylko umacniałyby wpływy Moskwy, ale sprzyja-
łyby przede wszystkim poprawie położenia rosyjskiej (postimperialnej) diaspory. 

24 Zob. m.in. A. S. Panarin, Fiłosofija politiki, Moskwa 1996; tenże, Riewansz Istorii: Rossijskaja 
stratiegiczeskaja inicjatiwa w XXI wiekie, Moskwa 1998; tenże, Rossijskaja intielligiencija w miro-
wych wojnach i riewoljucijach XX wieka, Moskwa 1998; tenże, Rossija w cikłach mirowoj istoriji, 
Moskwa 1999; tenże, Iskuszenije głobalizmom, Moskwa 2000. Niemal wszystkie te książki ukaza-
ły się nakładem najbardziej prestiżowych oficyn naukowych Rosji: Moskiewskiego Uniwersytetu  
im. Łomonosowa, Akademii Nauk itp.
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W kolejnych swych dziełach, reagując m.in. na pogorszenie relacji amery-
kańsko-rosyjskich w czasach „późnego” Jelcyna, Panarin korygował wielokrotnie 
swą wizję. W Rewanżu historii (z 1997 roku) uznał, iż Zachód (USA) ostatecznie 
postanowił zepchnąć Rosję na margines, zdecydował się „skonsumować” zapo-
wiedziany „koniec historii” bez Moskwy. Wobec tego moskiewski filozof odno-
wił w odpowiedzi koncepcję Rosji jako obrończyni pluralizmu cywilizacji (jak  
u Danilewskiego), swego rodzaju przewodniczki „międzynarodówki” odrzuco-
nych, zepchniętych na margines w świecie zdominowanym przez arogancki Wa-
szyngton i amerykańską kulturę masową. W istocie przez wszystkie prace tego 
autora przebija charakterystyczny żal i gniew, iż Zachód (Ameryka) nie chce zro-
zumieć, że bez Rosji w roli głównego partnera nie uda się uporządkować świata  
w XXI wieku. Rysowane przez Panarina scenariusze konfrontacji Rosji z Zacho-
dem mają raczej znaczenie swego rodzaju przestrogi czy wręcz swoistego „szanta-
żu” geopolitycznego wobec Zachodu: zobaczcie, do czego doprowadzicie polityką 
marginalizowania Moskwy! 

Panarin w istocie konsekwentnie proponował ideę zgody imperiów. Ro-
sja miała w niej odgrywać rolę nie tyle trzeciego, ile d r u g i e g o Rzymu. 
Stany Zjednoczone w chwili swego zwycięstwa w zimnej wojnie ogłosiły osta-
teczny triumf swojej idei jako globalnego, niemającego alternatywy wzorca cy-
wilizacyjnego – ogłoszony został „koniec historii”. Jednak przedwcześnie. Cały 
świat jest zbyt różnorodny, by zorganizować go według jednego szablonu, wokół 
jednego centrum. Jak Rzym starożytny musiał się w pewnym momencie swego 
rozwoju, w IV wieku naszej ery, podzielić i uznać odrębne pole oddziaływania dla 
Rzymu wschodniego – Konstantynopola, tak obecnie Stany Zjednoczone muszą 
uznać nieuchronność podzielenia się odpowiedzialnością za nowy ład światowy  
z drugim centrum: na obszarze Eurazji powinna to być właśnie Moskwa. To wła-
śnie powinno skłonić Stany Zjednoczone do porzucenia myśli o „rozdrabnianiu” 
rosyjskiej przestrzeni imperialnej (np. przez próby „wyciągnięcia z rosyjskiej orbi-
ty imperialnej” Ukrainy)25.

Zdegradowana z funkcji „drugiego Rzymu”, Rosja wzmocnić może i popro-
wadzić do walki z „pierwszym” („atlantyckim”) cały „trzeci świat”. Oznaczałoby 
to nawrót „archaiki” w stosunkach międzynarodowych, odrzucenie jednoczącego 
ludzkość paradygmatu postępu. Panarin najwyraźniej takiej konfrontacji nie pra-
gnie – w oczywistym odróżnieniu od Dugina i innych konsekwentnych eurazja-
nistów. Chce włączenia Rosji na powrót do owej, dzielonej z Zachodem, „misji 
imperiów”. Istotą tej misji jest wprowadzanie i utrzymywanie (kontrolowanie) 
„porządku”, któremu wciąż zagrażają siły „chaosu” reprezentowane przez słabych, 
zawistnych, przegranych. Wydaje się, że politykę prezydenta Putina, zwłaszcza tę 
po 11 września 2001 roku, zdecydowanie lepiej zrozumieć można w perspektywie 
myśli Panarina niż rojeń Dugina.

25 Zob. A. S. Panarin, Riewansz…, s. 122–124.
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Przytoczony tutaj zespół rozważań Panarina zasługuje na uwagę, ponieważ  
co najmniej w dwóch ważnych aspektach owe rozważania okazują się nie wyjątko-
we, ale w pewnym sensie typowe dla podejmujących w ogóle tematykę przyszłości 
imperium środowisk intelektualnych dzisiejszej Rosji. Pierwszy, bardziej ogólny 
z owych aspektów, to zjawisko rosyjskiej „ksenofobii obrotowej”, polegającej na 
obronie odrębnej tożsamości rosyjskiej (a więc pluralizmu cywilizacyjnego) wobec 
Zachodu i zarazem podkreślaniu roli Rosji jako jedynie skutecznego pomostu Cy-
wilizacji i Porządku wobec Wschodu (w tym także islamskiego Południa w Azji). 
Ważną odmianą tej drugiej roli, jaką obrońcy pozycji Rosji we współczesnym świe-
cie pragną uzasadnić wobec Zachodu, jest zjawisko krytyki „nieodpowiedzialnych 
etnokracji”, które po upadku Związku Sowieckiego burzą cywilizacyjny porządek, 
przywracając chaos i barbarzyńskie stosunki na strategicznie ważnych obszarach 
Eurazji. Adresatem tej wizji i tej przestrogi jest postnowoczesny Zachód (jak rów-
nież przedstawiciele orientacji nation-builders26 w samej Rosji). W ramach tej wi-
zji imperium, powtórzmy, jawi się jako rozwiązanie bardziej naturalne, bardziej cy-
wilizowane, bardziej zgodne z duchem postnowoczesności (gdzie silna tożsamość 
narodowa nie jest koniecznym wehikułem postępu).

W praktyce politycznej realizowanej pod rządami Władimira Putina imperium 
nie jest „przeładowane” ideologicznymi wartościami. Dzięki temu jest tak pojem-
ne, że może mieścić w sobie „prawicę” i zwolenników „liberalnego imperium” (jak 
to precyzyjnie przedstawia tekst profesor Malinowej), obrońców prawosławnej mi-
sji Rosji i zwolenników modernizacji. Samo imperium jest najwyższą wartością. 
Jego podstawową zaletą jest siła – siła zdolna ochronić Rosję w XXI wieku. A liczy 
się właśnie tylko siła, interes, słabi nie mają racji. Wszystko, co służyło historycz-
nie tej sile – jest dobre. Co ją mogło uszczuplić – jest złe. Ta prosta apologia każde-
go sukcesu imperium budzi niekiedy konsternację, jak choćby niedawno, w marcu 
2013 roku, kiedy prezydent Putin wprost pochwalił agresję sowiecką na Finlandię 
w 1939–1940 roku, nazywając ją „naprawieniem historycznego błędu”, jakim mia-
ło być pozostawienie Finom po 1917 roku zbyt szerokich granic27. 

Polityka rosyjska jest dziś jednak, jak to powszechnie podkreślają jej autorzy, 
„hiperracjonalna”. Rządzić ma nią twardy ekonomiczny rachunek – i nic więcej. 
Linia rozumowania, czy raczej propagandowego „sprzedawania” owej polityki, 
wygląda następująco: kto chce, może z nami handlować. I jeszcze na tym zarobić. 
Pod warunkiem że zaakceptuje warunki Kremla. Jeśli Europa odrzuciłaby tę logi-
kę, to straci – mówi Kreml. Rosyjski gaz i ropa skierowane zostaną wtedy gdzie in-
dziej, wzmocnią inne gospodarki – chińską, indyjską, brazylijską (BRIC: Brazylia, 
Rosja, Indie, Chiny – jako nowe „tygrysy” światowego rozwoju, nie tylko ekono-
micznego – to był do niedawna krzyk politycznej mody w Moskwie). Owa logika  

26 Rozróżnienie nation-builders i empire-savers jako kluczowe dla określenia postaw politycznych 
we współczesnej Rosji wprowadził Roman Szporluk: Russia, Ukraine, and the Breakup of the Soviet 
Union, Stanford 2000, s. 183–228.
27 Zob. http://ria.ru/society/20130314/927341148.html
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przemawia do wyobraźni nie tylko elit rosyjskich, ale trafia także do przekonania 
wielu politykom i komentatorom w znanych stolicach „starej” Europy. Czasem 
wiąże się ona z ideologicznymi resentymentami wobec Stanów Zjednoczonych 
(Rosja jako „zapasowa” siła europejskiego, np. niemiecko-francuskiego, rewanżu 
na Ameryce), częściej jest od nich wolna. W Berlinie, Rzymie czy Paryżu odbiera 
się ją jako może nie „hiper”, ale po prostu – racjonalną. Na globalnym rynku kur-
czących się zasobów strategicznych, takich właśnie jak gaz czy ropa (choć nie tyl-
ko, Rosja ma wiele jeszcze pod tym względem naturalnych atutów do wykorzysta-
nia), trzeba jak najszybciej zadbać o swoje interesy, o interesy swoich gospodarek. 
Ale co znaczy „swoich”? No… niemieckiej, francuskiej, włoskiej itd. Mniejsze 
kraje Unii, zwłaszcza te „nowe”, muszą się temu podporządkować…

Nie jest to myślenie nowe. Ma ono tradycje wyjątkowo długie i mocne – te 
właśnie, do których odwołuje się jak najbardziej świadomie Rosja Putina. To trady-
cje europejskiego „koncertu mocarstw”, który tworzą silni, gotowi do podejmowa-
nia decyzji także za słabszych: tych, którzy nie potrafią siebie reprezentować, więc 
muszą być reprezentowani przez innych, światlejszych (bardziej „racjonalnych”, 
nieulegających „historycznym fobiom”). To jest myślenie w kategoriach Realpoli-
tik. I to jest właśnie ów „rewanż historii”, czy raczej powrót do historii w jej wersji 
nie totalitarnej bynajmniej, ale XIX-wiecznej, do której zwłaszcza w stosunkach  
z Niemcami Władimir Putin lubi się wprost odwoływać. 

Warto zwrócić uwagę, iż jest to odwrócenie sytuacji z początku lat 90. Wtedy  
Europa zdawała się znaczyć coś innego: atrakcyjny projekt nie tylko awansu ma- 
terialnego, ale także pewnej ideowej (cywilizacyjnej) propozycji, dla której nie było  
widać dobrej alternatwy. To był czas spodziewanego „końca historii”. Sfera tej cywili- 
zacji (a więc i jej instytucji, w tym politycznych: instytucji liberalnej demokra- 
cji) miała poszerzać się ze swego zachodniego, europejskiego centrum, dołączając  
do jego dobrodziejstw kolejne kraje. Ale została zatrzymana – u wrót Rosji. Jak Hit- 
ler pod Moskwą w grudniu 1941 – tak interpretowała to postsowiecka część ro- 
syjskiej opinii publicznej. Nie tylko jednak ta część, ale przytłaczająca większość  
opinii rosyjskiej, jak świadczą wyniki jej badań, a także głosy komentatorów  
jak najdalszych od tęsknoty za sowieckimi czasami, uznaje dziś próby włączenia  
Rosji w obręb wspólnoty „zachodniej” za chybione. Kojarzone z owymi próbami  
lata 90. (prokljatyje diewianostyje) są w obecnym dyskursie publicznym w Ro-
sji tak jednoznacznie negatywnym układem odniesienia, jakim nigdy nie stały się  
w tym stopniu czasy sowieckie. Dla części rozczarowanych liberałów rosyj- 
skich Zachód (Europa) okazał się zbyt słaby, by podtrzymać cywilizacyjnie wpro- 
wadzenie kapitalizmu do Rosji. Dziś tę słabość wreszcie uznaje otwarcie, rezy- 
gnując ostatecznie z roli mentora Kremla – taka bowiem rola wymagałaby wzięcia  
odpowiedzialności, na którą żadna poważna instytucja, państwo czy system państw 
na Zachodzie nie są gotowe. 

Próba potraktowania Rosji jako jakiejś bardzo dużej Polski, którą można po-
uczyć o koniecznych reformach i stopniowo włączyć do europejskich instytucji, 
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okazała się mrzonką. Rosja obroniła pozycję odrębnej wspólnoty, nie tylko poli-
tycznej, ale i w pewnym sensie cywilizacyjnej, prawo do swojej Sonderweg co naj-
mniej. Obroniła dzięki swej pozycji imperium. I z tego ma być dumna. Demokracja 
tak – ale z carem. Nie indywidualna wolność, ale zbiorowa suwerenność wielkiego 
mocarstwa, gdyż dzięki niej można uratować własny kraj przed losem tych, którzy 
są reprezentowani przez innych, obcych – oto specyficzny, rosyjski cel. Cel, który 
został za Putina osiągnięty. 

To są tezy akceptowane w dzisiejszej Rosji. A jutro? Historia się nie skończyła 
– to pewne. Można wciąż sobie wyobrażać jej najrozmaitsze rewanże…
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Stanisław Kulczycki 
Instytut Historii
Ukraińska Akademia Nauk

Ukraina w rosyjskiej pamięci imperialnej

Rosyjski imperializm ma dwie radykalnie różne postaci, mimo że wcześniejsza 
(przedrewolucyjna) częściowo pokrywa się z późniejszą (sowiecką). Nowo-

czesnej Rosji nie można nazwać imperium, ale pamięć historyczna o imperium 
silnie kształtuje psychikę narodu i politykę elity rządzącej. Biorąc pod uwagę nie-
przewidywalność polityki zagranicznej Rosji, którą określa bardzo wąsko rozu-
miany interes narodowy, a także obecność 10 tysięcy głowic jądrowych, pobliskie 
państwa czują się zaniepokojone tym sąsiedztwem. Ogromna presja wywierana jest 
oczywiście na Ukrainę. Polska może czuć się bezpiecznie pod parasolem NATO, 
ale nie wolno nam zapomnieć, że w 1939 roku gwarancja Francji i Anglii okazała 
się tylko nic niewartą deklaracją.

Jakie są podobieństwa i różnice między dwoma imperiami rosyjskimi? Państwo 
Romanowów było tradycyjnym wielonarodowym imperium, rozprzestrzeniającym 
się, podobnie jak Chiny, do momentu, w którym napotkało naturalne przeszkody. 
W rzeczywistości w przypadku państwa rosyjskiego przeszkody naturalne nie zawsze 
stanowiły barierę. Rosja pokonała grzbiet górski Kaukazu i zdobyła Zakaukazie, ale 
nie utrzymała podbitego już południowego wybrzeża Morza Kaspijskiego. Wojna  
z imperium osmańskim mogła doprowadzić do jego całkowitego upadku w roku 1853 
i zakończyć się wejściem Rosji na czwarty kontynent – do Afryki Północnej. Zapobie-
gły temu jednak Wielka Brytania i Francja przy przychylnym neutralnym nastawieniu 
Austrii i Prus. Później rosyjska elita wykazała się rozsądkiem, czyli zrzekła się Alaski, 
którą trudno było zarządzać z Sankt-Petersburga. Ale charakterystyczne jest, że za-
chowano pamięć o terytoriach, które kiedyś mogły zostać przez imperium wchłonięte.  
W 1945 roku Stalin zażądał od aliantów nie tylko swojego udziału we włoskiej mary-
narce wojennej, ale także części włoskich kolonii w Afryce Północnej.



Imperium sowieckie powstało w epoce upadku imperiów typu tradycyjnego. 
Jego tworzenie nie mogło być więc prostym odtworzeniem dawnych form impe-
rialnych. Alain Besançon w latach 80. sformułował dość sprawiedliwą tezę: przed 
pierwszą wojną światową Rosja miała wszelkie szanse, by stać się krajem ekono-
micznie rozwiniętym, ale nie miała żadnych szans, by przetrwać, ponieważ rozwój 
gospodarczy peryferii państwa stanowiłby silną przesłankę dla rozwoju ruchu wy-
zwoleńczego.

Założycielem imperium nowego typu był Włodzimierz Lenin, który opracował 
i wprowadził wyjątkowo skuteczny system dyktatury i społeczno-ekonomiczną for-
mę doktryny komunistycznej. Nowy system polityczny był symbiozą dyktatury ko-
mitetów partii i władz administracyjnych organów sowieckich. Rada stała się inną 
formą istnienia tych samych organów partyjnych (z udziałem niewielkiej liczby 
funkcjonariuszy bezpartyjnych celem ich zamaskowania) i wybierana była przez 
obywateli, ale spośród kandydatów wskazanych w komitetach partyjnych („blok 
komunistów i bezpartyjnych”). Wszystkie istniejące organizacje miały strukturę 
pionową i funkcjonowały zgodnie z zasadą „centralizmu demokratycznego” – przy 
absolutnym podporządkowaniu jednostek podległych jednostce centralnej. Usunię-
to natomiast, lub zamieniono na pionowe, wszystkie istniejące wcześniej struktury 
poziome, które stanowią podstawę społeczeństwa obywatelskiego niezależnego od 
państwa.

Sądzono, że podczas budowy komunizmu zlikwidowana zostanie własność 
prywatna. W rzeczywistości jednak posiadanie środków produkcji, wykorzystywa-
nie ich i rozporządzanie nimi koncentrowało się w rękach przywódców, którzy byli 
na szczycie piramidy władzy, co spowodowało, że ich dyktatura polityczna została 
uzupełniona dyktaturą gospodarczą. Rozporządzanie zasobami ogromnego kraju 
pozwoliło przywódcom partii bolszewickiej dominować w wielu wojnach, które 
nastąpiły po upadku tradycyjnego imperium. Poza tym pozwoliło zmodernizować 
gospodarkę, w decydujący sposób przyczynić się do zwycięstwa Narodów Zjedno-
czonych i przeobrazić ZSRR w supermocarstwo. 

ZSRR nazywane jest imperium totalitarnym. W rzeczywistości transformacje 
komunistyczne wyniosły je poza krąg znanych ludzkości podmiotów państwowych 
– tradycyjnie demokratycznych lub totalitarnych. Wszystkie warstwy społeczeń-
stwa Związku Sowieckiego były gruntownie przeniknięte pionami władzy: par-
tyjnej – wielomilionowej partii zewnętrznej z komsomołem, sowieckiej – z milio-
nami niższych funkcjonariuszy, bezpieczeństwa państwa – z milionami „tajnych 
agentów” (szpiegów), związków zawodowych itp. Państwo faktycznie stopiło się 
ze społeczeństwem. Okazało się, że dla systemu radzieckiego nie ma wrogów: 
ani zewnętrznych, ani wewnętrznych. Związek Sowiecki był supermocarstwem,  
a mimo to nie był w stanie spełnić swoich zobowiązań w epoce postindustrialnej,  
a to z powodu nieefektywności gospodarki komunistycznej. Reforma konstytucyj-
na Michaiła Gorbaczowa przywróciła ludności suwerenne prawo do powoływania 
organów władzy, co oznaczało zniesienie dyktatury przywódców partyjnych. 
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Ten pierwszy wyłom rozbił najpierw zewnętrzny pas imperium sowieckiego 
(kraje Europy Środkowej i Wschodniej), a następnie – pas wewnętrzny (republiki 
federalne). Dziś kraje o podobnym systemie społeczno-politycznym bądź to zmie-
niają swoje podstawy gospodarcze (Chiny, Wietnam, Kuba), bądź doprowadzają je 
do stanu degradacji (Korea Północna).

W ciągu trzech pokoleń komunizm na wskroś przeniknął słowiańskie republiki 
Europy Wschodniej. Dziś pozostały po nim tylko naznaczone rozkładem struk-
tury społeczne i gospodarcze – edukacja, służba zdrowia, administracje domów 
mieszkalnych itp. Pozostało po nim jednak coś bardziej istotnego: społeczeństwo 
przyzwyczajone do paternalizmu państwa. Stopniowo rozwija się społeczeństwo 
obywatelskie, aby stało się ono jednak przeciwwagą dla państwa, potrzeba wielu 
lat. Przecież w 1991 roku społeczeństwo obywatelskie znajdowało się w punkcie 
wyjścia, z wyjątkiem struktur podziemnych – spółdzielni i przestępczości zorga-
nizowanej. Nie ma dziś sensu obwiniać obecnej elity o korupcję, która w Rosji  
i na Ukrainie przybrała naprawdę olbrzymie rozmiary. Pożywką dla korupcji jest 
przecież sama rzeczywistość postkomunistyczna – zarówno od niej, jak i od korup- 
cji w zasadzie nie ma ucieczki.

Imperium to przede wszystkim spełnienie zobowiązań państwa w stosunku 
do swoich obywateli. W Rosji nie ma o tym mowy. Napięcie społeczne rośnie,  
a wszystko może skończyć się tym samym „czerwonym buntem”, jaki znamy  
z 1917 roku, ale tym razem – przy użyciu internetu, telefonów komórkowych, te-
lewizji i potencjału nuklearnego. Jedno pozostaje bez zmian od czasów Puszkina: 
rosyjski bunt – bezsensowny i bezlitosny.

Przywódcy państwa dużo mówią o nanotechnologii, ale w kraju mamy stale 
tę samą fazę rewolucji technologiczno-przemysłowej. W Rosji nie brakuje świa-
tłych umysłów, ale uczeni często migrują na Zachód. Kraj, w którym cybernetyka 
i genetyka były prześladowane przez państwo, nie może stać się liderem postępu 
technologicznego, bez względu na to, ile pieniędzy inwestuje się w „Dolinę Krze-
mową” na peryferiach Moskwy.

Propaganda stara się zjednoczyć społeczeństwo, pozostało jej jednak tylko 
kultywowanie zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, które osiągnięto kosz-
tem życia 30 mln osób. Pozostaje im prowadzić „lekcje nienawiści”, tworzyć ob-
raz wroga wewnętrznego i zewnętrznego. Zewnętrznym wrogiem jest oczywiście 
Ameryka. W okresie pierwszego imperium wrogiem wewnętrznym byli studenci  
i Polacy, w okresie drugiego – agenci obcych służb wywiadowczych i burżuazyjni 
nacjonaliści, współcześnie – „osoby o narodowości kaukaskiej”. 

W programowym artykule Rosja: problem narodowy, który opublikowała 
„Niezawisimaja Gazieta” w przeddzień wyborów prezydenckich (23 stycznia 2012 
roku) Władimir Putin obruszył się na hasło „Dość żywienia Kaukazu” i mówi da-
lej: „Poczekajcie, jutro nieuchronnie ktoś zawoła: «Dość z żywieniem Sybiru, Da-
lekiego Wschodu, Uralu, Regionu Wołgi, Regionu Moskwy […] Właśnie według 
takiej recepty działali ci, którzy doprowadzili do   upadku Związku Radzieckiego»”.
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Myśl wydaje się rozsądna, choć i tu pojawiają się pytania. Dlaczego zostały 
wspomniane przedmieścia Moskwy? I kto kogo karmi: ropa naftowa i gaz Syberii 
– Moskwę czy Moskwa – Sybir? Dalej jednak, odrzucając tezę o sprawcach upadku 
ZSRR, Putin powiedział: „W odniesieniu do osławionego samookreślania się naro-
dów, którymi walcząc o władzę i zyski geopolityczne, nie raz spekulowali politycy 
różnych kierunków – od Włodzimierza Lenina do Thomasa Woodrowa Wilsona, to 
Rosjanie już dawno osiągnęli etap samostanowienia”.

W 1991 roku w powszechnym języku rosyjskim pojawił się termin „Rosja-
nin”, którego wcześniej nie było. Powstał on w celu oznaczenia nie etnicznych Ro-
sjan, ale wszystkich obywateli rosyjskich, niezależnie od narodowości. Za czasów 
Związku Sowieckiego naród ten był określany jako „naród sowiecki”, a podczas 
długich rządów Leonida Breżniewa zaczęto szukać dla tego terminu podstaw teo-
retycznych. Twierdzono, że jest to nowa, nigdy wcześniej nieistniejąca wspólnota 
historyczna, na równi z plemieniem, narodowością, nacją. Proszę zwrócić uwagę: 
żaden z pisarzy Breżniewa nie nazywał narodem ogółu Turkmenów i Litwinów, 
Ukraińców i Rosjan. Naród sowiecki był postrzegany jako nowy krok w kierunku 
etnicznego rozwoju ludzkości. Określenie to pasuje do godła ZSRR, na którym wi-
dać było glob ziemski. Pasuje także do oficjalnego logo olimpiady z 1980 roku, na 
którym wśród pięciu symbolizujących kontynenty kół olimpijskich widnieje kieru-
jący się wprost do nieba stylizowany profil Wieży Spasskiej Kremla.

To co teraz, po upadku imperium? Polemizując z Leninem i Wilsonem, Putin 
sformułował trzy kluczowe tezy: „Samostanowienie narodu rosyjskiego – to wie-
loetniczna cywilizacja, umocniona rosyjskim rdzeniem kulturowym. Ten wybór 
naród rosyjski potwierdzał za każdym razem – nie w plebiscytach i referendach,  
lecz przez krew. W całej swojej tysiącletniej historii”.

My wszyscy, w tym Ukraińcy i Polacy, mamy do czynienia z przywódcą wiel-
kiego kraju, który nie ukrywa swojego imperialnego sposobu myślenia. Przecież 
tysiącletnią historię Rosji – to jest historię imperium – napisano krwią. Rzeczywi-
ście, nie było tu referendów i plebiscytów…

Ale nie o to chodzi. Najważniejsze w tych trzech frazach jest demonstracyjne 
odejście od określenia „lud Rosji jako wspólnota wieloetniczna” (cywilizacja – to 
inne określenie na społeczność). W nowym, tylko rosyjskim świecie istnieją tylko 
Rosjanie.

My, Ukraińcy, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że imperium z uporem nas 
nie dostrzegało. Pierwsze imperium tolerowało wszystkie narody, nawet Żydów, 
jeśli przechodzili na prawosławie. Polaków prześladowało, ale tylko dlatego, że 
się ich bało. Ukraińców traktowało jak Rosjan, mających tylko skażony przez Po-
laków język. Sześćsetletnia historia Ukrainy została zarekwirowana na podstawie 
tego, że w Moskwie ustaliła się dynastia Rurykowiczów. Przez całe sześć wieków 
historia rosyjska kształtowała się nad brzegiem Dniepru, a nad brzegi Wołgi prze-
niosła się dopiero po zdobyciu chanatu kazańskiego i astrachańskiego. Dla wielu 
Ukraińców to było dopuszczalne, ponieważ byli włączeni do narodu carskiego, 
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jeśli tylko rozmawiali normalnie, to znaczy w języku rosyjskim. Pojęcie „inteli-
gencji ukraińskiej” w oficjalnej dokumentacji nie istniało. Jeśli pojawił się ktoś 
wykształcony, kto mówił po ukraińsku, był napiętnowany jako dysydent, separaty-
sta i nacjonalista.

Aby skutecznie walczyć z ruchem narodowowyzwoleńczym, drugie imperium 
pozwoliło Ukraińcom stworzyć substytut struktury państwowej. Nie był on nic 
warty ze względu na podwójny charakter reżimu sowieckiego. Zgodnie z linią par-
tii kraj pozostał jednolity i scentralizowany, nawet jeśli składał się, jak w okresie 
1917–1922, z konglomeratu niezależnych republik sowieckich. 

Dając przyzwolenie na utrzymanie takiej formy państwowości ukraińskiej, 
drugie imperium przyznawało tym samym, że istnieje odrębny naród ukraiński. 

W latach 1923–1938 przeprowadzono akcję utrwalania władzy sowieckiej 
na Ukrainie, akcję zwaną ukrainizacją. Liderzy partii i rządu, dziennikarze, na-
uczyciele, oficerowie bezpieczeństwa, prokuratorzy i sędziowie byli zmuszani do 
używania w pracy zawodowej języka ukraińskiego. Dziś, w Rosji współczesnej, 
ukrainizacja napiętnowana została jako zjawisko haniebne, które doprowadziło do   
rozpadu Związku Sowieckiego.

Jesteśmy zależni od Rosji, zależymy od niej przede wszystkim w dziedzinie 
energetyki. Ale co będzie, jeśli ta relacja przeobrazi się w zależność polityczną? 
Ukraina po prostu zniknie, bo nawet w swoim pseudopaństwowym sowieckim for-
macie pokazała, w jakim stopniu stanowi zagrożenie dla Kremla. Niestety, takie 
myśli są postrzegane przez wielu jako antyrosyjska propaganda, nawet nie tylko  
w Rosji, ale także na Ukrainie. A to przecież tylko pragnienie, aby uciec w myśle-
niu od imperialnej spuścizny. Jakich argumentów użyć, aby udowodnić, że   czas 
imperium przeminął w XX wieku, jeżeli ci, którzy tego nie rozumieją, dysponują 
10 tysiącami głowic jądrowych? 

Artykuł Władimira Putina Rosja: k w e s t i a  n a r o d o w a  jest długi i można 
znaleźć w nim wiele sensownych pomysłów, które napawają optymizmem. Ale kie-
dy mówi on o „bakcylach nacjonalizmu, które mogłyby rozpalić krajową wrogość  
i nienawiść do ludzi innej kultury i innej wiary”, robi mi się nieswojo. Zdaję sobie 
sprawę, że w wielonarodowym imperium był jeden termin w ogóle – patriotyzm, 
który łączył wszystkich. Termin „nacjonalizm” dla imperium jest niefortunny, po-
nieważ w miłości do swojego narodu może się zagubić patriotyzm, czyli miłość 
do imperium. Ale w każdym kraju miłość do ojczyzny (patria) jest synonimem 
miłości do narodu (nationality). Wystarczy spojrzeć na swój dwujęzyczny paszport 
zagraniczny – czy to rosyjski, czy też ukraiński – żeby zobaczyć trzecią kolumnę: 
obywatelstwo (nationality). Moi rodacy muszą kochać swoją ziemię i tych, którzy 
żyją na tej ziemi, więc są patriotami i nacjonalistami. Ci, których miłość do ich 
narodu przekształca się w nienawiść do ich sąsiadów, napiętnowani są inną nazwą: 
s z o w i n i ś c i .

Przełożył Oleksandr Sokołov



Katyń – pamięć i stosunki 
międzynarodowe





Katyń jako czynnik w stosunkach  
polsko-sowieckich/rosyjskich

Zbrodnię katyńską niewątpliwie należy traktować jako jeden z ważnych czynni-
ków kształtujących stosunki polsko sowieckie/rosyjskie – zarówno w ich aspek-

cie politycznym, jak i społecznym. Intensywność tego wpływu była różna w róż-
nych okresach tych relacji, uchwytna w ich aspekcie politycznym, znacznie trudniej  
w aspekcie społecznym, wymagającym analizy socjologicznej. 

Rozpatrując ten problem, należy podkreślić, iż stosunek społeczeństwa pol-
skiego do zbrodni katyńskiej był na przestrzeni minionych dziesięcioleci w zde-
cydowanej większości jednolity, niezależnie od różnych koniunktur politycznych 
czy postępów w stanie wiedzy na jej temat. Podobnie było, jeśli chodzi o podej-
ście rządu RP na wychodźstwie w Wielkiej Brytanii do kwestii odpowiedzialności 
za dokonanie tego mordu1. Natomiast w formalnych relacjach polsko-sowieckich 
(Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, Rząd Tymczasowy, Tymczasowy Rząd 
Jedności Narodowej, rządy po styczniu 1947 roku – z „demokratycznego wybo-
ru”) w latach 1944–1989, a także polsko-sowieckich/rosyjskich w okresie po od-
zyskaniu niepodległości przez nasze państwo, miejsce Katynia jako czynnika je 
współkształtującego ulegało wyraźnym zmianom. W aspekcie politycznym można 
w uproszczeniu podzielić okres 1940–2014 przynajmniej na kilka podokresów: lata 
1940–1943, a więc od zbrodni do ujawnienia światu informacji o jej popełnieniu; 
lata 1943–1946, gdy władze sowieckie i rząd „lubelski” aktywnie działały na rzecz 
przeforsowania tezy o sprawstwie niemieckim; lata 1946–1956, nacechowane dą-
żeniem do wyparcia nawet nazwy Katyń ze świadomości społecznej; lata 1956–
1959, prowokujące trudne do udowodnienia hipotezy; lata 1959–1980, najbardziej 

1 Por. T. Wolsza, „Katyń to już zawsze katy i katowani”. W „polskim Londynie” o sowieckiej zbrodni 
w Katyniu (1940–1956), Warszawa 2008. 
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kojarzone z kneblem cenzury; lata 1980–1981, ewokujące w skali społecznej praw-
dę o zbrodni katyńskiej; lata 1982–1989, czas rosnącego nacisku społecznego na 
zmianę linii władz w kwestii Katynia; lata po przyznaniu się ZSRR do popełnionej 
zbrodni (1990), upływające pod znakiem ciągłych starań o poszerzenie stanu wie-
dzy oraz oddanie sprawiedliwości ofiarom zbrodni. 

Ramy tego podziału są oczywiście umowne, a wyodrębnione odcinki chro-
nologiczne niejednoznaczne. Jest to szczególnie widoczne, gdy chodzi o okres po 
1989 r. (III Rzeczypospolitej), w którym w kontekście miejsca zbrodni katyńskiej 
we wzajemnych relacjach międzypaństwowych można doszukiwać się podziałów 
głębszych – na podokresy: 1990–2004 (od przyznania się Związku Sowieckiego do 
zbrodni do zamknięcia przez Naczelną Prokuraturę Wojskową Federacji Rosyjskiej 
śledztwa katyńskiego), 2004–2010 (od skandalicznej konkluzji śledztwa rosyjskie-
go do tragedii smoleńskiej), po roku 2010 (w cieniu tragedii smoleńskiej).

Antecedencji zbrodni katyńskiej szuka się najczęściej w przegranej przez bol- 
szewicką Rosję wojnie 1920 roku z Polską, co jest szczególnie widoczne w przy-
padku rosyjskich głosicieli tezy o tzw. anty-Katyniu – jakoby wymordowaniu przez 
Polaków dziesiątków tysięcy czerwonoarmistów, jeńców wojennych2. Bezpośred-
nia geneza zbrodni katyńskiej łączona jest na ogół z kryzysem przedednia drugiej 
wojny światowej, tajnym protokołem do Paktu Ribbentrop–Mołotow oraz zawar-
tym 28 września sowiecko-niemieckim Traktatem o przyjaźni i granicy i będącą 
jego następstwem współpracą tajnych policji obu państw (NKWD, Gestapo).

Uderzenie dwóch frontów sowieckich na Rzeczpospolitą zostało poprzedzo-
ne czterodniowymi intensywnymi działaniami grup sabotażowo-dywersyjnych 
organizowanych na polskich Kresach Wschodnich przez wywiad sowiecki oraz 
miejscowych komunistów i nacjonalistów. Działania te okazały się rozleglejsze  
i skuteczniejsze niż akcja V kolumny poprzedzająca agresję niemiecką. Specjal-
nie przygotowane grupy, liczące nawet do 300 osób, miały – poprzez uchwyce-
nie wiaduktów, mostów, węzłów łączności, jak też blokowanie dyslokacji i kon-
centracji jednostek polskich – ułatwić wkroczenie Armii Czerwonej i jej marsz  
w kierunku zachodnim. 

Ogrom sił skoncentrowanych do uderzenia na Polskę – w sumie około miliona 
żołnierzy, wyborowe jednostki pancerne, lotnictwo – wyraźnie świadczył, iż nie 
były to żadne „działania zabezpieczające” czy „akcja ochrony bratniej ludności 
białoruskiej i ukraińskiej”, jak to przez dziesięciolecia utrzymywała historiografia 
sowiecka. Była to agresja na znaczną skalę. Wojna obliczona na szybkie zniszcze-
nie regularnych jednostek armii polskiej i sił obrony strefy pogranicza, a nawet – 
jak wkrótce miało się okazać – całkowite zniszczenie państwa polskiego. 

Wczesnym rankiem 17 września wicekomisarz spraw zagranicznych ZSRR 
Władimir Potiomkin wezwał ambasadora Rzeczpospolitej w Moskwie Wacława 
Grzybowskiego i usiłował wręczyć mu podpisaną przez swego szefa, Wiaczesława 
2 K. Komorowski, W. Rawski, Anty-Katyń. Jeńcy sowieccy w niewoli polskiej. Fakty i mity, Warszawa 
2006.
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Mołotowa notę, która uzasadniała akcję sowiecką. Złamanie wielorakich bilateral-
nych i wielostronnych zobowiązań przedstawiono w niej w sposób następujący: 
„Warszawa jako stolica Polski już nie istnieje. Rząd Polski załamał się i nie oka-
zuje oznak życia. Oznacza to, że państwo polskie i jego rząd faktycznie przestały 
istnieć. Tym samym traktaty zawarte przez ZSRR i Polskę straciły ważność. Po-
zostawiona własnemu losowi i pozbawiona kierownictwa Polska stała się łatwym 
polem działania dla wszelkiego rodzaju poczynań i niespodzianek, mogących stać 
się groźbą dla ZSRR. Dlatego rząd sowiecki, który do tej pory zachowywał neutral-
ność, nie może pozostać neutralny wobec tych faktów”3. Towarzyszył temu wyżej 
wspomniany bałamutny argument o obronie jakoby zagrożonych rozpadem Polski 
„braci Ukraińców i Białorusinów”.

Ambasador Grzybowski kategorycznie odmówił przyjęcia noty i zaprotesto-
wał przeciwko jej treści. Po powrocie do rezydencji przesłał otwartym tekstem 
depeszę zawiadamiającą władze RP o sowieckiej agresji. Dotarła ona do ministra 
spraw zagranicznych Józefa Becka około południa.

Tegoż dnia, we wczesnych godzinach rannych, Armia Czerwona przekroczyła 
wschodnie granice II Rzeczypospolitej. W skrajnie tragicznej sytuacji militarnej 
walki na dwa fronty wódz naczelny marszałek Edward Rydz-Śmigły podjął decy-
zję o nieprowadzeniu z nią walk i polecił resztkom Wojska Polskiego wycofać się 
do Rumunii. Blokowanie tej możliwości przez Armię Czerwoną4 spowodowało, 
iż w jej rękach znalazło się około 250 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego, w tym 
około 10 tysięcy oficerów (armii czynnej i rezerwy). 

Dla strony sowieckiej powstał kolosalny problem organizacyjny: co robić  
z taką masą ludzi przy braku elementarnych warunków ich przetrzymywania (po-
mieszczenia, wyżywienie). Postanowiono część z nich – głównie szeregowców  
z zagarniętych terenów Polski wschodniej, zwanych teraz przez władze sowieckie 
Białorusią Zachodnią i Ukrainą Zachodnią – zwolnić, pozostawiając 25 tysięcy 
z nich jako robotników przymusowych. Ponad 42 tysiące jeńców szeregowców 
pochodzących z terenów niewłączonych do Związku Sowieckiego wydano stronie 
niemieckiej. Natomiast oficerów i policjantów izolowano w trzech tzw. obozach 
specjalnych NKWD – w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. 

Obóz ostaszkowski, w którym zgromadzono policjantów, był największy i li-
czył około 6 tysięcy jeńców. W obozie kozielskim przetrzymywano około 4,5 ty-
siąca jeńców, a w obozie starobielskim – około 4 tysięcy.

W lutym 1940 roku na naradach w Moskwie zastanawiano się, co dalej począć 
z tą masą polskich jeńców wojennych, jak też z przetrzymywanymi w więzieniach 
tzw. Białorusi Zachodniej i Ukrainy Zachodniej obywatelami polskimi, w znacznej 
części także wojskowymi i policjantami. Początkowo zamierzano skierować ich do 

3  Agresja sowiecka na Polskę 17 września 1939 w świetle dokumentów, E. Kozłowski (red.), t. 1: 
Geneza i skutki agresji, Warszawa 1994, dok. 82, s. 156.
4 Dotyczyła tego specjalna dyrektywa Rady Wojennej Frontu Ukraińskiego – Katyń. Dokumenty 
zbrodni, t. 1, Warszawa 1995, dok. 14, s. 87. 
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dalekowschodnich obozów pracy przymusowej – Archipelagu Gułag, jednak praw-
dopodobnie na skutek interwencji Stalina postanowiono ich skrytobójczo zlikwi-
dować. Tę „akcję specjalną” w kwietniu i maju 1940 roku przeprowadziło NKWD, 
mające duże doświadczenie w podobnych masowych mordach, także na Polakach 
obywatelach sowieckich5. 

Jeńców ze Starobielska mordowano w tzw. więzieniu wewnętrznym przy Za-
rządzie NKWD w Charkowie, a grzebano w masowych grobach w podmiejskiej 
tzw. strefie leśno-parkowej koło wsi (Piatichatki). Jeńców z Ostaszkowa mordo-
wano w więzieniu wewnętrznym Zarządu NKWD w Kalininie (obecnie Twer),  
a grzebano w pobliskim Miednoje. Jeńców z Kozielska mordowano w Lesie Ka-
tyńskim koło Gniezdowa bezpośrednio nad dołami śmierci, a tylko w niewielkiej 
części w więzieniu wewnętrznym Zarządu NKWD w Smoleńsku. Jak dotąd nie 
udało się ustalić, gdzie zamordowano i gdzie pochowano ponad 7300 więźniów; 
być może spoczywają w Kuropatach koło Mińska (tzw. lista białoruska) oraz  
w Bykowni, co w niewielkim zakresie potwierdziły prace archeologiczne, a także 
we Włodzimierzu Wołyńskim (lista ukraińska). Dopiero w październiku 1992 roku, 
po ujawnieniu tzw. Pakietu nr 16, dowiedzieliśmy się, iż mord katyński objął nie 
tylko jeńców, ale też tysiące więźniów.

Okres od zbrodni do ujawnienia w kwietniu 1943 roku przez Niemców jej czę-
ści (jeńcy z obozu kozielskiego) upływał pod znakiem coraz większego zaniepo-
kojenia władz polskich zaginionymi bez wieści jeńcami z trzech obozów specjal-
nych, z którymi kontakt pocztowy rodzin urwał się wczesną wiosną 1940 roku. 
Słowo „Katyń” w stosunkach wzajemnych, reaktywowanych po lipcu 1941 roku, 
z oczywistych względów nie padało, ale interwencje dyplomatyczne w tej kwestii  
były częste, a temat stanowił niezmiennie przedmiot kontaktów ambasadorów Stani- 
sława Kota, a następnie Tadeusza Romera z sowieckim resortem spraw zagranicz- 
nych7. Wszelkie monity w sprawie zaginionych polskich wojskowych i policjantów 
władze sowieckie zbywały, posuwając się w swym cynizmie nawet do sugerowania, 
iż poszukiwani prawdopodobnie „uciekli do Mandżurii”8.

Po komunikacie Radia Berlin, informującym o odkryciu w Lesie Katyńskim  
masowych grobów oficerów Wojska Polskiego, władze Rzeczypospolitej na uchodź-
stwie – w warunkach ogromnej presji moralnej społeczności polskiej na wyjaśnie-
nie tragedii – musiały zareagować. Ich zwrócenie się do Międzynarodowego Czer-
wonego Krzyża o przeprowadzenie śledztwa Moskwa potraktowała jako pretekst 

5 Por. Rozstrzelać Polaków! Ludobójstwo Polaków w Związku Sowieckim w latach 1937–1939, 
T. Sommer (oprac.), Warszawa 2010; M. Iwanow, Pierwszy naród ukarany. Polacy w Związku Ra-
dzieckim 1921–1939, Warszawa–Wrocław 1991; H. Stroński, Represje stalinizmu wobec ludności 
polskiej na Ukrainie w latach 1929–1939, Warszawa 1998.
6 Całą jego zawartość zob. Katyń. Dokumenty ludobójstwa, W. Materski (oprac.), Warszawa 1992.
7  Historia dyplomacji polskiej, W. Michowicz (red.), t. 5, Warszawa 1999, s. 246 i n. Zob. też: 
Z archiwów sowieckich. Wewnętrzny raport o Ambasadzie RP w ZSRR (lipiec 1941 – grudzień 1942),
 W. Materski (oprac.), „Przegląd Dyplomatyczny” 2002, nr 2, s. 173–213.
8 Katyń. Dokumenty zbrodni, t. 3, Warszawa 2001, dok. 221, s. 500. 
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do zerwania stosunków wzajemnych. Katyń okazał się więc wiosną 1943 roku 
czynnikiem, który w sposób zasadniczy zreorientował stosunki polsko-sowieckie, 
spowodował rozpad wzajemnych relacji dyplomatycznych – do czego Sowieci dą-
żyli co najmniej od stycznia 1943 roku, szukając tylko odpowiedniego pretekstu9. 

Ujawnienie zbrodni katyńskiej, reakcja na nią rządu RP na wychodźstwie 
stworzyły w jego stosunkach z Anglosasami trudny, wstydliwy problem. Dziś już 
wiemy, iż zarówno Brytyjczycy, jak i Amerykanie już wiosną 1943 roku zdawali 
sobie sprawę z tego, kto jest rzeczywistym sprawcą mordu10. W interesie szybsze-
go doprowadzenia do końca wojny i zminimalizowania strat własnych, w czym 
niezbędne było współdziałanie z Armią Czerwoną, przyjęli taktykę milczenia,  
a tym samym de facto uwiarygodnili wersję sowiecką. Na nic zdały się dramatycz-
ne apele rządu RP na wychodźstwie, czołowych polskich polityków i intelektuali-
stów. Tę zmowę milczenia w kwestii sprawstwa mordu na polskich jeńcach wojen-
nych Stany Zjednoczone utrzymywały do początku lat 50., a Wielka Brytania – aż 
po początki XXI wieku. 

W okresie do procesu norymberskiego (listopad 1945 roku – październik 1946 
roku) władze Związku Sowieckiego i powolne im władze tzw. Polski „lubelskiej” 
(PKWN, Rząd Tymczasowy, Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej) przykładały 
wiele wysiłków, by skłonić opinię publiczną do uwierzenia w tezę o niemieckim 
sprawstwie zbrodni katyńskiej. W Polsce podjęte zostało nawet prowadzone otwar-
cie postępowanie prokuratorskie przeciwko osobom, które w 1943 roku w ramach 
kilku delegacji odwiedziły miejsce ekshumacji niemieckich w Lesie Katyńskim. 
Dopiero kompromitacja prokuratorów sowieckich w Norymberdze, którzy dążąc 
do włączenia zbrodni katyńskiej do aktu oskarżenia przeciwko władzom Trzeciej 
Rzeszy, mimowolnie zwrócili uwagę opinii publicznej na sowieckie manipulacje 
wokół tego mordu, spowodowała objęcie jej całkowitym milczeniem. 

Tylko incydentalnie dopuszczano wzmianki o zbrodni katyńskiej jako przestęp- 
stwie dokonanym przez Niemców – na przykład w związku z sowieckimi i polski-
mi protestami przeciwko powołaniu Komisji Kongresu Stanów Zjednoczonych do 
sprawy mordu katyńskiego (tzw. Komisja Maddena). Wymienienie samego słowa  
„Katyń” zaczęto traktować jako zamach na ustrój i system sojuszy. Niemniej w świa- 
domości historycznej narodu pamięć o ofiarach zbrodni trwała nieprzerwanie. 

Katyń jako czynnik oddziałujący na relacje wzajemne pojawił się w związ-
ku z wydarzeniami w Polsce jesienią 1956 roku, na fali tzw. odwilży, w atmo-
sferze wieców i demonstracji. W trakcie jednego ze spotkań Władysław Gomułka 
pytany o zbrodnię katyńską zajął stanowisko zdumiewająco otwarte jak na cały 
okres PRL. Stwierdził, iż sprawa jest skomplikowana, a wcześniejsze próby jej  
wyjaśnienia przez Niemców, Związek Sowiecki i Trybunał Norymberski skończyły  

9 Szerzej: Historia dyplomacji polskiej, t. 5, s. 360 i n.;  Białe plamy – czarne plamy. Sprawy trudne 
w relacjach polsko-rosyjskich (1918–2008), A. D. Rotfeld i A. W. Torkunow (red.), Warszawa 2010, 
s. 373–374.
10 Por. W. Materski, Katyń. Od kłamstwa ku prawdzie, Warszawa 2012, s. 93–95. 
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się w sposób niejednoznaczny. Nie można więc w tej kwestii zająć stanowiska, po-
nieważ brakuje w niej twardych dowodów. Przestrzegł zarazem przed demonstracjami 
antysowieckimi, które w jego przekonaniu nie przyczyniłyby się do wyjaśnienia 
sprawy, a jedynie osłabiłyby stosunki wzajemne. Więcej podobnie otwartych wy-
powiedzi nie odnotowano. Wkrótce, szczególnie po rozpoczętym w 1959 roku od-
wrocie od reform polskiego Października, w sprawie zbrodni katyńskiej powróciła 
taktyka milczenia, wsparta – jak i poprzednio – odpowiednim zapisem cenzury. 

Natomiast w obiegu społecznym zaczęła być kolportowana wersja, iż Gomuł-
ka nie przyjął propozycji pierwszego sekretarza KC KPZS Nikity Chruszczowa, 
by ujawnić prawdę o zbrodni katyńskiej, wskazać na Stalina jako osobiście za nią 
odpowiedzialnego. Jakoby uznał, iż socjalizm w Polsce nie wytrzyma takiego cio-
su, jego szanse zostaną ostatecznie pogrzebane. Jak dotąd nie ma żadnego potwier-
dzenia dokumentarnego, iż taka propozycja rzeczywiście padła – poza wydaną  
w 1973 roku powielaczową broszurą Moje czternaście lat – zwierzenia Władysława 
Gomułki (kwiecień 1973). Powstała ona jakoby w wyniku prowadzonych miesiąc 
wcześniej przez niejakiego „M.S.” długich rozmów z pierwszym sekretarzem KC 
PZPR na temat okresu, gdy stał na czele partii i państwa. Odsunięty już od ponad 
dwóch lat od władzy Gomułka odciął się od tej publikacji, określając ją jako fał-
szerstwo. Niemniej tekst zaczął żyć własnym życiem, cytowany przez publicystów 
i historyków. Szczególnie często przywoływany był fragment dotyczący zbrodni 
katyńskiej. Pamiętniki Chruszczowa nie przynoszą informacji o takiej rozmowie, 
ale to nie jest dowód rozstrzygający. Być może obaj przywódcy partyjni w jakiejś 
formie temat ten rzeczywiście poruszyli, a w 1973 roku towarzysze wyciągnęli tę 
rewelację ze względów na ówczesne rozgrywki wewnątrzpartyjne.

Do przesilenia 1970 roku w Polsce niewiele się w podejściu do kwestii katyń-
skiej zmieniło. Dopiero po dojściu do władzy Edwarda Gierka zaczął zaznaczać 
się postęp w postaci pośredniego wprowadzania do polskiego obiegu medialnego 
tematyki zbrodni katyńskiej bądź enigmatycznych nawiązań do niej. Łączył się on 
zarówno z uosabianą przez szefa tzw. grupy partyzantów (komunistów-nacjona-
listów) Mieczysława Moczara polityką otwarcia partii na środowisko kombatan-
tów AK, jak i z pozowaniem Gierka na Europejczyka, jego zabiegami o pożyczki 
zachodnie. W warunkach narastającej presji społecznej na prawdę o tej zbrodni  
w połowie jego kadencji doszło do rozluźnienia gorsetu cenzury. Odtąd mogła ona 
zezwalać na wymienianie w mediach wcześniej zabronionych nazw miejscowości 
Kozielsk, Ostaszków i Starobielsk oraz sformułowań typu „zginął w Katyniu” czy 
„rozstrzelany w Katyniu” w opracowaniach naukowych, nekrologach, klepsydrach 
i ogłoszeniach o nabożeństwach w intencji ofiar. Reakcji Moskwy na tę „liberaliza-
cję” nie odnotowano, co nie oznacza, iż nie została ona zauważona i nie przyczyni-
ła się do umocnienia nieufności do Gierka i jego ekipy. 

Wspominany wyżej nacisk społeczny na ujawnienie prawdy o Katyniu 
niepomiernie przybrał na sile wraz z wyborem papieża-Polaka, Jana Pawła II  
(16 października 1978 roku). W środowiskach patriotycznych zaczęły mnożyć 
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się inicjatywy zmierzające do odkłamania tragicznych kart historii. W kwietniu 
1979 roku powstał w Krakowie nielegalny Instytut Katyński i zaczął ukazywać 
się „Biuletyn Katyński” – jego organ prasowy. W tzw. drugim obiegu pojawiły 
się podstawowe publikacje na temat Katynia, m.in. fundamentalna Zbrodnia ka-
tyńska w dokumentach. Ruch ten zaczął przybierać na sile po sierpniu 1980 roku, 
gdy znalazł oparcie w „Solidarności”. Rozpoczął się zaledwie kilkunastomiesięcz-
ny, ale niezmiernie ważny swoisty festiwal wolności. Nikt już nie bał się mówić  
o Katyniu, o rzeczywistych sprawcach tego mordu. Pisała o nim szeroko ówczesna 
wydawana poza cenzurą prasa, napomykała prasa oficjalna. Moskwa w tej konkret-
nie kwestii nie reagowała, zaniepokojona szerszym, ustrojowym aspektem ruchu 
„Solidarność”, jego masowością. 

Dzięki utworzonemu w Warszawie Komitetowi Budowy Pomnika Ofiar 
Zbrodni Katyńskiej doszło 31 sierpnia 1981 roku do jego odsłonięcia na Cmen-
tarzu Komunalnym (dawniej Wojskowy) na warszawskich Powązkach – w tzw. 
Dolince Katyńskiej. Miał on kształt wysokiego na 4,5 metra kamiennego krzyża,  
z wyrytym napisem „Katyń 1940”. Nie pozostał tam nawet doby, ale stał się sym-
bolem przełomu. Jak pokazała rzeczywistość wprowadzonego w grudniu 1981 
roku stanu wojennego, dokonane w komunistycznej polityce zakazów i ograniczeń 
spustoszenia były już nie do odrobienia, a tym samym powrót do wcześniejszej 
zmowy milczenia wokół Katynia niemożliwy. 

Władza musiała porzucić dotychczasową taktykę, starać się przeciwstawić 
presji społecznej w inny sposób. Sprzyjała temu ograniczona liberalizacja reżimu 
w Związku Sowieckim, związana z dojściem tam do władzy w kwietniu 1985 roku 
Michaiła Gorbaczowa i jego polityką tzw. głasnosti (jawności) – zapowiedzią, iż 
odtąd można będzie w sposób otwarty dyskutować o trudnych problemach historii 
reżimu. Taka była geneza podjęcia w oficjalny sposób w stosunkach wzajemnych 
tematu zbrodni katyńskiej.

Wiosną 1987 roku powołano polsko-sowiecką komisję historyków partyjnych 
dla wypracowania wspólnego stanowiska w kwestii trudnych spraw wzajemnej 
historii – tzw. białych plam. Od początku dla wszystkich było oczywiste, iż naj-
większą, najbardziej spektakularną z nich będzie „plama katyńska”. Już jednak po 
roku działalności w pracach komisji nastąpił kryzys. Przedstawiona przez polskich 
członków komisji ekspertyza raportu Komisji Burdenki, podstawy sowieckiej wer-
sji na temat zbrodni katyńskiej, dowiodła jego nierzetelności i bezpodstawności 
części wnioskowej. Sowieccy członkowie komisji nie byli w stanie polemizować 
z ustaleniami ekspertyzy na poziomie argumentów. Kontynuowanie prac komisji 
straciło sens, jednak sam fakt podjęcia przez to gremium tematyki zbrodni katyń-
skiej wskazał – zapewne mimo woli władz obu państw (partii) – iż sprawa wyma-
ga wyjaśnienia, a tym samym dotychczasowa wersja oficjalna o sprawstwie nie-
mieckim jest li tylko hipotezą. To był początek przełomu. Odtąd temat Katynia 
można było w PRL poruszać jawnie, aczkolwiek bez wskazywania Sowietów jako  
odpowiedzialnych za ten mord. Niemniej władze starały się zakres tej jawności 
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maksymalnie ograniczać, co prowadziło w skrajnym wypadku do takich paradok-
sów, jak cenzurowanie wypowiedzi sekretarza generalnego KC KPZS Gorbaczowa.

Przebywający latem 1988 roku z oficjalną wizytą w Polsce „wielki reforma-
tor” systemu sowieckiego, Michaił Gorbaczow, na spotkaniu z intelektualistami 
polskimi na Zamku Królewskim w Warszawie wśród wielu pytań otrzymał także 
pytanie o zbrodnię katyńską. Z wielką swadą zapewniał, iż w archiwach sowieckich 
nie istnieje żadna tajna dokumentacja rzucająca nowe światło na kwestię zbrod-
ni katyńskiej. Tymczasem, co już dziś dokładnie wiadomo z relacji jego bliskich 
współpracowników – Aleksandra Jakowlewa, ówczesnego szefa KGB Władimira 
Kriuczkowa czy jego osobistych doradców prof. Andrieja Graczowa i Walentina 
Falina, miał w jej zakresie daleko idące rozeznanie. Co charakterystyczne, pytanie 
o Katyń pominięte zostało w wydanym po zakończeniu wizyty zapisie spotkania11. 
Jedynie w posłowiu do broszury, wydanej po jego wizycie w Polsce, znalazło się 
enigmatyczne stwierdzenie, nieśmiało otwierające drogę do zmiany obowiązującej 
dotąd oceny zbrodni katyńskiej: „Historię tej tragedii obecnie starannie się bada. 
Na podstawie wyników badań będzie można wnioskować, jak dalece usprawiedli-
wione są te czy inne sądy, oceny”12.

Począwszy od 1988 roku (Konin), spontanicznie zaczął organizować się Ruch 
Rodzin Katyńskich, grupujący krewnych ofiar zbrodni katyńskiej. Bez formalnej 
rejestracji powstały kolejne tego typu środowiskowe organizacje, na co bezsilne 
władze zdawały się nie zwracać uwagi. Były to jednak pozory, jako że Służba 
Bezpieczeństwa starała się zahamować ten proces, czego najbardziej tragicznym 
przejawem było zamordowanie przez nią księdza prałata Stefana Niedzielaka, du-
chownego wyjątkowo bliskiego Rodzinom Katyńskim, współtwórcę sanktuarium 
„Poległym na Wschodzie” w kościele pod wezwaniem św. Karola Boromeusza na 
Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Pod koniec 1989 roku, a więc już w zmienionej rzeczywistości (rząd Tade-
usza Mazowieckiego) rozpoczął działalność Komitet Historyczny Badania Zbrodni 
Katyńskiej, skupiający historyków, działaczy społecznych i niepodległościowych  
z kręgu Rodzin Katyńskich. Podjął on systematyczne badania nad zbrodnią ka-
tyńską, których postęp prezentowany był na corocznych „sesjach katyńskich” na 
Zamku Królewskim w Warszawie.

Także w Związku Sowieckim władzom nie udało się utrzymać wokół Katynia 
dotychczasowej zmowy milczenia. Początek dały „Moskowskije nowosti”, publi-
kując w maju 1989 roku artykuł Aleksandra Akuliczewa i Aleksieja Pamiatnycha 
Katyń: potwierdzić czy zaprzeczyć? – pierwszy uczciwy tekst na temat zbrodni 
katyńskiej w Związku Sowieckim. W komentarzu końcowym kwestię sprawstwa 
mordu autorzy pozostawili otwartą, „wciąż oczekującą na wyjaśnienie”. Redakcja 

11 Por. Inteligencja wobec nowych problemów socjalizmu. Spotkanie Michaiła Gorbaczowa z przed-
stawicielami polskiej inteligencji, Warszawa 1988. Pytanie o dramat katyński i obszerna, kłamliwa 
odpowiedź na nie padły w bezpośredniej transmisji telewizyjnej z tego spotkania (autopsja).
12 Tamże, s. 88–89.
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stwierdziła, iż tego wyjaśnienia domaga się od historyków sowieckich, którzy mu-
szą w związku z tym podjąć „poważne badania”. Wkrótce takie badania rzeczywi-
ście zostały podjęte i ukazały się kolejne rzetelne publikacje prasowe i naukowe – 
Władimira Abarinowa, Natalii Lebiediewej, Walentyny Parsadanowej, Jurija Zorii, 
Giennadija Żaworonkowa i innych. Po raz pierwszy powstała sytuacja, iż nacisk na 
władze w sprawie rzetelnego podejścia do tematyki katyńskiej nastąpił także z tej 
drugiej, rosyjskiej strony.

Stawało się oczywiste, że taktyka władz sowieckich polegająca na zakłamywa-
niu kwestii katyńskiej znalazła się w ślepym zaułku. Walentin Falin, doradca Gor-
baczowa, ostrzegał go, iż w Polsce nastroje wokół Katynia są na granicy wybuchu.  
W tej atmosferze narastającego nacisku, po długich wahaniach Gorbaczow wresz- 
cie podjął decyzję. Trzynastego kwietnia 1990 roku TASS opublikowała krótki ko- 
mu-nikat, przyznający sowieckie sprawstwo dokonanego na polskich jeńcach wo-
jennych i więźniach ludobójstwa. Informacja była tak zredagowana, iż sprawiała 
wrażenie zepchnięcia całej winy na organa bezpieczeństwa, oddalenia odpowie-
dzialności za nią od najwyższych władz partii i rządu: „Całość ujawnionych mate-
riałów archiwalnych pozwala na wysnucie wniosku o bezpośredniej odpowiedzial-
ności Berii, Mierkułowa i ich pomocników za zbrodnię w Lesie Katyńskim”13. 

Formalne przyznanie, iż zbrodnię katyńską popełnili Sowieci, nie było równo-
znaczne z ujawnieniem podstawowej dokumentacji w tej kwestii. Stronie polskiej 
przekazano tylko listy transportowe jeńców obozów kozielskiego i ostaszkowskie-
go oraz wykaz akt personalnych jeńców obozu starobielskiego. Gorbaczow wy-
raźnie wystraszył się logiki uruchomionego procesu, który mógł doprowadzić do 
wskazania decydentów mordu – najwyższe władze partyjne i państwowe. Próbo-
wał hamować następstwa oświadczenia z 13 kwietnia 1990 roku. Nie dawał zgody 
na otwarcie archiwów, jak też podjął starania o zawieszenie nowego prawa praso-
wego, które weszło w życie w czerwcu 1990 roku i praktycznie zniosło cenzurę. 

Dopiero po rozpadzie Związku Sowieckiego i objęciu władzy prezydenckiej  
w Federacji Rosyjskiej przez Borysa Jelcyna powstała szansa pogłębienia procesu 
dochodzenia do prawdy w kwestii mordu katyńskiego. Stało się to jednak nie od 
razu, bo zwlekano niemal rok. Ostatecznie Jelcyn zdecydował się ujawnić pod-
stawowe, najbardziej kompromitujące władze sowieckie dokumenty mordu katyń-
skiego. Pozostaje pytanie, w jakiej intencji to uczynił. Zapewne nie tyle dla rze-
czywistego wyjaśnienia jego okoliczności i rozładowania napięcia w stosunkach  
z Polską, ile dla własnego interesu politycznego.

W tym czasie toczyła się bowiem w Sądzie Konstytucyjnym Federacji Ro-
syjskiej sprawa wniesiona przez przywódców partii komunistycznych (KPZS  
i Komunistycznej Partii RSFRR) o uznanie za niekonstytucyjne rozporządzenia  
Jelcyna o ich rozwiązaniu oraz konfiskacie majątku. Jelcyn postanowił przejść do  
kontrofensywy i wyeliminować na trwałe komunizm z rosyjskiego życia politycz-

13 PAP, 14 IV 1990; Katyń. Dokumenty zbrodni, t. 4, Warszawa 2006, dok. 123, s. 506. 
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nego. Miało się to dokonać poprzez wykorzystanie toczącego się procesu dla prze-
prowadzenia tezy o partii komunistycznej jako organizacji przestępczej, od począt-
ku jej istnienia. Do udowodnienia tej tezy niezbędne były dokumenty archiwalne 
ukazujące historię partii jako ciągłe pasmo zbrodni. Dokumentacja mordu katyń-
skiego nadawała się do tego jak mało która. 

Ostatecznie cała sprawa praktycznie skończyła się niczym. Natomiast doszło 
do ujawnienia zawartości dokumentacji tzw. Pakietu Zamkniętego nr 1, a w kon-
sekwencji krąg osób ją znających niepomiernie się poszerzył. W tym stanie rzeczy 
dalsze ociąganie się z jej upublicznieniem straciło sens. Czternastego października 
1992 roku szef rosyjskiej służby archiwalnej profesor Rudolf Pichoja przybył do  
Warszawy i wręczył prezydentowi Lechowi Wałęsie kserokopie zawartości jednej  
z najbardziej strzeżonych przez sowieckie władze partyjne i państwowe kolekcji akt 
oraz wybranej późniejszej dokumentacji z nimi związanej. Niewątpliwie najważ- 
niejsza wśród tych dokumentów była notatka komisarza ludowego spraw wewnętrz-
nych ZSRR Ławrientija Berii zawierająca propozycję, by sprawy polskich jeńców  
wojennych „rozpatrzyć w trybie specjalnym, z zastosowaniem wobec nich najwyż-
szego wymiaru kary – rozstrzelania”. Figurowały na niej akceptujące podpisy człon- 
ków Biura Politycznego KC WKP(b), najwyższego w systemie sowieckim organu 
władzy14. W procesie dochodzenia prawdy o zbrodni katyńskiej było to wydarzenie 
wyjątkowej rangi. 

Znacznie wcześniej, w październiku 1989 roku ówczesny prokurator general-
ny RP Józef Żyto zwrócił się pisemnie do władz sowieckich z postulatem wszczę- 
cia dochodzenia w kwestii dokonanego wiosną 1940 roku mordu na polskich jeń-
cach wojennych z trzech obozów specjalnych NKWD – w Kozielsku, Ostaszko-
wie i Starobielsku. Jako podstawę wskazał Konwencję w sprawie zapobiegania  
i karania zbrodni ludobójstwa ONZ z 9 grudnia 1948 roku oraz Konwencję o nie-
przedawnianiu zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości ONZ z 26 li-
stopada 1968 roku15. Inicjatywa stała się przedmiotem publicznej wymiany zdań, 
zyskała wsparcie części postępowej rosyjskiej opinii publicznej. W rezultacie we 
wrześniu 1990 roku Naczelna Prokuratura Wojskowa Armii Sowieckiej rozpoczęła 
formalne śledztwo w sprawie zbrodni na polskich jeńcach wojennych. Od grudnia 
tegoż roku czynności posiłkowe podjęła w nim Prokuratura Generalna RP. Śledz-
two to po rozpadzie Związku Sowieckiego przejęła Naczelna Prokuratura Wojsko-
wa Federacji Rosyjskiej. 

W lipcu 1994 roku kierujący grupą prokuratorów wojskowych płk Anatolij Ja-
błokow zamknął postępowanie śledcze, umarzając sprawę katyńską „z powodu śmier-
ci winnych”. W uzasadnieniu stwierdził, iż Stalin i inni decydenci tego masowego  
mordu, a także wykonawcy ich decyzji są winni zbrodni przeciwko pokojowi, 

14 Katyń. Dokumenty ludobójstwa, dok. 9, s. 38–39.
15 Szerzej w tej kwestii zob.: S. Śnieżko, Zabiegi o wszczęcie śledztwa w sprawie katyńskiej oraz prac 
ekshumacyjnych w Charkowie i Miednoje, „Zeszyty Katyńskie” 1992, nr 2: Zbrodnia katyńska. Droga 
do prawdy, s. 164–176. 
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zbrodni wojennej i zbrodni przeciwko ludzkości oraz ludobójstwa dokonanego 
na obywatelach polskich. Winę ponoszą także ci, którzy fałszowali prawdę o tej 
zbrodni, aż do 1990 roku16. Podstawą takiej kwalifikacji była zamówiona przez 
Jabłokowa w marcu 1992 roku obszerna, bardzo rzetelnie sporządzona przez grupę 
wybitnych specjalistów rosyjskich ekspertyza, w której konkluzji stwierdzali oni, 
iż mord katyński był „najcięższą zbrodnią przeciwko pokojowi, przeciwko ludz-
kości. Była to zbrodnia wojenna […] na szczególnie wielką skalę, co powinno być 
traktowane jako ludobójstwo”17.

Decyzja o zakończeniu śledztwa taką konkluzją została unieważniona przez kie-
rownictwo Naczelnej Prokuratury Wojskowej FR. Jabłokowa odwołano, a zamówio-
ną przezeń ekspertyzę wycofano z akt śledztwa, pozbawiając ją charakteru oficjalne-
go dokumentu i tym samym dystansując się od zawartych w niej wniosków. Nowy 
szef grupy śledczej, mjr Siergiej Szałamajew, wznowił śledztwo na innej podstawie 
prawnej: art. 171 Kodeksu Karnego RFSRR, dotyczącego „nadużycia władzy mają-
cego bardzo poważne następstwa”. W praktyce jednak postępowanie stanęło w miej-
scu, a poczynione do tej pory ustalenia nie zostały upublicznione. Słane przez stronę 
polską monity o jego rzeczywiste wznowienie pozostawały bez odpowiedzi. 

Grzęźnięcie prowadzonego przez NPW FR śledztwa katyńskiego w długolet-
nim marazmie, nieskuteczność polskich ponagleń w tej kwestii spowodowały, iż  
w początkach sierpnia 2004 roku prezes Instytutu Pamięci Narodowej profesor Leon 
Kieres udał się do Moskwy celem wyjaśnienia w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej 
Federacji Rosyjskiej powodów niezamykania ciągnącego się czternaście lat postępowa-
nia. W rozmowie z naczelnym prokuratorem wojskowym gen. Aleksandrem Sawien-
kowem oświadczył, iż jeśli strona rosyjska do końca 2004 roku nie sfinalizuje sprawy, 
Instytut Pamięci Narodowej rozpocznie własne dochodzenie18. Niespodziewanie dlań 
rosyjscy rozmówcy oświadczyli, iż postępowanie śledcze faktycznie zostało zakończo-
ne i w najbliższym czasie zostanie formalnie zamknięte. Rzeczywiście tak się stało, ale 
na ujawnienie informacji o jego zamknięciu przyszło czekać jeszcze ponad pół roku. 

W marcu 2005 roku gen. Sawienkow zwołał konferencję prasową, którą rozpo-
czął od oświadczenia potwierdzającego, iż śledztwo w sprawie zbrodni katyńskiej 
zakończono 21 września 2004 roku, ale nie skierowaniem sprawy do sądu, lecz 
jej umorzeniem – „w związku ze śmiercią winnych”19. Decyzję osób na kierowni-
czych stanowiskach w partii i państwie o masowym mordzie bez mała 22 tysięcy  
polskich jeńców i więźniów prokuratura rosyjska zakwalifikowała jako „nadużycie 

16 I. Jażborowskaja, A. Jabłokow, W. Parsadanowa, Katynskij sindrom w sowietsko-polskich i rossij-
sko-polskich otnoszenijach, Moskwa 2009, s. 420–421.
17 Katyń. Dokumenty zbrodni, t. 4, dok. 135, s. 561.
18 IAR, 4 VIII 2004.
19 Powołał się na art. 24 § 1 pkt 4 Kodeksu Karnego FR, głoszący: „Sprawa karna nie może być wszczę-
ta, a wszczęta sprawa karna podlega zaprzestaniu na następujących podstawach: […] 4) śmierć podej-
rzanego bądź obwinianego, za wyjątkiem wypadków, gdy kontynuowanie sprawy karnej jest niezbęd-
ne dla rehabilitacji zmarłego”. PAP, 12 III 2005; „Zeszyty Katyńskie” 2005, nr 20: Zbrodnia katyńska. 
Polskie śledztwo, s. 182–185. 
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władzy”, które skutkowało „umyślnym zabójstwem” i którego ściganie podlega 
umorzeniu „z powodu śmierci winnych tego przestępstwa”. Nie dopatrzono się  
w nim cech ludobójstwa „ani na płaszczyźnie państwowej, ani w sensie prawnym”, 
a jedynie „przekroczenia władzy z ciężkim skutkiem”. Uzasadnienie takiej konklu-
zji śledztwa zostało utajnione, podobnie jak nazwiska „osób urzędowych” odpo-
wiedzialnych za „wydarzenia katyńskie”20. 

Takie zamknięcie śledztwa wywołało w Polsce oburzenie. Podzielały je ro-
syjskie kręgi demokratyczne, co najpełniej wyraziło Stowarzyszenie „Memoriał”, 
rosyjska organizacja społeczna zajmująca się pozyskiwaniem, opracowywaniem  
i propagowaniem wiedzy o ofiarach represji oraz monitorowaniem praw człowie-
ka. Jego działacze Arsienij Roginski i Aleksandr Gurjanow złożyli pozew sądowy  
z żądaniem odtajnienia akt umorzonego śledztwa katyńskiego oraz uzasadnienia 
tej decyzji, jak też wskazania osoby, która podpisała się pod skandaliczną sentencją  
o „zbrodni pospolitej, która uległa przedawnieniu”21. Postępowanie sądowe ciągnę-
ło się w tej kwestii przez wiele lat, ale bez rezultatu.

Zgodnie z zapowiedzią Leona Kieresa w listopadzie 2004 roku Instytut Pa-
mięci Narodowej wszczął odrębne śledztwo katyńskie „w sprawie, stanowiących 
zbrodnię wojenną i zbrodnię przeciwko ludzkości zabójstw nie mniej niż 21 768 
obywateli polskich dokonanych w okresie od dnia 5 marca do bliżej nieokreślo-
nego dnia 1940 roku na terytorium Związku Socjalistycznych Republik Radziec-
kich przez funkcjonariuszy tego państwa, działających w wykonaniu podjętej  
w Moskwie w dniu 5 marca 1940 roku uchwały Biura Politycznego Komitetu Cen-
tralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików), to jest o prze-
stępstwo z art. 118 § 1 kk i inne”22. Śledztwo to trwa po dziś dzień, ale – jak od 
początku było oczywiste, w warunkach braku dostępu do części nadal strzeżonych 
tajemnicą państwową postsowieckich zasobów archiwalnych – odgrywa raczej rolę 
moralnego nacisku na stronę rosyjską niż postępowania rokującego realizację jego 
zasadniczego celu. 

W okresie po 2004 roku osią konfliktu wokół Katynia pozostaje niezmiennie 
sprawa prawnej rehabilitacji jego ofiar. Póki trwało śledztwo rosyjskie, pozostawa-
ła ona – co zrozumiałe – otwarta. Wraz z jego zakończeniem konkluzją o zbrodni 
pospolitej, która uległa przedawnieniu, od strony formalnej w myśl przepisów pra-
wa rosyjskiego kwestia rehabilitacji straciła podstawy. Stanowią one bowiem, iż 
nie mogą być rehabilitowane ofiary zbrodni pospolitych. 

Ani rodziny ofiar, ani Stowarzyszenie „Memoriał” nie przyjęły tego do wia-
domości. Wkrótce do sądów rosyjskich trafiły pierwsze pozwy o uznanie orze-
czenia NPW za niezgodne z rosyjskim prawodawstwem. Były one konsekwentnie  
oddalane w kolejnych instancjach, po ostateczną instancję odwoławczą – Kole-

20 PAP, 12 III 2005. 
21 A. Gurjanow, Działania Stowarzyszenia „Memoriał” w związku ze sprawą katyńską, „Zeszyty Ka-
tyńskie” 2007, nr 22: Zbrodnia katyńska w oczach współczesnych Rosjan, s. 22–23.
22 „Zeszyty Katyńskie” 2005, nr 20, s. 48.
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gium Wojskowego Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej. Jak dowodził „Memo-
riał”, postępowanie takie było łamaniem prawa, ponieważ zgodnie z ustawą z 1991 
roku o rehabilitacji ofiar represji politycznych prokuratura rosyjska jest zobowiąza-
na wystawić zaświadczenia o rehabilitacji bądź wydać orzeczenie o braku do niej 
podstaw. Nie może ograniczyć się do oddalenia wniosków bez ich merytoryczne-
go rozpatrzenia, bez dopuszczenia do tego postępowania osób zainteresowanych,  
w tym wypadku – rodzin ofiar. Ostatecznie sprawa trafiła do Europejskiego Try-
bunału Praw Człowieka w Strasburgu – z powództwa jedenastu krewnych ofiar. 
Poparcia skarżącym udzieliło Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Postępowanie przed Trybunałem zakończyło się w sposób niesatysfakcjonują-
cy pozywających. Zarówno w pierwszej (Mała Izba), jak i drugiej instancji (Wielka 
Izba) gremium orzekające uchyliło się od jednoznacznego potępienia strony ro-
syjskiej – pod pretekstem niedostarczenia przez nią podstawowej dokumentacji,  
a tym samym niemożności jej przeanalizowania. Natomiast ogromną wagę ma 
zaprezentowane w trakcie rozprawy stanowisko Trybunału, iż mord katyński jest  
w świetle prawa międzynarodowego masową zbrodnią wojenną. To sukces skarżą-
cych, dezawuujący konkluzję śledztwa rosyjskiego.

Częściowo udaną próbą przełamania impasu na tle sprawy katyńskiej w sto-
sunkach wzajemnych przyniosło powołanie w 2008 roku polsko-rosyjskiej Grupy 
do spraw Trudnych. To gremium eksperckie utworzono przy obu resortach spraw 
zagranicznych celem zewidencjonowania tzw. białych (niedomówienia) i czarnych 
(zafałszowania) plam w wiedzy historycznej o stosunkach wzajemnych w okre-
sie od 1918 roku, zrekonstruowania ich podstawowej faktografii i wypracowania 
na jej kanwie możliwie zbliżonej oceny. Od początku taką najważniejszą sprawą 
z zakresu działania Grupy stał się problem zbrodni katyńskiej, ustalenia możli-
wie precyzyjnie jej genezy, przebiegu i następstw. W zakresie tym Grupa zrobiła 
wszystko, co było w jej kompetencji. Dostarczyła politykom obu państw uzgodnio-
ną, starannie dobraną informację o źródłowym (naukowym) rozpoznaniu tematu 
zbrodni katyńskiej, stanie badań nad nią w obu państwach i ich zwartą wykładnię 
interpretacyjną. 

Teoretycznie winno to ukrócić możliwość szerzenia kłamstw na temat Katy-
nia, ale – jak wiadomo – tak się nie stało. W mediach rosyjskich i na rosyjskim 
rynku książki historycznej wciąż powielane są tezy o zbrodni katyńskiej jako prze-
stępstwie niemieckim bądź zbrodni nadal czekającej na wyjaśnienie23. Pozostaje 
mieć nadzieję, iż utworzenie w obu państwach Centrów Dialogu i Porozumienia 
przyczyni się do zmarginalizowania, a z czasem eliminacji podobnych fałszerstw. 
Zapewne najskuteczniej można byłoby to przeprowadzić poprzez wprowadzenie 
w tym zakresie odpowiedzialności prawnej, na wzór ściganego z urzędu kłamstwa 

23 Z ostatnich publikacji pisanych pod taką tezę zob. np.: Niemcy w Katyni. Dokumienty o rasstrie-
le polskich wojennoplennycvh osieniu 1941 goda, sost. R. I. Kosołapow i drugije, Moskwa 2010; 
 Tajny katynskoj tragiedii. Matieriały „krugłowo stoła” po tiemie: „Katynskaja tragiedija: prawowy-
je i politiczeskije aspiekty”, W. I. Iljuchin (red.), Moskwa 2010.
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oświęcimskiego. Nie wydaje się jednak, by w dającej się przewidzieć przyszłości 
władze Rosji były skłonne do takiego rozwiązania. 

Ogromnej wagi czynnikiem kształtującym stosunki wzajemne ostatnich ponad 
trzech lat stała się bezpośrednio związana ze sprawą Katynia tragedia smoleńska. 
Lot na uroczystości rocznicowe do Lasu Katyńskiego prezydenta RP Lecha Ka-
czyńskiego oraz towarzyszącej mu licznej grupy polityków, duchownych, wyższych 
wojskowych i przedstawicieli Rodzin Katyńskich zakończył się tragedią. W wyniku 
splotu okoliczności, w których przesądzającą rolę odegrały złe warunki pogodowe  
i nieprzygotowanie lotniska Smoleńsk Północny do odbioru tego typu lotu, doszło do 
katastrofy. Zginęło w niej 96 osób, które były na pokładzie samolotu. 

Przybycie do Smoleńska premiera Władimira Putina niemal natychmiast po in-
formacji o dojściu do katastrofy, jak też pokazanie tegoż dnia w głównym kanale tele- 
wizji rosyjskiej filmu Katyń dały początek serii ważnych gestów pod adresem strony 
polskiej. Polskie media szeroko odnotowały deklarację prezydenta Dmitrija Mie-
dwiediewa, który 20 kwietnia oświadczył, iż obejmie osobisty nadzór nad śledztwem  
katyńskim i sprawą rehabilitacji ofiar zbrodni katyńskiej. Odczytano to Polsce jako 
zapowiedź wycofania się Rosji ze skandalicznej konkluzji śledztwa Naczelnej Proku-
ratury Wojskowej o zbrodni pospolitej, która uległa przedawnieniu. Jak wiadomo, tak 
daleko strona rosyjska jednak się nie posunęła. Poprzestano na gestach, które poprawi-
ły atmosferę w stosunkach wzajemnych, ale nie przyniosły merytorycznego postępu.  
Z czasem i ta atmosfera uległa pogorszeniu w następstwie upublicznienia konkludu-
jącego śledztwo w sprawie tej katastrofy Raportu Międzypaństwowego Komitetu  
Lotniczego – tzw. raportu gen. Tatiany Anodiny24, oraz niezrozumiałego dla strony 
polskiej postępowania władz rosyjskich z wrakiem prezydenckiego samolotu.

W obecnym stadium stosunków polsko-rosyjskich temat zbrodni katyńskiej poru- 
szany jest na ogół w kontekście uporczywego uchylania się strony rosyjskiej od peł- 
nej prawnej rehabilitacji ofiar tego masowego mordu oraz nieprzekazania stronie pol-
skiej ostatnich ponad 30 teczek śledztwa katyńskiego Naczelnej Prokuratury Wojskowej 
Federacji Rosyjskiej. Bez tego trudno żywić nadzieje na ostateczne zamknięcie sprawy 
zbrodni katyńskiej – w sposób godny, satysfakcjonujący dla rodzin ofiar, z poszanowa-
niem prawdy historycznej. W tym ostatnim aspekcie niezbędne jest ujawnienie szeregu 
podstawowych dokumentów, takich jak tzw. lista białoruska, protokoły organizującej 
i nadzorującej zbrodnię Centralnej Trójki NKWD (Narady Specjalnej), protokoły ko-
mand katów, upublicznienie wciąż ukrywanej z całkowicie niezrozumiałych powodów 
informacji o miejscu pochówku więźniów. Trudno przyjąć argumentację, iż w archi-
wach postsowieckich jakoby nie udało się znaleźć tych dokumentów (informacji).

Wszystko to wskazuje, iż Katyń nieprędko przestanie odgrywać rolę czynnika 
ważącego na stanie polsko-rosyjskich stosunków wzajemnych. Niestety.

24 Pełny raport zob.: www.mak.ru/russian/investigations/2010/tu-154_101/finalreport_rus.pdf.
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„Sprawa katyńska” 
jako wykładnia stosunków polsko-rosyjskich

Śledztwo w sprawie masowych egzekucji obywateli polskich1, rozpoczęte jesz-
cze w 1990 roku i kontynuowane po rozpadzie ZSRR przez Główną Proku-

raturę Wojskową Rosji, ciągnęło się przez czternaście lat i sześć miesięcy. Jego 
materiały są zawarte w 183 tomach.

Mimo że po 1994 roku w zasadzie żadnych nowych dokumentów nie odkryto ani 
nie wyciągnięto nowych wniosków wynikających ze śledztwa, Główna Prokuratu-
ra Wojskowa Rosji z niejasnych powodów nie spieszyła się z zamknięciem sprawy. 
Wyjaśnień może być kilka, chociaż przyczyna prawdopodobnie jest jedna. Na progu 
nowego tysiąclecia polityka rosyjska zmieniła się w istotny sposób. O ile na począt-
ku lat 90. radziecka przeszłość była rozpatrywana z punktu widzenia przestępstw 
dokonanych przez system komunistyczny, o których pisano dużo i w sposób otwar-
ty, o tyle w pierwszej dekadzie XXI wieku powiały nowe wiatry. Coraz częściej pod-
kreślano rolę Stalina jako zwycięzcy w wojnie, zaczęły pojawiać się opinie, w tym 
również historyków, które głosiły, że nie należy całego sowieckiego okresu w historii 
Rosji przedstawiać jedynie jako niekończącego się Gułagu. Historia, jak zaczął po-
uczać współobywateli następca Borysa Jelcyna – Władimir Putin, powinna służyć 
sprawie wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu i oprócz cech negatywnych 
należy ciągle przypominać także i jej elementy pozytywne. Powyższe podejście  
w sposób nieunikniony prowadziło do triumfu nowej linii państwowej polityki ro-
syjskiej – linii dążącej do przemilczania przestępstw sowieckiego reżimu. 

1 Sprawa nr 159 lub inaczej sprawa katyńska – od nazwy miejscowości pod Smoleńskiem, gdzie po 
raz pierwszy odnaleziono ciała rozstrzelanych – odnosi się do śledztwa w sprawie wszystkich ofiar 
masowych egzekucji dokonanych na obywatelach Polski, wojskowych i ludności cywilnej w 1940 
roku. 

Nikita Pietrow
Centrum Naukowo-Informacyjne i Edukacyjne „Memoriał”
Moskwa



W Głównej Prokuraturze Wojskowej ciągle trwał spór wokół tego, kogo kon-
kretnie należy uznać za winnego zbrodni katyńskiej i jaką nadać jej kwalifikację 
prawną. Czy należy traktować ją jako przestępstwo wojenne, czy też jest to zaled-
wie „nadużycie władzy” przez wyższych urzędników państwowych. W pierwotnej 
wersji postanowienia o umorzeniu śledztwa, przygotowanej w 1994 roku przez 
kierownika grupy śledczej Anatolija Jabłokowa, wśród oskarżonych znaleźli się  
i członkowie Biura Politycznego KC WKP(b) na czele ze Stalinem, podpisani pod 
decyzją z dnia 5 marca 1940 roku o przeprowadzeniu masowych egzekucji obywa-
teli polskich i, oczywiście, dowództwo NKWD, odpowiedzialne za rozstrzeliwa-
nia. Wynikające ze śledztwa wnioski i krąg oskarżonych nie zadowoliły rosyjskich 
przywódców. Podjęto decyzję, aby nie spieszyć się i kontynuować śledztwo. Mniej 
więcej w tym samym okresie pojawiły się plotki, że sprawa będzie przeciągana do 
chwili, aż wymrą ostatni szeregowi pracownicy NKWD bezpośrednio uczestni-
czący w rozstrzeliwaniu i pochówku ciał ofiar zgładzonych w Katyniu, Miednoje  
i Piatichatkach. Nazwiska ujawniło śledztwo, a podejrzani zostali przesłuchani 
przez prokuratorów.

I oto 21 września 2004 roku Główna Prokuratura Wojskowa Rosji wydała  
postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie katyńskiej z powodu śmierci win-
nych. Tym razem jednak krąg oskarżonych nie obejmował już ani Stalina, ani człon-
ków Biura Politycznego, lecz został ograniczony do kilku wysoko postawionych 
urzędników NKWD2. Co więcej, ich winę zakwalifikowano teraz jako przekro-
czenie uprawnień służbowych o poważnych konsekwencjach. Za najgorsze uznać 
należy to, że społeczeństwo zostało poinformowane z dużym opóźnieniem, dopiero 
w marcu 2005 roku. Wbrew rosyjskim przepisom prawnym ogłoszono, że postano-
wienie o umorzeniu sprawy, zawierające podstawowe wnioski ze śledztwa, jest ści-
śle tajne i nie może być podane do wiadomości publicznej. Tym sposobem Głów-
na Prokuratura Wojskowa Federacji Rosyjskiej stała się w zasadzie wspólnikiem  
w ukrywaniu zbrodni stalinowskich.

Obecnie w Rosji zdecydowanie dzieje się coś nie tak, jak powinno. Przecież 
były czasy, gdy w prasie w sposób nieskrępowany publikowano wyniki śledztw 
w sprawach dotyczących przestępstw okresu radzieckiego prowadzonych przez 
Główną Prokuraturę Wojskową. Na przykład, w listopadzie 1990 roku w czasopi-
śmie „Izwiestija CK KPZR”, może i fragmentarycznie, z przemilczeniem pewnych 
kwestii, ale opublikowano jednak postanowienie Głównej Prokuratury Wojskowej 
z dnia 12 kwietnia 1990 roku o umorzeniu sprawy karnej dotyczącej rozstrzelania 
więźniów politycznych w Orle we wrześniu 1941 roku. Widocznie głasnost w Ro-
sji już się skończyła i prawda historyczna nie jest potrzebna.

2 Postanowienie o umorzeniu śledztwa do tej pory jest opatrzone klauzulą tajności, jednak z przesącza-
jących się informacji wiadomo, że w oskarżeniu wymienione są tylko cztery osoby: Ławrientij Beria, 
Wsiewołod Mierkułow, Bogdan Kobułow i Leonid Baszkatow. Czyli komisarz ludowy do spraw we-
wnętrznych, który skierował do Biura Politycznego pismo z propozycją rozprawienia się z obywatelami 
polskimi, i członkowie specjalnie utworzonej trójki, która wydała pozasądowe wyroki o rozstrzelaniu. 
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Jednoczesne przemilczanie i utajnienie sprawy katyńskiej pod pretekstem 
tajemnicy państwowej łamie obowiązujące w Rosji prawo. W artykule 7. Ustawy 
Federalnej o tajemnicy państwowej mówi się wprost, że nie mogą być objęte 
tajemnicą informacje na temat „przypadków nieprzestrzegania praw człowieka 
i swobód obywatelskich” i „przypadków nieprzestrzegania prawa przez organy 
władzy państwowej i ich przedstawicieli”. Wynika z tego, że Kreml martwi się 
jedynie tym, jak nie dać powodów do oskarżenia byłego kierownictwa ZSRR  
o dokonanie zbrodni wojennych. Ukrywanie przez prokuraturę wyników śledztwa 
w sprawie katyńskiej jest faktem bezprecedensowym, lecz w obecnej rosyjskiej at-
mosferze politycznej nikogo to nie dziwi. W 2010 roku, po katastrofie smoleńskiej, 
pojawiła się nieśmiała nadzieja na to, że Kreml zmieni swoją postawę i podejmie 
kroki zmierzające do rozwiązania problemu Katynia.

Co jednak przeszkadza w ujawnieniu postanowienia Głównej Prokuratury 
Wojskowej dotyczącego sprawy katyńskiej? Co nowego to wniesie do sprawy? 
Można łatwo się domyślić, że w razie ujawnienia dokumentu dojdzie do kompro-
mitacji na arenie międzynarodowej. Ujawniony zostanie całkowity brak podstaw 
prawnych i bezzasadność wniosków wynikających z tego postanowienia. Bo cóż 
powinno było wyjaśnić śledztwo:

– określić procesowo pełne listy ofiar egzekucji;
– określić procesowo wszystkich winnych, zarówno inicjatorów przestępstwa, 

jak i jego wykonawców wszelkiej rangi;
– określić pełną kwalifikację prawną przestępstwa zgodnie z normami prawa 

rosyjskiego i międzynarodowego3.
Tymczasem wszystko zrobiono nie tak, jak należało i postanowienie o umo-

rzeniu sprawy jawi się jako profanacja świadcząca o podjęciu przez prokurato-
rów próby odejścia od postawienia w stan oskarżenia o dokonanie przestępstwa 
najwyższych władz ZSRR i próby zatuszowania całej sprawy. A oto, dlaczego tak 
się dzieje. Po pierwsze, dokonano nieprawidłowej kwalifikacji zbrodni katyńskiej, 
jako przekroczenia uprawień służbowych przez wyższych urzędników, a nie jako 
zbrodni wojennej. Po drugie, sztucznie zawężono krąg winnych, wyłączając z krę-
gu oskarżonych Stalina i członków Biura Politycznego popierających tę zbrodnię. 
Po trzecie wreszcie, widoczne są oczywiste niedociągnięcia śledztwa, ponieważ 
nie ustalono pełnej listy ofiar, co było działaniem niezbędnym do ich rehabilitacji4.

Jednocześnie w Polsce w ciągu ostatnich lat zaobserwować można zawyżone 
w sposób nieuzasadniony oczekiwania względem Katynia. Jest to swoisty, niczym 
nieumotywowany, optymizm. Nastroje te były podsycane także przez roztaczane 
przez Kreml perspektywy, że wkrótce materiały sprawy katyńskiej zostaną odtaj-
nione i przekazane Polsce, a rozstrzelani Polacy zostaną zrehabilitowani. Po tra-
gicznej śmierci prezydenta Rzeczpospolitej Lecha Kaczyńskiego wiele osób tak są-

3 А.Э. Гурьянов, «Катынская проблема» в современной России, 30.10.2010, № 97.
4 Я. Рачинский, Чтобы закрыть «Катынское дело», его надо открыть „Новая газета”, 
8.11.2010.
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dziło. Minister spraw zagranicznych Rosji, Siergiej Ławrow, na sesji Zgromadze-
nia Parlamentarnego Rady Europy mówił z całkowitym przekonaniem: „Szczerze 
wierzę, że wspólne przeżycia dwóch narodów z powodu tragedii, która wydarzyła 
się pod Smoleńskiem, staną się punktem zwrotnym w przezwyciężeniu wspólnej 
tragicznej przeszłości” i zapewniał, że Moskwa „przygotowuje się do przekazania 
Warszawie dodatkowych materiałów dotyczących Katynia, do których strona pol-
ska nie miała jeszcze wglądu”5.

Przekazanie pierwszych 67 ze 183 tomów dotyczących sprawy odbyło się 
podczas wizyty pełniącego obowiązki prezydenta RP Bronisława Komorowskie- 
go w Moskwie w maju 2010 roku. Następnie przygotowano i przekazano tomy 
sprawy oznaczone klauzulą „przeznaczone do celów służbowych”. Ale potem pro-
ces ten uległ znacznemu spowolnieniu i w efekcie tomy sprawy opatrzone klauzulą 
„tajne” nie zostały przekazane. Dotychczas nie przekazano 35 tomów sprawy ka-
tyńskiej6. Ponadto w kwietniu 2012 roku Moskwa ustami głównego prokuratora 
wojskowego dała do zrozumienia, że więcej niczego nie zamierza przekazywać 
Polakom, „jako że komisja do spraw odtajniania do tej pory nie podjęła decyzji  
o zdjęciu klauzuli tajności”7.

Prezentowane powyżej podejście strony rosyjskiej od początku było wadliwe. 
Przecież rzeczą zwykłą i logiczną jest, aby przekazywanie wszelkich spraw zakoń-
czonych śledztwem rozpoczynać od dokumentu końcowego, który skupia wszystkie 
najważniejsze wnioski ze śledztwa i dokonuje podsumowania sprawy. Tu natomiast 
wszystko zostało wywrócone do góry nogami. Przekazano najbardziej niewinne, 
mało znaczące materiały sprawy i nie dopuszczono do przekazania wszelkich mate-
riałów kluczowych. Czy jest to podejście zgodne z prawem i cywilizowane?

Wychodzi na to, że najważniejsze i mające znaczenie prawne materiały do 
tej pory nie są polskiej stronie znane i przekazane. Najprawdopodobniej na tym 
polega nadrzędne zadanie władz rosyjskich, aby nie przekazać Polsce dokumentów 
mających wagę prawną i siłę dowodową i przyznawać się do odpowiedzialności 
za sprawę katyńską jedynie w wypowiedziach ustnych. Zatem jaki jest status de-
klaracji dotyczących tego zagadnienia? Komunikat Agencji TASS opublikowany  
14 kwietnia 1990 roku i oświadczenie Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej 
z dnia 26 listopada 2010 roku, a zarazem i oceny przestępstwa katyńskiego wy-
brzmiałe w niedawnych zapewnieniach Dmitrija Miedwiediewa i Władimira Pu-
tina niewątpliwie są dokumentami oficjalnymi i mają ważne znaczenie politycz-
ne. Jednak wszystkie te dokumenty w żaden sposób nie mogą być użyte w sądzie  
w celu udowodnienia winy osób podejmujących decyzje o rozstrzelaniu i przy roz-
patrywaniu kwestii rehabilitacji ofiar tego przestępstwa.

5 „Известия”, 30.04.2010.
6 Катынский экзамен, „Ведомости”, 17.04.2012.
7 Москва передала Варшаве почти все тома дела о Катыни (пресс-конференция С.Фридинского 
в ИТАР-ТАСС  webpage „Единой России”: http://er.ru/news/2012/4/5/moskva-peredala-varshave-
pochti-vse-toma-dela-o-katyni.
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Ciągnąca się prawie dwa lata procedura przekazywania Polsce materiałów 
sprawy katyńskiej też ma swoją określoną wagę i swoisty wydźwięk. Przecież  
z punktu widzenia uwarunkowań technicznych wszystko to można było skopiować 
i załatwić formalności w ciągu kilku miesięcy. Ale podobne podejście nie jest 
praktykowane w rosyjskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Obecnie w ro-
syjskim MSZ triumfuje podejście oparte na ciasnym praktycyzmie, któremu to-
warzyszy praktyka „wymiany”. Jeżeli my wychodzimy wam naprzeciw, to i wy  
w zamian bądźcie tak mili i poczyńcie jakieś ustępstwa i coś nam dajcie. I tak 
we wszystkim! Żadnych szlachetnych gestów. Jakaś iście maniakalna obawa przed 
uczynieniem czegoś dobrego.

Rosyjscy obywatele do tego stopnia przyzwyczajeni są – zostali tego nauczeni 
przez władze – do wyrachowanego cynizmu w stosunkach międzynarodowych, że 
nawet w najmniejszym stopniu nie rozumieją znaczenia i wartości gestów dobrej 
woli. Zupełnie też nie wierzą w bezinteresowność szlachetnych gestów ze strony 
otaczających Rosję państw. I co jest jeszcze gorsze, ze zdziwieniem i jednoznacz-
nie negatywnie odbierają wszelkie ustępstwa swego rządu w kwestiach między-
narodowych. Tak jakby były one przejawem słabości, a nawet zdrady interesów 
państwowych. W tej ideologii już wychowano nową plejadę rosyjskich biurokra-
tów państwowych. Zasiedlili oni budynki administracji prezydenta i Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych Rosji, gdzie podejmowane są decyzje dotyczące inicjatyw 
międzynarodowych i opracowywany jest polityczny kurs kraju. Zgodnie z ich lo-
giką przyznanie się do winy za zbrodnię katyńską może pociągnąć za sobą dalsze 
pretensje wobec Rosji ze strony Polski, a następnie również innych sąsiednich kra-
jów, które zechcą dochodzić swych historycznych krzywd. Tylko dajcie pretekst 
– mówi czujny kremlowski biurokrata – a oni od razu zaczną rujnować nasz kraj 
pozwami sądowymi.

Poparcie takiej postawy władz rosyjskich przez społeczeństwo jest niemal 
pewne. Naród nie wierzy ani w dobre intencje własnego rządu, ani tym bardziej  
w dobre intencje sąsiednich państw. Nawet własny rząd Rosjanie odbierają jak wro-
gą im siłę. Jeżeli jutro w gazetach zostanie wydrukowana informacja o tym, że Po-
lacy regularnie podejmują temat Katynia po to, aby obniżyć ceny rosyjskiego gazu, 
to większość Rosjan uwierzy w to natychmiast i bez żadnych wątpliwości. Dla 
nich podobny sposób postępowania jest całkowicie zrozumiały i są do niego przy-
zwyczajeni, ciągle stykają się z tym we własnym kraju, gdzie państwo lekceważy 
losy zwykłych ludzi, prowadzi „wymianę” w polityce i gospodarce nie w interesie 
narodu, lecz w intencji wzbogacenia garstki rządzących kremlowskich oligarchów.

W sercach rosyjskich państwowców i patriotów ścierają się dzisiaj dwie 
przeciwstawne tendencje. Z jednej strony mamy do czynienia z całkowitym nie-
przyjmowaniem do wiadomości jakiejkolwiek krytyki radzieckich doświadczeń  
i socjalistycznej przeszłości oraz jednoczesny niechętny stosunek do współczesne-
go rosyjskiego systemu politycznego i jego liderów. Z drugiej strony natomiast 
obserwować można entuzjastyczne wsparcie wszelkich inicjatyw prezydenta  
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Putina skierowanych na konfrontację z Zachodem, aż po sprzeciw zbrojny włącz- 
nie. Należy przyznać, że władze umiejętnie wykorzystują tę sprzeczność. W sprawie 
katyńskiej Kreml prowadzi podwójną grę. Na użytek zewnętrzny wydaje deklara-
cje polityczne i wygłasza oświadczenia na temat winy władz stalinowskich wobec  
Polaków w 1940 roku. A wewnątrz kraju nie dementuje mnożących się spekulacji 
na temat tego, że jakoby jeszcze nie wszystko jest jasne w tej historii, i może to jed-
nak Niemcy są winni. Fala książek i artykułów z mętnymi wywodami podającymi  
w wątpliwość winę Stalina i NKWD oraz ich odpowiedzialność za zbrodnię katyń-
ską i obwiniających Niemców przybrała ogromne rozmiary. Jeżeli wcześniej spra-
wa ograniczała się do nielicznych marginalnych wydawnictw, to w ciągu ostatnich 
dwóch lat artykuły zasiewające wątpliwości w umysłach czytelników pojawiły się 
nawet w dość renomowanych wydawnictwach, które mają wysokie nakłady i liczne 
grono czytelników, np. w piśmie „Ekspert”8, czy gazetach takich jak „Komsomol-
ska Prawda”9, „Krasnaja Zwiezda”10, „Moskowskaja Prawda”11 i „Niezawisimoje 
wojennoje obozrienije”12.

W ten sposób obywatele tracą orientację i wmawia się im, że przyznanie się 
do winy na zewnętrznym forum politycznym nie jest wcale tak ważne, a całkowita 
prawda na ten temat nigdy nie będzie znana…

Trzeba przyznać, że od dawna przygotowywano grunt dla tych obiegowych 
opinii. Przez cały okres powojenny aż do 1990 roku obywatelom radzieckim wma-
wiano, że Polaków w Katyniu rozstrzelali Niemcy. Robiono to zarówno za pomocą 
bezpośrednich działań propagandowych, jak i sprytnej manipulacji. Nieprzypad-
kowo spośród 619 spalonych w latach okupacji niemieckiej białoruskich wsi wy-
brano niewielką wieś Chatyń niedaleko Mińska, po to, aby zbudować tam pomnik  
i utworzyć miejsce pamięci narodowej ku czci ludności białoruskiej wymordowa-
nej przez wojska hitlerowskie. Podobieństwo nazw wykorzystano w celu wyparcia 
pojęcia Katyń i wszystkiego, co jest z nim związane. Pierwszy sekretarz KC KP 
Białorusi Kirył Mazurow w swych pamiętnikach opisuje, jak to pewnej niedzieli we 
wrześniu 1964 roku wyjechał wraz z przewodniczącym Rady Ministrów republiki, 
Tichonem Kisieliowym, na szosę witebską w okolicach Mińska. Po 50 kilome-
trach: „skręcili w prawo w pierwszą napotkaną drogę”, potem, przejechawszy ka-
wałek, zatrzymali się w lasku brzozowym, a po przejściu przez lasek, na zarośniętej 
trawą polance znaleźli „około dwudziestu nadpalonych kominów” pozostałych ze  
 

8 Publikacja internetowa E. Прудникова, Скучная правда Катыни, „Эксперт”, 17.04.2012.
9 Ю. Жуков, Расстрелы в Катыни – сомнения остаются, „Комсомольская правда”,  23.03.2011.
10 Publikacja internetowa: K. Оболенский, Раны Катыни, „Красная Звезда”, 17.04, 24.04, 10.05, 
17.05, 24.05.2012. 
11 Э. Котляр, Катынь – горечь души моей, „Московская правда”,  27.05.2010.
12 A. Широкорад, Катынское дело на весах истории, „Независимое военное обозрение”, 
21.05.2010. Zob. także jego wcześniejszą publikację Кто захоронен в могилах близ урочища Козьи 
Горы, „Независимое военное обозрение”, 25.09.2009. 
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spalonej wsi13. Czyli wszystko to niby wyszło spontanicznie i wieś znaleziono 
przypadkowo. Chociaż z pamiętników nie wynika jasno, po co kierownictwo par-
tyjne republiki wysokiego szczebla w ogóle wyruszyło w niedzielę w te okolice. 
W 1969 roku otwarto kompleks cmentarny w Chatyniu, który stał się miejscem 
obowiązkowych wycieczek organizowanych w ramach turystyki patriotycznej.  
W reklamie taki trik nosi miano (tłumacząc dosłownie z języka rosyjskiego): 
„podobieństwa aż do poplątania”. Zamiana obiektu sprzyjała zakorzenieniu się  
w świadomości masowej obywateli radzieckich niemieckiej winy za zbrodnię  
w Chatyniu – Katyniu na poziomie podświadomości.

Inna, nie mniej skuteczna, linia kontrpropagandy Kremla polegała na sztucz-
nym powiązaniu tematu Katynia z tragiczną historią pobytu jeńców czerwonoar-
mistów w niewoli polskiej w 1920 roku, kiedy to wielu z nich zmarło w wyniku 
wyniszczenia spowodowanego ciężkimi warunkami i chorobami. I w tym wypadku 
mamy do czynienia z zamianą pojęć i bezpośrednim zafałszowaniem posuwającym 
się aż do kilkukrotnego zawyżania liczby zmarłych. Rosyjscy wyżsi urzędnicy pań-
stwowi w swych wystąpieniach publicznych prezentują jedno i drugie. I tak, na 
przykład, przewodniczący Komitetu do spraw Międzynarodowych Rady Federacji 
Rosyjskiej, Michaił Margiełow, z oburzeniem pisze: „Zmusza się nas do tego, aby 
kajać się za Stalina, to niby czemu Polska nie miałaby pokajać się za Piłsudskiego, 
za którego rządów, według danych historyków rosyjskich, rozstrzelano i zamęczo-
no do 80 tysięcy czerwonoarmistów? I żadnych przeprosin z Warszawy!”14. Wła-
śnie tak – „rozstrzelano i zamęczono”! Owszem, jacyś rosyjscy historycy wprowa-
dzili w poważny błąd Margiełowa. Powód jest prosty. Nauki historyczne w Rosji 
znowu są gotowe do usług ideologicznych na życzenie władz. Nie mając na to 
żadnych dowodów, historycy z łatwością przypisują władzom radzieckim wzorcem 
1940 roku motyw zemsty na Polakach za jeńców czerwonoarmistów z 1920 roku. 
Taki nieudowodniony schemat interpretacyjny przenika nawet do podręczników 
akademickich. Na przykład w podręczniku dla studentów Wydziału Historii Pań-
stwowego Uniwersytetu Moskiewskiego, który został bardzo krytycznie przyjęty 
przez gremia naukowe, mówi się wprost, że „sprawa katyńska jest swego rodzaju 
«przestępstwem zwrotnym» reżimu stalinowskiego”15.

O tym, jakie były motywy Stalina, można się przekonać na podstawie argumen-
tacji zawartej w dokumencie NKWD (notatka Berii nr 794/B [794/Б] z marca 1940 
roku), gdzie omawiane są mające nastąpić egzekucje. W notatce Beria kładzie szcze-
gólny nacisk na skład klasowy obywateli polskich skazanych na rozstrzelanie (ofice-
rowie, urzędnicy, fabrykanci, ziemianie) i podkreśla, że „wszyscy oni są zagorzałymi, 

13 K. T. Мазуров, Незабываемое, Мińsk 1984, s. 348–350. Ciekawe jest to, że w ponownie wyda-
nych po 4 latach pamiętnikach data tego wyjazdu w okolice Mińska i znalezienia spalonej wsi zo-
stała przesunięta o rok wcześniej – na wrzesień1963.: K.T. Мазуров, Незабываемое, Минск 1988, 
s. 365–367.
14 „Известия”, 10 декабря 2004.
15 A.C. Барсенков, А.И. Вдовин , История России. 1917–2009, wyd. 3, Мoskwa 2010, s. 273.
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niepoprawnymi wrogami władzy radzieckiej” i czekają na uwolnienie, „żeby uzyskać  
możliwość aktywnego włączenia się do walki przeciwko władzy radzieckiej”16.

Czyli u postaw tej decyzji leży wyraźne podejście klasowe, które miało decy-
dujące znaczenie w  razie represji, zgodnie z tzw. operacją kułacką NKWD w latach 
1937–1938. Sprawa katyńska jest przykładem takiej samej czystki społecznej i lo-
giczną kontynuacją Wielkiego Terroru z 1937 roku, przeniesioną w latach 1939–1941 
na ludność zamieszkałą na ziemiach polskich okupowanych przez Związek Radziec-
ki w celu zdławienia wszelkich prób sprzeciwiania się sowietyzacji.

Czy Stalin myślał wówczas o zmarłych w 1920 roku w Polsce czerwonoarmistach? 
Niewątpliwie, ale trzy lata wcześniej, i raczej nie o tych, którzy zginęli, ale o tych, którzy 
mieli nieszczęście wrócić do ZSRR z niewoli. Wtedy, w 1937 roku, w ramach „opera-
cji polskiej” represje NKWD spadły na wszystkich „podejrzewanych o szpiegostwo na 
rzecz Polski”, wśród nich znaleźli się też i byli czerwonoarmiści, którzy przeszli przez 
polską niewolę17. Logiczne jest więc pytanie, czemu Stalin miałby się mścić na Polakach 
za czerwonoarmistów wziętych do polskiej niewoli, gdy w 1937 roku w ZSRR dobijano 
tych spośród nich, którzy przeżyli niewolę i z niej powrócili. W tym świetle wyjaśnianie 
motywów zbrodni katyńskiej tym, że była ona odpowiedzią i zemstą za śmierć uwię-
zionych w 1920 roku czerwonoarmistów, wydaje się niepoważne i wręcz niedorzeczne.

Dziejąca się na naszych oczach historia zakończenia przez Rosję sprawy ka-
tyńskiej i jej dalszy ciąg stanowi istotny wskaźnik dojrzałości rosyjskiego syste-
mu państwowego, ukazujący, na ile jest on demokratyczny, przejrzysty i w jakim 
stopniu opiera się na podstawach prawnych. Jest to wskaźnik rozwoju rosyjskiego 
społeczeństwa obywatelskiego, świadczący o tym, na ile skutecznie organizacje 
społeczne mogą walczyć o odtajnienie materiałów „sprawy katyńskiej” i o rehabi-
litację ofiar. Jest to też wskaźnik naukowej wiarygodności rosyjskich nauk histo-
rycznych, gdy widzimy, jak i w jakim duchu historycy przedstawiają i tłumaczą to 
zdarzenie w pracach naukowych i publikacjach. Niestety, ten egzamin dojrzałości 
testujący otwartość, praworządność i rzetelność naukową Rosja oblała. 

Sytuacja stała się dla Kremla patowa. Niezależnie od podjętych działań i tak za-
wsze będzie to przegrana. Jeżeli ujawnione zostaną materiały sprawy nr 159, to dla 
wszystkich stanie się oczywista prawna i ideologiczna bezradność oraz nieporadność 
państwa rosyjskiego, jego nieumiejętność i niezdolność do przełamania trudnego dzie-
dzictwa totalitaryzmu. Jeżeli zostanie zatajone i zamknięte pozostałych, nieodtajnion-
nych dotąd, 35 tomów sprawy i postanowienie końcowe, i jeżeli rozstrzelani w 1940 ro- 
ku obywatele polscy nie zostaną zrehabilitowani, to na jaw wyjdzie konfrontacyjny, bez-
prawny i antyeuropejski kurs polityczny współczesnej Rosji. Póki co Kreml znajduje  

16 Катынь. Пленники необъявленной войны. Документы и материалы, Под. ред. Р. Г. Пихои, 
А. Гейштора, cост.: Н. С. Лебедева, Н. А. Петросова, Б. Вощинский, В. Матерский, Мoskwa 
1997, s. 385–388.
17 Н. В. Петров, А. Б. Рогинский, «Польская операция» НКВД 1937–1938 гг., „Исторические 
сборники «Мемориала»”, t. 1: Репрессии против поляков и польских граждан, Мoskwa 1997, 
s. 27.
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się na rozstaju dróg, balansuje pomiędzy tymi dwoma kierunkami i marzy o tym, aby 
szum wokół tematu Katynia jakoś sam z siebie ucichł i żeby nikt już więcej go tym nie 
męczył. Czy spełnią się owe marzenia?

Wątpliwe. Problem katyński i jego rozwiązanie leżą teraz już nie tylko na  
płaszczyźnie stosunków polsko-rosyjskich. Teraz są to już stosunki między Rosją 
i Europą, a gotowość Kremla do podjęcia zdecydowanych i konkretnych działań  
w kierunku postawienia kropki nad „i” w sprawie katyńskiej będzie oznaczała go-
towość do prawnego przekreślenia sowieckiej przeszłości. W szerszej perspekty-
wie określi to wybór priorytetów i dalszego kierunku rozwoju politycznego nasze-
go kraju.

Przełożyła Irena Korcz-Bombała
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Pamięć o nieobecnych.  
Żydzi, Holokaust, ULB





Andrzej Żbikowski 
Żydowski Instytut Historyczny
Warszawa

Lekcja Jedwabne*

Dwudziestego drugiego czerwca 1941 roku wybuchła wojna niemiecko-so-
wiecka. Niemcy w ciągu kilku tygodni zajęli zagarnięte przez Sowietów  

w 1939 roku północne Mazowsze, Podlasie i Kresy Północno-Wschodnie i przy- 
łączyli je do Prus Wschodnich jako okręg białostocki. Wybuch wojny niemiecko- 
-sowieckiej był punktem zwrotnym drugiej wojny światowej. 

Przez kilka pierwszych tygodni lata 1941 roku walki toczyły się głównie na 
przedwojennym polskim terytorium. Z tego powodu zagrożeni byli w pierwszej 
kolejności polscy obywatele, w tym przede wszystkim miejscowi Żydzi. Do końca 
1941 roku Niemcy zamordowali kilkadziesiąt tysięcy Polaków i Białorusinów oraz 
blisko pół miliona Żydów. Stworzyli także warunki, by zabijać lub szykanować 
Żydów mogli ich chrześcijańscy sąsiedzi. 

W Jedwabnem 10 lipca 1941 roku miejscowi Polacy spalili w stodole pra-
wie wszystkich tutejszych Żydów. Spośród wielu innych mordów popełnionych 
na Białostocczyźnie i w Łomżyńskiem latem 1941 roku ten wyróżnia liczba ofiar 
oraz liczba osób postawionych po wojnie przed sądem, uznanych za współwinnych 
śmierci Żydów lub od tego zarzutu uwolnionych. 

W 2000 roku Jan T. Gross opublikował książkę zatytułowaną Sąsiedzi. Historia 
zagłady  żydowskiego miasteczka1. Opisał w niej to, co się wydarzyło w Jedwabnem, 
podjął też próbę charakterystyki grupy, która wymordowała z poduszczenia Niem-
ców miejscowych Żydów. Obraz naszkicowany przez Grossa pogłębiły kolejne pra-
ce – Anny Bikont My z Jedwabnego i wydana przez IPN w 2002 roku dwutomowa 

* Tekst pierwotnie, w nieco innej formie, został opublikowany w „Tygodniku Powszechnym” (w 2011 
roku).
1 J. T. Gross, Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka, Sejny 2000.



praca zbiorowa Wokół Jedwabnego2. Dzięki nim otrzymaliśmy wiarygodną cha-
rakterystykę grupy, która wymordowała Żydów w Jedwabnem z poduszczenia nie-
mieckich esesmanów. Byli to „zwykli ludzie”, niczym się wcześniej niewyróżnia-
jący mieszkańcy tego miasteczka. 

*
W książce U genezy Jedwabnego przedstawiłem wyniki swoich badań nad za-
gładą Żydów na tzw. Zachodniej Białorusi, czyli dawnych Kresach Północno- 
-Wschodnich3. Ustaliłem, że do połowy lipca 1941 roku w tym samym czasie do 
mordowania Żydów przez ich chrześcijańskich sąsiadów doszło w 67 miejscowo-
ściach. W większości z nich do niemieckiej policji, oddziałów specjalnych bądź 
Wehrmachtu przyłączała się miejscowa ludność nieżydowska, najczęściej Polacy. 
W 51 miejscowościach gwałty na Żydach zaczęły się przed 4 lipca – tego dnia do 
Białegostoku dotarł specjalny oddział niemieckiej Policji Bezpieczeństwa z War-
szawy dowodzony przez SS-Hauptsturmführera Wolfganga Birknera. Wzbierająca 
przez pierwsze dwa tygodnie wojny wrogość miejscowej ludności wybuchła z całą 
siłą w następnym tygodniu. Zawsze też zachodził wówczas związek między obec-
nością w danej miejscowości pododdziału Einsatzgruppe B Policji Bezpieczeństwa 
(cztery takie grupy policyjne podążały za Wehrmachtem) bądź jednego ze specjal-
nych niemieckich oddziałów skierowanych na wschód z Generalnego Gubernator-
stwa, dystryktu ciechanowskiego lub Tylży. 

Mordy w Jedwabnem i Radziłowie poprzedziły rozruchy antyżydowskie  
w innych miejscowościach; zwykle miały podobny przebieg, nasilenie i skutki.  
W niektórych z nich gwałtów i napaści dopuszczali się stosunkowo nieliczni „ak-
tywiści”, w innych – całe (lub prawie całe) społeczności. 

*
W zeznaniach Żydów składanych przed sądem w trakcie powojennych procesów 
opartych na dekrecie PKWN z sierpnia 1944 roku o karaniu zdrajców narodu pol-
skiego częściej jest mowa o wrogich zachowaniach polskich sąsiadów niż o kon-
sekwentnych, morderczych posunięciach Niemców. Większość z nich podawała 
najbardziej oczywiste, bezpośrednie uzasadnienia agresji, jak zawiść na tle ma-
jątkowym, bezpośrednio prowadząca do rabunku, chęć upokorzenia bądź zemsta 
na zamożniejszych przed wojną sąsiadach, w znacznej części także dobrze sobie 
radzących podczas okupacji sowieckiej.

Na podstawie zachowanych relacji trudno dokładnie ustalić, ile było ofiar  
w poszczególnych miejscowościach, a ilu uczestników pogromów. Niemal wszys- 
cy Żydzi składający zeznania bądź relacje mówili o masowym udziale w nich 

2 A. Bikont, My z Jedwabnego, Warszawa 2004,  Wokół Jedwabnego, P. Machcewicz i K. Persak 
(red.), t. 1 Studia, t. 2 Dokumenty, Warszawa 2002.
3 A. Żbikowski, U genezy Jedwabnego. Żydzi na Kresach Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej. 
Wrzesień 1939–lipiec 1941, Warszawa 2006.
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miejscowych Polaków. Potwierdzenie tej opinii odnajdziemy także w niektórych 
polskich zeznaniach sądowych. W większości wspomnień uratowanych Żydów  
z tego regionu wroga postawa chrześcijańskiego otoczenia najczęściej jest wzmian-
kowana jednym zdaniem, w którym motywacje agresywnego tłumu zostały spro-
wadzone do żądzy rabunku lub nienawiści do sowieckich kolaborantów.

Jeżeli po wojnie udawało się ustalić winnych udziału w pogromach, to byli 
nimi niemalże wyłącznie członkowie polskiej pomocniczej formacji policyjnej; 
częściej jednak sprawcami okazywali się jacyś nieznani świadkom z nazwiska 
mieszkańcy okolicznych wsi. Te dwie grupy czynnych uczestników odgrodzone 
są bardzo wyraźnie w źródłach, a można założyć, że i w społecznej pamięci, od 
tłumu „zwykłych” sąsiadów, którzy szykanowaniu bądź zabijaniu Żydów jedynie 
się przypatrywali. A przecież w śledztwach bądź w trakcie procesów padały zdania,  
z których można wnioskować, że obu grup nie oddzielał żaden mur, że owi poli-
cjanci to jedynie pierwszy szereg. 

Co zatem było przyczyną tego wybuchu nienawiści ze strony polskich chrze-
ścijan do ich żydowskich sąsiadów? Aleksander Smolar w swoim eseju Tabu i nie-
winność4 pisał o „problemie specyfiki okupacyjnej w Polsce, jej wpływie na wza-
jemne stosunki i przyczynach tak dramatycznie rozbieżnych obrazów przeszłości, 
które zachowali w pamięci Polacy i Żydzi”. Stosunki te pogorszyły się znacznie 
(w porównaniu ze stanem przedwojennym) przede wszystkim z powodu zachowań 
części ludności żydowskiej pod okupacją sowiecką i reakcji na nie strony polskiej. 
Mowa tu o entuzjazmie dla wkraczającej po 17 września 1939 roku na ziemie pol-
skie Armii Czerwonej, którego nie tłumaczyło wystarczająco poczucie zagrożenia, 
wszak nikt nie przewidywał, że polityka Niemców wobec Żydów doprowadzi do 
Zagłady. Z czego brał się ten entuzjazm? Po części był on „manifestacją odrębno-
ści, odcięcia się od tych, z którymi Sowiety prowadziły wojnę – od Polaków – zrzu-
ceniem z siebie odpowiedzialności za Państwo Polskie”. Państwo, które w latach 
30. prowadziło politykę jawnie antysemicką. 

Jeśli Żydów wspominali źle polscy zesłańcy z 1940 roku (stanowili jądro 
wojska gen. Władysława Andersa), to można przypuszczać, że takie samo zdanie 
mieli ich bliscy w kraju. Zapewne w ten sposób myślał nie każdy, lecz najwyżej 
co trzeci Polak na tych terenach. Według mnie to zdanie mniejszości przekształciło 
się w stereotyp „żydowskiej zdrady” i jakoby powszechnej kolaboracji, dlatego 
że obserwacje i doświadczenia większej grupy osób potwierdziły po prostu 
ich wcześniejsze antysemickie opinie. Gdyby gleba nie nasiąkła przed wojną 
antysemityzmem, nowych doświadczeń nie uogólniano by tak łatwo i tak pow-
szechnie. Poza tym nośnikiem negatywnej opinii o zachowaniu Żydów były  
środowiska, które bezpośrednio po ucieczce Sowietów podjęły działalność kon-
spiracyjną. Były to osoby z pewnością wyróżniające się wysoką świadomością 
narodową, aktywnością i odwagą. Na Kresach od wieków symbolika odwoływała 

4 „Aneks” 1986, nr 41.
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się do cywilizacyjnego i kulturotwórczego znaczenia polskiej kolonizacji – pol-
skość to twierdza otoczona morzem barbarzyństwa. Za Sowietów ufni w swą 
potęgę barbarzyńcy zaatakowali kresową stanicę, ta oparła się jednak szturmom 
dzięki bohaterstwu i innym cnotom obrońców. W czerwcu 1941 roku nadszedł 
długo oczekiwany czas rewanżu. 

Tę opinię potwierdzają raporty polskiej konspiracji, rozwijającej się na Kresach 
znacznie wolniej niż pod okupacją niemiecką. Wspólny dla raportów wysyłanych 
przez różne środowiska był sąd o faworyzowaniu przez władze sowieckie ludności 
żydowskiej. Pisano w nich, że wrogie Polsce miały być szczególnie żydowskie 
„doły” (masy, biedota, motłoch), podczas gdy w warstwach wyższych (plutokracja, 
inteligencja, finansjera) przeważało przywiązanie do polskiego państwa. Raczej 
więc pewien krzykliwy i widoczny entuzjazm, a nie znacząca kolaboracja – „masy” 
mało mają ku temu możliwości – budziła niechętne reakcje wobec Żydów. 

*
Decydenci z SS słusznie przewidywali, że fala wrogości wobec Żydów rozleje się  
szeroko po dawnych ziemiach polskich, litewskich i rumuńskich. Pogromy anty-
żydowskie w czasie pierwszych tygodni wojny niemiecko-rosyjskiej nie były jednak 
wynikiem niemieckiej intrygi, choć obecność niemieckich żołnierzy i policjantów 
bardzo sprzyjała ich eskalacji. Pogromy ułatwiały Niemcom realizację ich głównego 
celu – pacyfikację zajmowanego terytorium stosunkowo niewielkimi siłami. 

Moim zdaniem w ten sposób należy interpretować rozkazy szefa Głównego 
Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy Reinhardta Heydricha z 29 czerwca i 2 lipca 1941 
roku dotyczące przeprowadzania przez Einsatzgruppen (grupy operacyjne Policji 
Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa) na terytoriach zajmowanych przez Wehr- 
macht „akcji oczyszczania” oraz wspomagania „akcji samooczyszczania” orga-
nizowanych przez miejscowe siły antykomunistyczne. Akcje miały objąć osoby 
arbitralnie uznane za podporę rządów sowieckich – komisarzy i Żydów „na stano-
wiskach partyjnych i państwowych”.

Lokalne pogromy stały się ważnym fragmentem gwałtownie rozwijającej się 
spirali działań eksterminacyjnych prowadzących do całkowitej zagłady ludności 
żydowskiej. Pierwsze tygodnie niemieckiej okupacji określiłbym mianem cha-
otycznego terroryzmu. Wędrujące od miasta do miasta Einsatzgruppen mordowały 
dziesiątki żydowskich mężczyzn, zwykle zadenuncjowanych przez chrześcijań-
skich sąsiadów, i pojedynczych nieżydowskich sympatyków władz sowieckich. 
Dokumenty niemieckie mówią o tym, że wkraczaniu oddziałów niemieckich towa-
rzyszył „radosny nastrój”, a stosunek do nowego okupanta oscylował od wyraźnej 
radości na Litwie i ziemiach zamieszkanych przez ludność ukraińską, po „przyja-
cielsko neutralny” stosunek Polaków. 

O ile, moim zdaniem, nie ma podstaw, by sądzić, że niemieccy żołnierze 
działali w myśl jakiejś instrukcji, o tyle istnienie stałego wzorca zachowań wobec 
ludności żydowskiej jest bezsporne. Buta, chęć poniżenia ofiar, okrucieństwo; we 
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wszystkich relacjach powtarzają się opisy przemocy – bicia, obcinania bród, zmu-
szania do upokarzającej „gimnastyki”. Żołnierze bezczeszczą synagogi i domy mo-
dlitwy, wyciągają z nich święte księgi i niszczą je bądź zmuszają do ich niszczenia 
ubranych w stroje religijne Żydów. Czasami palą synagogi, tak jak w Białymstoku 
i ośmiu innych podlaskich miasteczkach.

W czerwcu i lipcu 1941 roku niemiecka władza na tym terenie opierała się  
w istocie na niewielkich i słabo obsadzonych posterunkach żandarmerii wojsko-
wej. Łomżyńskie i Białostocczyzna, podobnie jak całe głębokie zaplecze frontu, 
podlegało Zarządowi Wojskowemu, w którego ramach zorganizowano system ko-
mendantur polowych. W pierwszych dniach lipca 1941 roku z placówek Policji 
Bezpieczeństwa w Płocku i Olsztynie prawdopodobnie wysłano w Łomżyńskie 
dwa lub nawet trzy niewielkie komanda, które miały wspierać nieliczne placów-
ki żandarmerii wojskowej. Ślady wskazujące, że prowadziły one równie krwawą 
działalność jak Einsatzgruppen, odnajdujemy jedynie we wspomnieniach i aktach 
sądowych. 

Praktycznie w każdej z większych miejscowości przebywał – krócej lub dłużej 
– jakiś oddział niemiecki (albo tuż po 22 czerwca, albo między 5 a 15 lipca bądź na 
przełomie lipca i sierpnia). Obecność policji bądź wojska w tym okresie zawsze miała 
wpływ na położenie ludności żydowskiej, skala represji niemieckich była jednak różna. 

Pierwsze represje wobec Żydów w mazowieckich i podlaskich miejscowo-
ściach były ściśle związane z przejściem frontu. Także w Jedwabnem. Zdaniem 
jednego z oskarżonych, Karola Bardonia, dzień po wkroczeniu Niemców, czyli 24 
czerwca, obserwował on na rynku maltretowanie trzech Polaków i trzech Żydów 
z powodu ich wcześniejszej współpracy z władzami sowieckimi. Jak zanotował: 
„tych sześciu krwawiących otoczeni byli Niemcami. Przed Niemcami stali i kilku 
cywilów z kijami jak orczyk grube i do tych wołał Niemiec: «Nie zabijać naraz! 
Pomału bić, niech cierpią». Pobitym ręce opadały. Tych cywilów, co bili, nie po-
znałem, gdyż byli dużą grupą Niemców otoczeni”. Dodał też, że na rynku było 
wiele wojskowych samochodów.

Działania niemieckiej policji, planowe i systematyczne, miały doprowadzić do 
wykrycia i likwidacji sympatyków poprzedniej władzy, przy czym ich skuteczność 
zależała jednak od pomocy miejscowej ludności polskiej. Z założenia sympatyków 
komunizmu szukano przede wszystkim w środowisku żydowskim. Zazwyczaj wy-
starczały aresztowania według listy proskrypcyjnej ułożonej przez miejscowych 
bądź przez policję na podstawie donosów. 

Innym razem urządzano wielki spektakl strachu, który był symbolicznym 
zakończeniem rządów sowieckich i jednocześnie obarczeniem winą za zbrodnie 
sowieckie Żydów. Tylko w dwóch miejscowościach – Radziłowie i Jedwabnem  
(7 i 10 lipca 1941 roku) – ów spektakl stał się preludium masowego mordu lokalnej 
społeczności żydowskiej. W Zarębach Kościelnych i Siemiatyczach taki spektakl 
urządzili sami Polacy, nie przerodził się jednak w pogrom. Warto podkreślić, że  
w wydanym 2 lipca rozkazie wyższego dowódcy SS i policji dla środkowej Rosji 
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Ericha von dem Bacha-Zelewskiego oraz dowódcy formacji tyłowych Wehrmachtu 
na tym terenie gen. Maxa von Schenckendorffa napisano: „wójtów wiejskich [nale-
ży] czynić odpowiedzialnymi za przeprowadzenie policyjnie nakazanych środków”.

O postawach przedstawicieli polskich elit, poza osobami, które weszły w skład 
tymczasowych władz lokalnych, prawie nic nie wiemy. Polscy duchowni – jeśli 
zaufać źródłom żydowskim – reagowali w tych dramatycznych momentach bardzo 
różnie. W Grajewie, Jasionówce i Knyszynie księża starali się uspokoić nastroje, 
niekiedy odważnie ujmując się za prześladowanymi, w Radziłowie i Jedwabnem 
zachowali się biernie wobec żydowskiej tragedii. 

*
Zazdrość o dobra materialne była częstszą niż inne przyczyną pogromów Żydów. 
Do pogromów dochodziło jednak dopiero wtedy, gdy nastąpił splot kilku okolicz-
ności. Podstawowa rzecz to brak silnej władzy administracyjnej i przejrzystego 
systemu zasad odpowiedzialności karnej, nad których przestrzeganiem ta admini-
stracja czuwała. 

Motyw rabunkowy jako przyczyna pogromu jest wymieniany praktycznie  
w każdej relacji żydowskiej. Była to interpretacja najłatwiejsza do zrozumienia 
powodów nagłego wybuchu agresji u znanych od lat sąsiadów. A przecież polscy 
świadkowie rzadko mówią o zamożności swoich żydowskich sąsiadów z miasteczka. 

Drugi rys powtarzający się w tych relacjach to wspomnienie niebywałego, 
skrajnego okrucieństwa – gwałcono kobiety, zabijano je, mężczyźni i dzieci ginęli 
pod nożami i widłami, toporami i siekierami. Żadnych odruchów współczucia, co 
najwyżej wstydliwe odwracanie głowy. Nie dziwi, że w relacjach padały określe-
nia: dzicz, chuligani, bandyci. 

W czasach nowoczesnych – nawet w okresach chaosu i anarchii – do pogro-
mów Żydów dochodziło najczęściej tam, gdzie mieszkańcy przez dłuższy czas 
pozostawali w orbicie oddziaływania ugrupowań nacjonalistycznych. Ideologie 
głoszone przez te partie zawierały definicje najgroźniejszego dla wspólnoty wro-
ga, którego cechy określano w opozycji do pozytywnych cech własnych. Wydaje 
się, że co najmniej od lat 30. także znaczna część mieszkańców Łomżyńskiego  
i Podlasia za największego swojego wroga uważała właśnie Żydów. Pod tym 
względem nie był to w Europie Środkowo-Wschodniej wyjątek. 

*
Dariusz Stola5 w jednej z ważniejszych wypowiedzi opublikowanych w trakcie 
dyskusji nad książką Grossa zauważył, że masowy mord w Jedwabnem był moż-
liwy głównie dzięki dobrej organizacji jego sprawców, kierowanych przez samo-
zwańczego burmistrza Mariana Karolaka i jego najbliższe otoczenie. Organizacja ta 
polegała na odpowiednim przydzieleniu ról uczestnikom złożonego, kilkuetapowego 

5 D. Stola, Pomnik ze słów, „Rzeczpospolita”, 1–2.06.2001.
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przedsięwzięcia, polegającego na zgromadzeniu Żydów w jednym miejscu, obezwład-
nieniu ich, pozbawieniu wszelkiej nadziei ratunku oraz uniemożliwieniu im ucieczki, 
wstępnej eliminacji osób zdolnych do oporu, a w końcu zapędzeniu ich do stodoły  
i spaleniu. O tym, który z morderców do jakiej „pracy” się nadawał, z pewnością nie 
decydował Karolak. Według mnie mordowali ci, którzy chcieli mordować; pilnowali, 
by Żydzi nie uciekali, ci, którzy – wzbraniając się przed zabijaniem – chcieli jednak 
wziąć czynny udział w wydarzeniu. Najwięcej było biernych świadków, to oni two-
rzyli ów szczelny kordon, tak straszny dla ofiar, bo odbierający wszelką nadzieję na 
ratunek. Niektórzy mężczyźni z tej ostatniej grupy z pewnością działali pod przymu-
sem aktywistów i obecnych w mieście kilkunastu niemieckich żandarmów. Niemniej 
jednak bez tego swoistego, dobrowolnego podziału pracy zamordowanie wielu setek 
osób (łącznie ofiar było od 600 do 1000) byłoby niemożliwe. Wiemy przecież, że 
nieliczni Niemcy w Jedwabnem, a także w Radziłowie nie strzelali ani nie podpalali 
domostw. Wystarczyła sama ich obecność. 

Odpowiednia organizacja pozwoliła w Jedwabnem zaprząc do wspólnego 
działania od kilkudziesięciu do stu mężczyzn, którzy nie mieli żadnych wspólnych 
doświadczeń w działaniach wojskowych czy policyjnych. W większości nie byli to 
też ludzie z marginesu społecznego. Bardzo zbliżony był „podział pracy” oraz baza 
socjalna i motywacje sprawców mordu w Radziłowie; tu jeszcze wyraźniejszy jest 
pretekst, który pomógł mordercom przełamać początkowe opory. Jeśli zawierzyć 
zeznaniom Henryka Dziekońskiego (jeden z oskarżonych o udział w pogromie), 
przybyli do miasteczka esesmani podpowiedzieli członkom straży obywatelskiej, 
że to z winy miejscowych Żydów spora grupa Polaków została deportowana przez 
Sowietów na Sybir. Teraz mogli wziąć za to odwet. Zrozumieli, że mogą wszyst-
kich Żydów zamordować.

Tego typu ujęcie pomaga rzeczywiście zrozumieć, jak to się stało, że w Radziło-
wie i Jedwabnem zamordowano wszystkich Żydów, nie daje jednak odpowiedzi na  
jeszcze ważniejsze pytanie: dlaczego tak się stało. Dla zrozumienia, dlaczego wyda- 
rzyły się takie mordy jak w Radziłowie i Jedwabnem, nie wystarczy jednak wyróż- 
nienie źródeł antagonizmu polsko-żydowskiego oraz rekonstrukcja kontekstu sytu- 
acyjnego, kiedy to nasilające się akty agresji w pewnym momencie przekraczały  
punkt krytyczny, by przerodzić się w „kakofonię” mordu. Radziłowa i Jedwabnego  
nie zrozumiemy bez analizy przebiegu ostatniego „klasycznego” pogromu Żydów  
w odległym o 30 km Wąsoszu w nocy z 4 na 5 lipca. Wówczas to stosunkowo  
nieliczna grupa morderców w ciemnościach zamordowała w skrajnie okrutny sposób, 
siekierami i żelaznymi drągami, kilkudziesięciu żydowskich mieszkańców osady, bez 
względu na wiek i płeć. Szóstego lipca mordercy z Wąsosza przyjechali do Radziłowa 
już jako uformowana jednostka straży obywatelskiej, gotowi do dalszych systematycz-
nych mordów, gwałtów i rabunków. Miejscowi do mordowania „swoich” Żydów przy-
jezdnych nie dopuścili, nie dlatego jednak, by ich obronić, lecz by we własny, nowator-
ski sposób zabić ich wszystkich i zagarnąć ich majątek. 
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Wąsosz wydaje się znacznie bardziej typowy dla wydarzeń z lata 1941 roku 
niż szokujące swoją „innowacyjnością” organizacyjną zbrodnie w Radziłowie i Je-
dwabnem. W dziesiątkach, a może nawet setkach takich Wąsoszy dokonywał się  
w tym czasie „proces społeczny, który przekształca indywidualne motywacje  
w działania zbiorowe”. W czasie tego procesu zdemoralizowane dwoma latami oku- 
pacji sowieckiej społeczeństwo reorganizowało się nie dla przeciwstawienia się 
silnym Niemcom, ale dla wybicia bezbronnych Żydów.

*
Północne Mazowsze i Podlasie nie były jedynym fragmentem zachodnich rubie-
ży Związku Sowieckiego, na których doszło do lokalnych pogromów miejscowej 
ludności żydowskiej. Równie często miały one miejsce na Zachodniej Ukrainie  
i na Litwie. Niestety zarówno historycy ukraińscy, jak i litewscy do tej pory nie 
poświęcili temu zjawisku wystarczającej uwagi. Niemniej jednak na temat mor-
dów na Żydach litewskich w pierwszych miesiącach wojny niemiecko-sowiec-
kiej istnieje już pewna literatura, głównie dotycząca dzialalności Einsatzgruppe  
A, udziału litewskich „partyzantów” w pogromach ludności żydowskiej i tzw. ra- 
portu SS-Brigadeführera Walthera Stahleckera z 15 października 1941 roku opisu-
jącego pogrom Żydów w Kownie 25–28 czerwca 1941 roku6. 

Chronologia pogromów na Litwie nie jest jeszcze wystarczająco opracowana, 
wiemy jednak, że w pierwszych dniach po wybuchu wojny doszło do nich w około 40 
miejscowościach. W Kownie Litwini zabijali Żydów już w przeddzień masowego po-
gromu. Rankiem 24 czerwca zamordowali kilku członków rodziny Sary Ginaite. Tego 
samego dnia zabito rabina Zalmana Osowskiego, a jego obciętą głowę wywieszono 
przez okno7. Dwudziestego czwartego czerwca przede wszystkim jednak rabowano, 
i to z takim zapałem, że litewski komendant miasta płk Jurgis Bobelis uznał za stosow-
ne zareagować – zagroził grabieżcom karą śmierci. Wkroczenie do miasta oddziałów 
niemieckich jeszcze wzmogło żądzę odwetu, często partyzanci mordowali aresztowa-
nych urzędników sowieckich oraz Żydów w drodze do więzienia. Potwierdzili to po 

6 T. Szarota, U progu Zagłady: zajścia antyżydowskie i pogromy w okupowanej Europie: Warszawa, 
Paryż, Amsterdam, Antwerpia, Kowno, Warszawa 2000, s. 199–274.
7 T. Szarota (U progu Zagłady, s. 220) pisze, że 23 czerwca zabito i pochowano nad Wilią około 200 
Żydów (relacja Ady Hirsz, AŻIH, nr 3325). Według niego (na podstawie wspomnień rabina Efraima 
Oshrego) rabina Osowskiego zabito 25 czerwca, w trakcie pogromu w dzielnicy Wiljampole. Nie 
ulega jednak wątpliwości, że najtragiczniejsza była noc z 25 na 26 czerwca; Stahlecker zanotował, 
że Litwini „usunęli” 1500 Żydów, podpalili wiele synagog i około 60 domów. „W ciągu następnych 
nocy unieszkodliwiono w ten sposób 2300 Żydów” (CDJC, CCCXXII–12). Do najgłośniejszego 
i najlepiej udokumentowanego przez niemieckich żołnierzy masowego mordu „Schoene Zeiten” 
(Judenmord aus Sicht der Taeter und Gaffer, E. Klein, W. Dressen, V. Riess (red.), Frankfurt am 
Main 1988, s. 35–36, 38–42) doszło 27 lipca na dziedzińcu garażu spółdzielni „Lietukio” (Litewskie 
Gospodarstwo) przy prospekcie Witolda nr 43. Datę tę podał płk von Bischoffshausen, który obser-
wował całe wydarzenie; z innych relacji (m.in. fotografa Gunsiliusa) można wnioskować, iż miało 
ono miejsce dzień lub nawet dwa dni wcześniej. Zabito kilkadziesiąt osób.
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wojnie przesłuchiwani żołnierze niemieccy8 i nieliczni Żydzi, którzy przeżyli. Jeden 
z litewskich partyzantów wspominał po wojnie, że jeńców brało się jedynie w wyjąt-
kowych wypadkach, gdyż „nie było nas aż tak wielu, więc musieliśmy się spieszyć”. 

Od 2 lipca kontrolę nad represjami na Litwie objęło Einsatzkommando 3. Więk-
szość egzekucji żydowskich mężczyzn wykonywało jednak specjalne „ruchome” 
komando (Rollkommando) dowodzone przez SS-Untersturmführera Joachima Ha-
manna. Składało się z 8–10 członków Einsatzkommando 3 i ponad stu Litwinów9. 

W lipcu 1941 roku na Wileńszczyźnie działały Sonderkommando 7a i przede-
szystkim Einsatzkommando 9, oba z Einsatzgruppe B10. Pododdziały tej drugiej 
8 Szczególnie charakterystyczne jest zeznanie niemieckiego fotografa Wilhelma Gunsiliusa, infor-
mujące o zachowaniu pewnego Litwina, który usadowiony na górze trupów w garażu „Litukio” od-
grywał przechodniom na harmonijce hymn litewski. Podobno jego rodzice zostali dwa dni wcześniej 
zamordowani przez NKWD (cyt. za Schoene Zeiten, s. 39). 
9 Zasługi SS-Untersturmführera Joachima Hamanna bardzo wychwalał w „Zbiorczym raporcie prze-
prowadzonych na terenie działania EK 3 do 1 grudnia 1941 egzekucji” Karl Jaeger (CDJC, CDXLII–6, 
zob. też K. Stang, Kollaboration und Voelkermord). Tu (s. 168–170) opublikowano pełną listę egze-
kucji Żydów na Litwie przeprowadzonych przez oddział Hamanna od 7 lipca do 2 października 1941. 
Stang dowodzi, że wyjątkowo szybkie przejście na Litwie od zabijania żydowskich mężczyzn do 
likwidacji całych gmin było możliwe z jednej strony z powodu całkowitego tutaj braku antyniemiec-
kiego ruchu oporu, z drugiej zaś dzięki wyjątkowej skłonności Litwinów do współpracy w mordowa- 
niu ludności żydowskiej. Hamann, były pomocnik aptekarski i zawodowy policjant, rozpoczął wojnę 
z ZSRR jako dowódca 2. plutonu w EK 3 Karla Jaegera. Cała historia Hamanna zaczyna się w momen- 
cie wkroczenia do Kowna Stahleckera. Zdaniem jego adiutanta Horsta Eichlera nastąpiło to 26 czerw- 
ca, czyli dzień po rozpoczęciu w mieście pogromu Żydów przez litewskich partyzantów. Wydaje się  
więc, że twierdzenie Stahleckera, iż dotarł do miasta z czołowymi oddziałami Wehrmachtu 24 czerw- 
ca, było zwykłą przechwałką. W każdym razie 26 czerwca Stahlecker spotkał się z przedstawi- 
cielami litewskich faszystów z organizacji „Żelazny wilk” i zapewnił im wsparcie SK 1b na terenie  
miasta. Litewscy pogromcy weszli następnie w skład dwóch kompanii, z których później rekrutowali  
się członkowie oddziału Hamanna. Jądrem tego oddziału była grupa młodych Litwinów, dezerterów  
z Armii Czerwonej. Dowodził nimi porucznik Bronius Norkus, wcześniej współpracownik szefa kon- 
spiracji antysowieckiej w Kownie mjr. Kazysa Simkusa. Obaj zawarli porozumienie z Stahleckerem. 
Pierwszą miejscowością na szlaku oddziału Hamanna były Rokiszki. „Żelazny wilk” nie miał tu, 
przeciwnie niż w zachodnich rejonach Litwy, wielu zwolenników. Po wybuchu wojny straż obywatel-
ską utworzyli partyzanci spod znaku „Sauliu Sajunga”, umiarkowanej konspiracji narodowej. Część  
z nich weszła w skład uznanej przez Niemców litewskiej policji porządkowej, część stanowiła re-
zerwę. W powiecie Rokiszki policją dowodził por. Jonas Zukas, kompanią gwardii narodowej 
(Selbschutzu, 100 osób w 5 plutonach) por. Marijonas Petkunas, nieprzeformowani partyzanci  
z okolicy podlegali por. Vitalisowi Augulisowi. Od razu po wybuchu wojny partyzanci aresztowali 
komunistów, Żydów i inne „podejrzane elementy”, część z nich umieszczono w prowizorycznym 
więzieniu, część w tzw. getcie. Około tysiąca osób rozstrzelano już w lipcu. W dniach 16 i 17 sierpnia 
do akcji wkroczył oddział Hamanna. Mieszkańców getta rozstrzelano w trzech grupach; czterech 
Niemców i 12 Litwinów z oddziału Hamanna dowodziło miejscowymi ochotnikami spośród par-
tyzantów i kompanii litewskiego Selbschutzu. Przed egzekucją i po niej raczono się obficie wódką. 
Dodatkową nagrodą było po 100–150 rubli oraz ubrania po zamordowanych. Gdy energia spojo-
nych członków oddziału się wyczerpała, egzekucję dokończyli miejscowi Litwini. Zabito 3208 osób.  
A 25 sierpnia doświadczona niemiecko-litewska spółka zamordowała 1160 żydowskich mieszkańców 
sąsiedniego powiatu Obeliai.
10 Sk 7b dowodził SS-Obersturmbannführer Walter Blume, EK 9 – dr Alfred Filbert. Na procesie 
dowódcy Sk 7b Guenthera Rauscha (Sąd Krajowy w Hamburgu; CDJC, CDXLI–8) zajmowano się 
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grupy operacyjnej w tym samym czasie rozstrzeliwały Żydów w Grodnie i Lidzie. 
Ponadto około połowy lipca Einsatzkommando 2 z Einsatzgruppe A przeprowa-
dziły egzekucje w Mitawie – zabito wówczas 160 Żydów, prawdopodobnie także 
kobiety i dzieci. Był to pierwszy tego rodzaju mord.

Okrucieństwo ze strony wielu Litwinów podkreślane było zresztą prawie na bieżą-
co w raportach polskiej konspiracji prolondyńskiej i w prasie konspiracyjnej. W „Spra-
wozdaniu nr 3/42” Delegata Rządu na Kraj za czas od 15 sierpnia do 15 listopada 1941 
roku pisano o mordowaniu Żydów, w czym brali udział Litwini, oraz wzroście antypol-
skich nastrojów wśród Białorusinów11. Więcej uwagi poświęcono ludności żydowskiej 
w „Sprawozdaniu nr 2/42. Londyn marzec [19]42. Delegata Rządu za czas od 1 XI 
[19]41–15 I [19]42”12. 

Wydaje się, że w „Informacji bieżącej” BiP KG AK zaczęto pisać o terrorze 
panującym na Kresach od października 1941 roku. W numerze 18 z 23 października 
omawiano przede wszystkim mordy na Litwie, a szczególnie w Wilnie. Podkre-

dopiero egzekucjami przeprowadzonymi przez jego oddział w Orszy. Proces Filberta oraz członków 
oddziału: Gerharda Schneidera, Bodo Strucka, Wilhelma Greiffenbergera, Konrada Fiessiga i Hein-
richa Tunata (Sąd Krajowy w Berlinie 14–30 maja – 1–22 czerwca 1962; CDJC, DXXXVI–1) oraz 
sprawa rewizyjna Gerharda Schneidera (Sąd Krajowy w Berlinie 21 lutego–28 marca 1966; CDJC, 
DXXXVI–2,3) były znacznie ciekawsze. Filbert zeznawał konsekwentnie, że rozkaz rozstrzeliwania 
Żydów otrzymał w Pretzsch od samego Heydricha, lecz swoich oficerów poinformował o nim do-
piero po przekroczeniu granicy Prus koło Treuburga. Potwierdzili to inni oskarżeni. Oddział 1 lipca 
przekroczył granicę i pierwszą noc spędził w namiotach koło Vareny. Stąd główne siły ruszyły do 
Wilna, a Teilkommando pod dowództwem Haupta do Grodna i Lidy. W Lidzie od razu rozstrzelano 
wyciągniętych z domów 80 mężczyzn Żydów, którzy „zostali zadenuncjowani na polecenie członków 
oddziału przez ochotników spośród miejscowej ludności”. W Wilnie działał już litewski samorząd 
i policja, zabijająca Żydów w Ponarach. Nie wspomniano, czy był to już (mało prawdopodobne) 
oddział Hamanna. Zdaniem Filberta, by wprowadzić pewien porządek, wyznaczył on na dowódcę 
oddziału egzekucyjnego SS-Obersturmführera Schauschuetza, egzekucje – odbywały się codziennie 
– prowadzili nadal Litwini, a członkowie EK 9 pilnowali porządku. Samo EK 9 rozstrzelało, być 
może w innym miejscu, dwudziestu Żydów złapanych 11 lipca podczas akcji odwetowej za ostrze-
lanie budynku NKWD, w którym stacjonowali Niemcy. Tę egzekucję wzmiankuje EM z 16 lipca; 
do 8 lipca EK 9 miała łącznie rozstrzelać 321 osób, w następnych dniach zabijano codziennie już 
około 500 osób. Następnym miejscem pobytu oddziału była Wilejka, tu Filbert miał ogłosić swoim 
oficerom rozkaz o rozszerzeniu egzekucji na żydowskie kobiety. Wywołało to – podobno – pewne 
protesty, tak iż zdecydował się sam poprowadzić pierwszą egzekucje zabito wówczas 40 osób, w tym 
trzy kobiety. W kolejnej egzekucji w tym mieście zamordowano około stu osób; kierował nią zastępca 
Filberga, Greiffenberger. Niewielki oddział wysłano pod dowództwem Schneidera do Mołodeczna, 
tu po przeczesaniu dzielnicy żydowskiej zamordowano około 100 Żydów, w tym 30 kobiet. Czwar-
tą egzekucją, też w okolicy Wilejki, kierował Tunnat (70 mężczyzn i 10–12 kobiet). Filbert i inni 
oskarżeni konsekwentnie twierdzili, że dane w meldunkach operacyjnych (EM) były zawsze znacznie 
zawyżane przez sztab EG B i samego Arthura Nebego, tak iż przypisywaną im łączną liczbę ponad  
11 tys. zamordowanych do połowy października (EM 125 z 26 października 1941) należy kilkakrot-
nie pomniejszyć. Sam Filbert zeznawał, że nie zabito więcej niż tysiąc osób. Sąd dał częściowo wiarę 
tym wyjaśnieniom (np. liczba ofiar egzekucji w Newelu podana w EM była sześciokrotnie większa, 
niż zeznali świadkowie) i uznał Filberta za winnego współudziału w mordzie 5 tys. osób.
11 AIPN, Rząd RP, 140, k. 72.
12 Tamże, 145, k. 46, 59, 79 oraz IPMS, A.9.III.1.6.



ślano, że „katami są Litwini, ich znęcanie się nad bezbronnymi przechodzi wszel-
kie wyobrażenie. Nie ma w Wilnie Polaka, który by nie mówił o tych mordach  
z oburzeniem […] Litewscy administratorzy domów pożydowskich przywłaszczyli 
sobie cały dobytek. Na porządku dziennym jest odkopywanie zwłok dla zdzierania 
ubrań. Ponad wszystkie polskie animozje do Litwinów góruje dziś niechęć i pogar-
da za ich okrucieństwo wobec Żydów”13.

W numerze z 21 sierpnia „Biuletynu Informacyjnego” Komendy Głównej AK  
pisano dosyć obszernie o szykanowaniu Polaków przez Litwinów w Wilnie14. Nie-
mniej także tutejsi Polacy „nieświadomi postępowania niemieckiego” w zachodnich  
i centralnych częściach kraju przyjęli „pojawienie się Niemców jako uwolnienie spod  
jarzma sowieckiego”. Nieco dalej dodano, że „w Pińsku, Brześciu, Baranowiczach,  
Lidzie i Kobryniu na stanowiska burmistrzów powołano Polaków”. O postępowaniu  
Litwinów wobec Żydów pisano dopiero w numerze z 16 października; określono je  
jako „zezwierzęcenie”. „W szeregu miasteczek Litwy i Wileńszczyzny wyrżnięto lub  
wystrzelano dosłownie wszystkich Żydów. Milicja litewska bierze czynny udział  
w mordach popełnianych na ludności żydowskiej”15. 

*
Temat „lokalnych pogromów” na początku wojny niemiecko-sowieckiej na całym 
zachodnim ówczesnym terytorium Związku Sowieckiego czeka jeszcze na sys-
tematyczne opracowanie. Będzie ono jednak możliwe dopiero wtedy, gdy odpo-
wiednie gremia polskich, litewskich, ukraińskich i rumuńskich historyków dziejów 
najnowszych zdołają się porozumieć i udostępnić sobie wzajemnie zebrane źródła, 
często z powodu bariery językowej dotychczas niewykorzystywane. Pozwoli to 
uchwycić istotę swoistego fenomenu, jakim była nagła erupcja wrogości i masowe 
mordy żydowskich sąsiadów.

13 AAN, 202/III–7, t. 1, k. 5; W. Grabowski, Dokumenty struktur Polskiego Państwa Podziemnego, 
s. 144.
14 Tamże, s. 613.
15 Tamże, s. 678. Powtórzono te informacje w numerze z 23 października oraz 20 listopada (tamże, 
s. 687, 721). O udziale Litwinów, a także Ukraińców, w mordowaniu ludności żydowskiej pisano 
także w następnych latach. Np. Dokąd zmierzają Litwini?, „Biuletyn Informacyjny” z 15 października 
1942, nr 40. Także: Wobec zbrodni niemieckiej dokonanej na Żydach, „Rzeczpospolita Polska” z 14 
października 1942, nr 18; Niepoprawna Litwa, „Wiadomości Polskie” z 10 lutego 1943, nr 3. Podob-
ne w treści artykuły ukazywały się też od końca 1941 w prasie lewicowej, np. „Barykadzie Wolności” 
(23 lutego 1941) czy „WRN” (Tragedia Żydów, „WRN” z 11 maja 1942, nr 8).
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Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė
Wydział Historyczny
Uniwersytet Wileński

Recepcja dziedzictwa żydowskiego  
w społeczeństwie współczesnej Litwy: 

przykład Wilna

Minęło już ponad pół wieku od tragedii Holokaustu i choć żyją jeszcze 
jego świadkowie, to dystans czasowy pozwala zastanowić się nad zmia-

nami zachodzącymi w świadomości współczesnego społeczeństwa. W niniej- 
szym tekście pragnę rozważyć, czy na Litwie nastąpił przełom w odbiorze żydow-
skiego dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz z jakimi obrazami przeszłości 
żydowskiej mamy dziś do czynienia, jak się one zmieniały i na ile głęboko tkwią 
one w świadomości społecznej. Przytoczę kilka faktów, które pozwolą uświadomić 
sobie, że choć istnieją duże luki w naszej wiedzy, to jednak już dziś możemy poku-
sić się o ocenę procesów społecznych lub kulturowych, które się dokonały lub na-
dal trwają w procesie recepcji lub adaptacji fragmentów kultury żydowskiej. Ponad  
20 lat temu Litwa odzyskała niepodległość, w roku bieżącym minęła 25. rocz-
nica odrodzenia wspólnoty żydowskiej w formie instytucjonalnej. W szkołach  
i na uniwersytetach prowadzi się nauczanie o Holokauście, choć trzeba jednak od-
różnić nauczanie o Holokauście od prezentowania kultury lub historii żydowskiej. 
Holokaust znalazł się w programie nauczania klasy piątej. Świętej pamięci eksce-
lencja prezydent Algirdas Mykolas Brazauskas w izraelskim Knesecie przeprosił za 
udział Litwinów w mordzie na Żydach, co zresztą wywołało dyskusję i różnie było 
oceniane. Dwudziestego pierwszego czerwca 2011 roku uchwalono wreszcie „Usta-
wę dobrej woli o rekompensacie za nieruchome mienie żydowskich wspólnot wy-
znaniowych”1. Ukazała się też książka Sigitasa Parulskisa zatytułowana Ciemność 

1 Projekt Nr XIP-968(4) – za głosowało 82 posłów, „przeciw” – 7, powstrzymało się od głosu ‒ 16.



i partnerzy (Tamsa ir partneriai), pierwsza powieść napisana przez autora litewskie-
go poświęcona Holokaustowi, która stała się zarówno przedmiotem pochwał, jak  
i krytyki2. Wyliczyć można jeszcze więcej decyzji politycznych i kulturowych tego 
rodzaju, więc w tej dziedzinie dość szybko posuwamy się do przodu. Inną sprawą 
jest jednak kwestia wzajemnego związku pomiędzy realiami politycznymi a rozpo-
wszechnieniem się elementów kultury żydowskiej, odbiorem żydowskiej historii 
oraz wyborem różnych form ich prezentacji.

Przypadek Wilna nie jest w tym kontekście reprezentatywny dla całej Litwy, 
miasto to było bowiem terenem intensywnych działań politycznych i kulturowych, 
a także zajmuje wyjątkową pozycję w historii Żydów. Ale właśnie w Wilnie mamy 
do czynienia z koncentracją różnych czynników pozwalających zrozumieć tenden-
cje w odbiorze kultury żydowskiej przez społeczeństwo litewskie oraz dostrzec 
bezpośredni wpływ czynników politycznych na kształtowanie się jego stosunku do 
żydowskiego dziedzictwa. Z drugiej strony należy pamiętać o tym, że w wielokul-
turowości i wielowyznaniowości miasta czynnik żydowski jest jednym z najważ-
niejszych.

Historiografia poświęcona tej problematyce nie jest bogata. Co więcej, jest ona 
fragmentaryczna i dotyczy różnorodnych aspektów dziedzictwa historycznego sto-
licy oraz różnych przekrojów i kontekstów, szczególnie zaś jej wielokulturowości3. 
Nie dostarczyła też, jak dotąd, głębszej analizy dziejów i kultury wspólnoty ży-
dowskiej, szczególnie zaś jej odbioru przez współczesne społeczeństwo4, chociaż 
w innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej, w których miał miejsce Holo-
kaust, badania tego rodzaju były już prowadzone5. Gdy zadajemy pytanie dotyczą-
ce poznania żydowskiego Wilna i jego recepcji6 przez współczesne społeczeństwo 
litewskie, ważne jest wzięcie pod uwagę nie tylko obecnego stanu pojmowania  

2 S. Parulskis, Tamsa ir partneriai, Vilnius 2012. 
3 A. Nikžentaitis, Vilnius kaip simbolinė keturių tautų sostinė, [w:] Atminties daugiasluoksniškumas. 
Miestas. Valstybė. Regionas, A. Nikžentaitis (red.), Vilnius 2013, s. 217‒228; R. Čepaitienė, Inter-
pretauojant daugiakultūrį Vilnių: kontekstia, problemos, galimybės, [w:] Naujasis Vilniaus perskai-
tymas: didieji Lietuvos istorijos pasakojimai ir daugiakultūris miesto paveldas, A. Bumblauskas, 
Š. Liekis, A. Potašenka (red.), Vilnius 2009, s. 49–78; R. Geleževičius, Holocausto teisingumas ir 
restitucija Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę (1990‒2003), Vilnius 2003.
4 I. Šutinienė, „Sava” ir „Svetima” praeitis: Vilniaus atminties kultūros erdvinių reprezentacijų reikš-
mė miesto gyventojų komunikacinėje atmintyje, [w:] Atminties daugiasluoksniškumas. Miestas. Vals-
tybė. Regionas  A. Nikžentaitis (red.).
5 Przytoczę tylko kilka przykładów: R. E. Gruber, Odrodzenie kultury żydowskiej w Europie, Sejny 
2004 (wyd. w jęz. angielskim Virtually Jewish: Reinventing Jewish Culture in Europe, University of 
California Press 2002), M. Waligórska, Jewish heritage production and historical Jewish spaces: a case 
study of Cracow and Berlin, [w:] Jewish space in Central and Eastern Europe. Day-to-day History, 
J. Šiaučiūnaitė-Verbickienė, L. Lempertienė (red.), Cambridge 2007, s. 225‒250.
6 Niemiecka profesor Anna Lipphardt badała przeniesienie i zachowanie ducha żydowskiego Wilna 
w pamięci Litwaków rozproszonych po świecie (w większości przypadków w Izraelu, Stanach Zjed-
noczonych i Republice Południowej Afryki). Szerzej zob.: A. Lipphardt, Vilne – eine transnationale 
Erinnerungsgeschichte. Die Juden aus Vilnius nach dem Holocaust. Reihe Studien zur Historischen 
Migrationsforschung, Paderborn 2010.
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i adaptowania tej kultury, lecz także podjęcie próby zrozumienia sposobów wyko-
rzystania (czy nawet „wyzyskiwania”) tego dziedzictwa oraz stwarzanej przez nie 
wartości dodanej, a także zarysowania perspektywy stosunków wzajemnych.

Specyfika przyswajania dziedzictwa żydowskiego Wilna  
lub jak pokonać standardy
Obserwując mające miejsce procesy, zaczynam podejrzewać, że wytworzył się pe-
wien standard mówienia o żydowskim Wilnie, który, jak sądzę, zaczyna się stawać 
przeszkodą w przyswajaniu dziedzictwa żydowskiego Wilna – adaptuje się sche-
matyczny zbiór kilku faktów i zjawisk, natomiast nie odbywa się na szerszą skalę 
głębsza recepcja kulturowa i społeczna owego dziedzictwa. Ukształtowała się jesz-
cze nieopisana/nieprzedyskutowana sytuacja socjokulturowa, w której inicjatywy 
kulturalne i polityczne (należy zaznaczyć, że po Holokauście czynnik politycz-
ny towarzyszy im stale) już od ponad dziesięciu lat są oparte na wyjętych z ram 
czasowych, zakonserwowanych obrazach Wilna, które przekazuje się przy użyciu 
standardowej retoryki mającej na celu raczej poprawność niż głębsze zrozumienie 
treści i okazanie empatii.

Można wyróżnić kilka czynników, z których powodu nie powierzchowne, lecz 
głębsze przyswojenie żydowskiego Wilna nie przebiega tak płynnie i szybko, jak 
mogłoby. Jedną z trudności w rozumieniu i przyswojeniu wątków żydowskiego 
Wilna jest to, że „Jerozolima Litwy” jako miejsce mające wyjątkowe znaczenie  
w tradycji żydowskiej jest oceniana przez pryzmat tak zwanego geniuszu miasta 
(łac. genius urbis) ‒ jego wyjątkowość jest odbierana w podniosłych kategoriach, 
przez pryzmat emocji, zmitologizowanych wątków, nigdy lub prawie nigdy nie-
mających materialnego wyrazu, który miałby nadać oficjalny status dziedzictwa  
i w ten sposób upamiętniał działalność Żydów i ich obecność w mieście. Specyfikę 
przestrzeni żydowskiego Wilna przywołał dyrektor YIVO Max Weinreich (1894–
1969), motywując pierwszeństwo Wilna przed Warszawą, Lwowem czy Berli-
nem7 jako siedziby instytutu. Prawdziwi twórcy i użytkownicy aury miasta i jego 
kultury – żydowscy intelektualiści okresu międzywojnia – nie wskazali żadnych 
obiektywnych kryteriów (np. demograficznego, ekonomicznego, politycznego czy 
nawet kulturowego), dzięki którym można by uzasadnić fenomen pierwszeństwa  
i atrakcyjności Wilna.

Drugi czynnik to historia pojęcia „Jerozolima Litwy”, wyróżnienia konkretnych  
zjawisk związanych z jego wyjątkowością. Nie wiemy, od kiedy Wilno zaczęto nazy- 
wać „Jerozolimą Litwy” i jak ta nazwa w stosunku do Wilna się przyjęła. Faktem  
jest natomiast, że dzisiaj obraz „Jerozolimy Litwy” zawiera także motywy znaczenia  
miasta dla Żydów litewskich ukształtowane na Litwie międzywojennej w kontek-
ście walki o odzyskanie Wilna. W okresie międzywojennym w Kownie powstał 
7 S. Kassow, The Uniquenes of Jewish Vilna, [w:] Tarptautinės mokslinės konferencijos „Vilniaus 
žydų intelektualinis gyvenimas iki Antrojo Pasaulinio karo” medžiaga, Vilnius 2003, rugsėjo 16‒17, 
Vilnius 2004, s. 147‒161.
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symboliczny schemat znaczenia miasta, który stopniowo – początkowo wśród li-
tewskiej emigracji, a przez nią i w dzisiejszym społeczeństwie Litwy – stał się 
swoistym standardowym wzorem mówienia o wileńskich Żydach, treścią „Jero-
zolimy Litwy”. Na ów kanon składają się: Gaon Wileński, ruch antychasydzki, 
ortodoksyjność, religijne i świeckie centrum kultury żydowskiej, początki perio-
dyków i literatury w języku hebrajskim, opór przed oświeceniem żydowskim – 
haskalą, kultura jidysz, miasto głębokich tradycji syjonistycznych, miejsce zało-
żenia i rozwoju Bundu – żydowskiej partii lewicowo-socjalistycznej, Biblioteka 
Matiyahu Straszuna, miejsce działania wydawnictwa „Wdowa i Bracia Romo-
wie” oraz YIVO. W przeciwieństwie do sytuacji obecnej, gdy zabrakło społecz-
ności, w okresie, w którym krystalizował się zestaw tych obrazów, nie było po-
trzeby kojarzyć tych znaczeń z konkretnymi miejscami w mieście. Część z nich, 
szczególnie segment teologiczny i duchowy, naturalnie rozlokowana była w kilku 
uliczkach starej dzielnicy żydowskiej na starówce, nie mniej aktywna nowoczes- 
na społeczność świecka wraz z częścią swoich instytucji skupiła się na ulicach 
dawnego przedmieścia starego miasta, a szczególnie na Pohulance (obecna nazwa 
ul. J. Basanavičiaus). Warto zwrócić uwagę na to, że ta ustandaryzowana narracja 
o żydowskim Wilnie jest zgodna z wyobrażeniami na temat wspólnoty żydowskiej 
i zadowala uczestników dyskursu publicznego, chociaż należy wziąć pod uwagę 
i to, że nie mamy interpretacji „Jerozolimy Litwy” przemyślanej w dzisiejszych 
kategoriach i przejrzystej dla użytkowników współczesnej kultury i dziedzictwa.

Trzeci czynnik stanowi dysproporcja w prezentowaniu dziedzictwa kultury i his- 
torii społeczności żydowskiej z jednej, a Holokaustu z drugiej strony. Celowe ozna-
czanie miejsc związanych z Holokaustem zarówno w Wilnie, jak i na całej Litwie nie 
jest zjawiskiem odosobnionym. Jest ono charakterystyczne dla większości państw 
Europy, których społeczeństwa nie tylko mają świadomość tego, co się stało, ale 
też przyjmują za to odpowiedzialność. W wielu miastach Europy aktualizowanie ży-
dowskiej przeszłości i upamiętnianie miejsc Holokaustu odbywało się jednocześnie 
i trwało nieporównanie dłużej niż w Wilnie, ponieważ zaczęło się już w pierwszych 
dziesięcioleciach po wojnie. W stolicy Litwy natomiast proces przyjęcia dziedzictwa 
Holokaustu odbywał się o wiele szybciej niż w innych państwach.

Mamy dzisiaj – moim zdaniem – błędną sytuację. Można zwiedzić hitlerow-
skie Duże i Małe Getto żydowskie, podczas gdy historyczna dzielnica żydowska, 
której początki sięgają XVI wieku, nie jest należycie przyswojona jako element 
dziedzictwa. Ze względu na potrzebę oceny Holokaustu i istniejący system edu-
kacji o Holokauście wydarzenie to stało się powszechnie znane. W konsekwencji 
przyjmujący się coraz szerzej uzus zwiedzania miejsc pamięci ograniczonych do 
miejsc związanych z Holokaustem nie pozwala poznać specyfiki lokalnej wspól-
noty żydowskiej i zrozumieć jej przeszłości. W całej Europie Wschodniej sche-
mat upamiętniania Holokaustu był podobny, miejscom zagłady Żydów nadano sta-
tus dziedzictwa. Gdyby zadano pytanie, czy zespół pomników w Ponarach pokazuje 
wyjątkowość żydowskiego Wilna – odpowiedź byłaby negatywna. Ten symbol 



zniszczonego Vilne nie reprezentuje fenomenu żydowskiego Wilna, nie pozwala 
– a być może nawetw tym przeszkadza – zrozumieć dziedzictwa historycznego i kul-
turowego. Jest to miejsce zagłady, konkretnej, w naszym przypadku licznej i wyjąt- 
kowej społeczności. Wiele takich miejsc w Europie Wschodniej jest upamiętnio- 
nych o wiele bardziej emocjonalnie i dydaktycznie wyraziściej, z zastosowaniem 
nowoczesnych technologii (np. w Łodzi lub w Auschwitz-Birkenau). Prawdo-
podobnie współczesna światowa społeczność żydowska dla odbycia rytuałów 
wzmacniających poczucie wspólnoty, dla kształtowania identyfikacji i wychowa-
nia obywatelskiego już wybrała miejsca pamięci w Polsce.

Omawiając ostatni, czwarty czynnik, komplikujący recepcję wątków historii  
wileńskich Żydów, spróbuję zaproponować jedno z rozwiązań, które mogłyby nadać  
dziedzictwu nowy sens i nowe konteksty. Efektywną prezentację żydowskiego  
dziedzictwa Wilna utrudnia bardzo znacząca z punktu widzenia historycznego  
i rozwoju kultury okoliczność – jest to kosmopolityzm kultury i polityki żydowskiej  
oraz mobilność wspólnoty. Istnieje stosunkowo niewiele epizodów (byłoby ich tylko  
nieco więcej, gdyby mówić o życiorysach osób związanych z Wilnem), które od po- 
czątku do końca wiązać można wyłącznie z Wilnem. Regułą jest natomiast, że środo- 
wisko wileńskie było tylko jednym z etapów rozwoju danego zjawiska lub procesu,  
a więc w konsekwencji znaczenie miasta usuwa się w cień, a Wilno ‒ jako ważny  
wprawdzie etap, ale tylko etap rozwoju ‒ włączane jest do szerszego międzynarodo- 
wego łańcucha procesów kulturowych. Charakterystyczne jest to, że nawet przy- 
padki lub osoby, które zdawałoby się, mają znaczenie jedynie lokalne, zazwyczaj  
mają również inny, nielitewski i niewileński kontekst. W przypadku Wilna ta wielo- 
warstwowość znaczeń żydowskiego dziedzictwa nie jest ani zauważona, ani wy- 
korzystana. Oto kilka takich przykładów. Wydaje się, iż pierwsza tablica upamięt- 
niająca żydowską przeszłość Wilna została odsłonięta w 1989 roku. Podkreślała ona  
nie tyle sam dawny budynek rabinatu, ile wizytę w Wilnie w 1903 roku prekurso-
ra syjonizmu Theodora Herzla. Być może ze względu na antysyjonistyczne nasta-
wienie systemu sowieckiego syjonizm został zastąpiony symbolicznym dla Litwi- 
nów terminem „odrodzenie”. Ten przykład doskonale pokazuje, na ile ważna w upa- 
miętnianiu jest odpowiedniość miejsca i osoby/wydarzenia. Wilna, które kojarzo-
ne jest jako centrum ruchu syjonistycznego w carskiej Rosji, nikt nie wiąże z osobą  
Herzla, który działał w zupełnie innej przestrzeni geograficznej. Jeszcze jeden  
przypadek: szkoła rosyjskiego malarza Iwana Trutniewa, która działała w budynkach 
Uniwersytetu Wileńskiego w latach 1866‒1915, ale dojrzała twórczość jej wychowan-
ków takich jak Chaim Soutine, Jakub Lipszyc i inni przypada na okres ich działalności 
na Zachodzie. Podobnie rzecz się miała z żydowską trupą teatralną Vilner trupe, która 
zaczynała od występów w cyrku stojącym na placu Łukiskim. Fenomenem, którym 
nie trzeba się dzielić, jest Gaon z Wilna, mający znaczenie międzynarodowe, chociaż 
działał w lokalnej przestrzeni miasta i jest z nią nierozerwalnie związany. Jeszcze 
jeden fenomen żydowskiego Wilna, którego nie trzeba odkrywać, gdyż funkcjonuje 
i jest ciągle rozpowszechniany niezależnie od naszych starań, to księga – tak zwany  
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Talmud Wileński, a dokładniej ‒ strona tytułowa Talmudu wydanego w Wilnie, popu-
larnie zwanego Vilna Shas. W przestrzeni miasta może być łączony z wydawnictwem 
„Wdowa i Bracia Romowie”, w którym w latach 1880–1886 został wydany cały 
Talmud, filologicznie i tekstologicznie przygotowany do druku przez redaktora głów-
nego wydawnictwa Simchę Feigelsona. Do dzisiaj to wydanie Talmudu ma wpływ 
zarówno na Żydów religijnych, jak i na Żydów o poglądach świeckich oraz skupia  
w sobie trudnego do zdefiniowania „ducha miasta”. Jak zauważył amerykański his-
toryk żydowskiego pochodzenia David Fishman, dla wspólnoty żydowskiej rozrzu- 
conej po Europie Wschodniej w celu podtrzymania własnej tradycji łatwiej było wy- 
brać symbole przenośne – książkę (wspomniany wyżej Talmud Wileński) czy portret 
Gaona z Wilna, który wisiał w domach żydowskich na Litwie i na Białorusi8.

Podczas rekonstrukcji zasad upamiętniania przeszłości żydowskiej w Wilnie 
można dostrzec zapożyczanie znaków pamięci oraz tendencję do ich koncentracji 
w tym mieście, a także odmienne funkcjonowanie w dyskursie publicznym zjawisk 
prawie jednakowej wagi. Na przykład w Wilnie nawet w kilku miejscach (dwa 
pomniki i park) upamiętniono odwagę dyplomaty Chiune Sugihary, który wydawał 
litewskim Żydom japońskie wizy, choć historycznie był on związany z Kownem, 
jako tymczasową stolicą Litwy. Analogiczny wątek, w którym biorą udział mniej 
egzotyczne państwa – dyplomata Danii, który wydawał fikcyjne wizy do Indii Za-
chodnich, chociaż został upamiętniony z inicjatywy ambasady Danii, jest faktycz-
nie nieznany. Wilnu nadaje się aurę żydowskiego ośrodka nauki, którą z trudem 
można zinstytucjonalizować. Na podobnym poziomie, a nawet bardziej znane niż 
jesziwa Ramaile działająca w Wilnie, były jesziwy w Słobódce (Wiliampol – obec-
nie dzielnica Kowna) lub w Telszach, tymczasem funkcjonująca w Wilnie jedna  
z dwóch państwowych szkół rabinackich działających w Rosji carskiej (druga mie-
ściła się w Żytomierzu) nie jest upamiętniona. Niezależnie od kontekstu założenia 
tej placówki i stawianych jej celów kojarzone z nią są nazwiska słynnych pisarzy, 
publicystów i naukowców pochodzenia żydowskiego. 

Chociaż można dyskutować o strategii reprezentowania dziedzictwa żydowskie-
go (o ile taka w ogóle istnieje), to oceniając stosunek społeczeństwa do dziedzictwa 
żydowskiego, pozytywnie nastraja fakt, że przynajmniej jego część już się oswoiła 
(potwierdzają to badania naukowe9) z osiedleniem się ducha żydowskiego na wileń-
skiej starówce i jest wrażliwa na to dziedzictwo. Przypomnę pewien incydent, gdy  
w końcu września roku 2013 podczas kręcenia przez szwedzkiego producenta filmo-
wego („B-reel”) filmu Dżentelmeni i gangsterzy, w sobotni wieczór od godz. 20.00 do 
24.0010 szyld dawnego sklepiku żydowskiego z napisem w języku jidysz i polskim, 
wiszący nad arkadowym wejściem na wewnętrzne podwórze przy ul. Žemaitijos został 

8 D. E. Fishman, Tautiniai žydų simboliai Vilniuje, [w:] Nuo Basanavičiaus, Vytauto Didžiojo iki Mo-
lotovo ir Ribentropo. Atminties ir atminimo kultūrų transformacijos XX‒XXI amžiuje, A. Nikžentaitis 
(red.), Vilnius 2011, s. 159.
9 I. Šutinienė, „Sava” ir „Svetima” praeitis, s. 419‒423.
10 http://www.vilnius.lt/index.php?3251199375 ‒ pozwolenie na filmowanie.



zasłonięty napisem „Monmartre Jazzclub”11. Niezbyt skomplikowana sytuacja stała się 
nieplanowanym eksperymentem społecznym. Informacja się rozpowszechniła, szybko 
zareagowano w prasie internetowej, poczta elektroniczna i Facebook zostały wyko-
rzystane, by podzielić się tą wiadomością i wyrazić niezadowolenie z domniemanego 
przeoczenia osób odpowiedzialnych za ochronę zabytków. W kontekście omawianego 
przez nas tematu ważne jest to, że społeczeństwo wrażliwie reagowało na domniemane 
niszczenie dziedzictwa wielokulturowego Wilna, a to już nastraja optymistycznie.

Aspekty aktualizowania dziedzictwa Żydów wileńskich  
w przestrzeni miejskiej
Przełom XX i XXI wieku to okres, gdy w przestrzeni miasta – co prawda przy 
braku wyraźnej wizji nadawania statusu dziedzictwa (moim zdaniem brakuje jej 
nadal) – zaczęto oznakowanie żydowskiego Wilna, nadając wizualny wyraz niektó-
rym wyobrażeniom, które ukształtowały się w okresie przedwojennym, lecz przede 
wszystkim podkreślano Holokaust. Holokaust sam w sobie stał się przedmiotem 
upamiętnienia, mocnym polem rozładowania emocjonalnej traumy, a to powodo-
wało nową sytuację dla rozwoju pamięci historycznej i znaków kultury – inicjatywa 
upamiętnienia i publicznej prezentacji kultury żydowskiej, z powodu braku praw-
dziwych jej użytkowników, należała nie do samych Żydów, lecz do współczes- 
nego społeczeństwa litewskiego, w Wilnie – do samorządu miasta, Ministerstwa 
Kultury Litwy, osób prywatnych. W takich okolicznościach podstawową grupą od-
biorców tego dziedzictwa nie byli Żydzi. O długotrwałej dominacji upamiętniania 
Holokaustu w przestrzeni miejskiej z jednej strony zdecydowała potrzeba pamięci, 
z drugiej zaś fakt, iż początek upamiętnienia miejsc związanych z Żydami w Wilnie 
przypadł na okres, gdy zaistniała potrzeba historycznej i politycznej oceny Holo-
kaustu12.

Dla przedstawicieli narodu żydowskiego na Litwie i na świecie historyczna 
dzielnica żydowska w Wilnie i Wielka Synagoga wileńska są „miejscem pamię-
ci”, swoistym dowodem na obecność w tym regionie, istnienie tradycji, symbolem  
kultury i wreszcie też symbolem tragedii. Ze względu na dysproporcje w poglądach 

11 http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/unikalus-prieskarines-zydu-parduotuves-uzrasas-vilniaus-
senamiestyje-nebuvo-sunaikintas-ji-uzdenge-filmo-dekoracija-56-372952 ‒ reakcja w jednym z dzien-
ników internetowych; były i inne reakcje.
12 Proces pamięci o Holokauście w Wilnie rozpoczął się skromnie od postawienia pomników ofiarom 
Getta Wileńskiego i dzieciom zamordowanym przez nazistów, pochowanym na czynnym Cmenta-
rzu Żydowskim przy ul. Sudervės (1989 r.). Stopniowo przeniesiono się do publicznych przestrzeni 
miasta. Dzisiaj w przestrzeni miasta możemy naliczyć ponad dwadzieścia upamiętnionych miejsc 
związanych z Holokaustem, tymczasem można naliczyć ponad 50 obiektów związanych z historią  
i kulturą żydowską, ale tylko mniej niż połowa z nich jest upamiętniona (łącznie z nazwami ulic 
lub tablicami pamiątkowymi odsłoniętymi jeszcze w końcu XIX wieku lub zachowanymi napisami  
(np. przy ul. Aušros vartų napis upamiętniający Talmud – Torę i tanią stołówkę). Po proklamowaniu 
niepodległości przywrócono stare nazwy ulic miasta: Žydų (Żydowska), Gaono (Gaona), M. Strašūno 
(M. Straszuna) i inne. 
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na historię i kulturę wspólnoty żydowskiej wytworzyła się dziwna sytuacja, która 
jest charakterystyczna dla wszystkich dziedzin recepcji dziedzictwa żydowskiego 
(to samo można powiedzieć na temat wiedzy uczniów), przy jednoczesnej trosce 
o włączenie Holokaustu do dziedzictwa i o zachowanie pamięci o nim, nie dbano 
o głębsze poznanie żydowskiej tradycji religijnej i kultury. Mamy do czynienia  
z sytuacją, w której wiadomo, że miała miejsce zagłada Żydów, lecz w zasadzie nie 
wiadomo, kim byli Żydzi13. Ta sytuacja znajduje swój wyraz w przestrzeni Wilna, jak 
już wspomniano, na starówce konsekwentnie zaznaczono Duże i Małe Getto istnie- 
jące podczas drugiej wojny światowej, ale nie nadano statusu dziedzictwa historycz- 
nej dzielnicy żydowskiej z XVI wieku, chociaż można zauważyć rosnące zaintere-
sowanie właśnie tą częścią miasta, bo z nią się wiąże działalność Gaona oraz innych 
wybitnych postaci żydowskiego miasta, tu też znajdowała się Wielka Synagoga  
i inne słynne obiekty. Zatem w Wilnie nierównomiernie są reprezentowane różne  
epoki historyczne, nawet wówczas, gdy zachowało się dziedzictwo autentyczne,  
aczkolwiek dokłada się starań, by odbudować brakujące obiekty żydowskiego Wilna.  
Począwszy od 2002 roku, z przerwami (na mocy decyzji rządu program został  
wznowiony  23 kwietnia 2009 roku14) jest realizowany „Program odbudowy histo-
rycznego getta wileńskiego”15 oraz ciągle powraca idea odbudowy Synagogi 
Wielkiej. Jej odbudowa jest porównywana do restauracji Pałacu Wielkich Książąt 
Litewskich („Jeśli już go odbudowujemy, to należałoby uczcić prawdziwą historię 
Wilna przez odbudowę zabytków ważnych dla społeczności żydowskiej i dla całej 
historii Litwy, wśród nich – Synagogi Wielkiej” – mówił w 2009 roku premier 
Litwy Andrius Kubilius16). Oceniając społeczny wpływ tych programów, zapotrze-
bowanie na nie oraz płynące z nich pożytki, chciałabym zwrócić uwagę na to, jak 
się podzieliły głosy przy podejmowaniu decyzji w sprawie „Programu odbudowy 
historycznego getta wileńskiego”: ze 136 posłów głosowało 37, za realizacją pro-
gramu opowiedziało się 24, przeciwko – 4, a 9 posłów wstrzymało się od głosu17. 
13 Jeszcze jedna skrajność bardziej charakterystyczna dla krajoznawców, muzealników oraz jeden ze 
sposobów pracy nauczyciela z uczniami – próba „głębszego” poznania Żydów, gdy stosowano ustną 
metodę w nauczaniu historii, a mianowicie przez pewien czas opowieści sąsiadów Litwinów o tra-
dycjach żydowskich i sposobie życia były źródłem wiedzy o Żydach Litwy, które nic wspólnego nie 
miały z rzeczywistością. Do inicjatyw o takim charakterze możemy zaliczyć (Dom Pamięci) zachę-
cającą uczniów do rejestrowania lokalnej historii Żydów. Wypracowania uczniów zostały wydane  
w trzech książkch o jednej nazwie Mūsų senelių ir prosenelių kaimynai žydai (Żydzi – sąsiedzi na-
szych dziadków i pradziadków).
14 http://www.lrv.lt/naujienos/?nid=4821.
15 W niniejszym artykule nie wchodzimy w szerszą dyskusję na temat stosowności terminu „getto” 
użytego w nazwie programu, która w tym wypadku jest nieadekwatna, nie uwzględnia historycz- 
nych okoliczności współistnienia wilnian i Żydów oraz charakterystycznej dla wielu miast Eu- 
ropy Wschodniej sytuacji, że w nich getta, jako miejsca zamieszkania Żydów w mieście, nie były  
ukształtowane, Żydzi liczniej zamieszkiwali dzielnice wyznaczone dla nich, ale mieszkali też w in-
nych dzielnicach miasta. Tutaj i dalej w tekście używa się oficjalnej nazwy programu.
16 http://www.lrytas.lt/-12403036631240027421-paminklo-vilniaus-did%C5%BEiosios-sinagogos-vietoje-
k%C5%ABrimu-kol-kas-r%C5%ABpinamasi-tik-formaliai.htm)
17 http://www3.seimas.lt/pls/inter/w5_sale_new.bals?p_bals_id=4952



Jak to zwykle bywa podczas rozważania sposobów reprezentowania dziedzic-
twa, zdania są podzielone. W kwestii odbudowy dzielnicy żydowskiej i Synagogi 
Wielkiej istnieją dwie opinie. Postawa nieżydowskiej części społeczeństwa litew-
skiego jest oparta na tym, że przygotowywane projekty pozwolą odbudować spra-
wiedliwość historyczną i będą dowodem na to, że pamięć o tragedii jest żywa.  
W historiografii zachodniej podobne inicjatywy, które były podejmowane w Eu-
ropie nieco wcześniej, są kojarzone ze skruchą za Holokaust i oceniane jako moż-
liwość zrekonstruowania utraconej wielokulturowości w społeczeństwach homo-
genicznych. Pod tym względem tendencje widoczne na Litwie w ciągu ostatnich 
kilku lat są identyczne z tendencjami występującymi nieco wcześniej w innych 
krajach europejskich. Natomiast wspólnota żydowska nie popiera pomysłu ani od-
budowy historycznej dzielnicy żydowskiej, ani Synagogi Wielkiej.

Stosunek społeczeństwa do dziedzictwa żydowskiego dobrze pokazuje pro-
gram odbudowy fragmentów getta wileńskiego i pierwszy etap jego realizacji, który 
poniósł fiasko, gdy z pomysłu ożywienia kultury i dziedzictwa pozostał komercyjny 
projekt odbudowy nieruchomości. Prawdopodobnie projekt odbudowy podjęto bez 
znajomości kultury żydowskiej, bez umiejętności odróżnienia udanych projektów 
dla kultury żydowskiej od pomysłów krytykowanych. W 2009 roku po wznowieniu 
realizacji programu odbudowy getta za wzór wzięto krakowski Kazimierz. Chociaż 
ten projekt ożywienia kultury żydowskiej i przyciągnięcia turystów jest często kry-
tykowany18, jednak w porównaniu z Wilnem ma on jedną istotną zaletę – należało 
odtworzyć żydowskiego ducha tej części Krakowa i dostosować zachowane prze-
strzenie (kilka synagog z XV‒XVI wieku, nieduży stary cmentarz) oraz budyn-
ki dla celów prezentacji dziedzictwa i kultury żydowskiej, nie było zaś potrzeby 
odbudowy od fundamentów. W tej eklektycznej atmosferze, w której nie brakuje 
naśladownictwa kultury żydowskiej, chętni do jej konsumowania mają ku temu do-
skonałe warunki, a zainteresowani kontaktem z autentycznością też mogą to zrobić. 
Zaletą Kazimierza jest dobrze przemyślane wykorzystanie przestrzeni i próba przy-
bliżenia kultury żydowskiej nawet przez jej naśladowanie (właśnie naśladownic- 
two ducha miejsca jest najczęściej atakowane) do różnych gustów i potrzeb użyt-
kowników. Głównym problemem dziedzictwa żydowskiego w Wilnie i na Litwie 
jest to, że zawczasu nie przemyślano i nadal się nie omawia przeznaczenia tego dzie-
dzictwa. Retoryka, za pomocą której usiłuje się aktualizować potrzebę odbudowy, 
jest sprzeczna i jednocześnie wymowna19. Deweloperzy sprzedający mieszkania 

18 Skrajni krytycy wynik ożywienia Kazimierza porównują do disneylandu – parku rozrywki, 
w którym można skosztować alle kosher potraw, posłuchać muzyki ale klezmer, nabyć przedmioty 
imitujące przedmioty kultu żydowskiego lub figurki Żydów przykrytych tałesami, zob.: M. Wali-
górska, Jewish heritage production and historical Jewish spaces: a case study of Cracow and Berlin, 
[w:] Jewish space in Central and Eastern Europe. Day-to-day History, J. Šiaučiūnaitė-Verbickienė, 
L. Lempertienė (red.),  Cambridge 2007, s. 225‒250.
19 „Program odbudowy charakterystycznych fragmentów dla wileńskiego Getta żydowskiego ma 
na celu zachowanie i uwiecznienie dziedzictwa historycznego starówki tworzonego przez wieki, 
podkreślenie  wyjątkowości architektonicznej, urbanistycznej i etnograficznej dzielnicy zamieszka- 
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w odbudowanym „getcie” żydowskim nie zapominają pochwalić się „autentyczno-
ścią” budynków, tworząc w ten sposób wartość dodaną do sprzedawanego obiek-
tu20 i wykorzystując spopularyzowane i adaptowane przez społeczeństwo wąt-
ki rozumienia dziedzictwa żydowskiego. Jak już pisaliśmy, wyjątkowość Wilna  
w tradycji żydowskiej jest wyjątkowością emocjonalną, genius loci z trudem daje 
się uchwycić tylko przez budowle. Są to sprawy bardzo subtelne. W celu odtwo-
rzenia wielokulturowości należy poszukiwać innych znaczeń i symboli – szuka-
jąc współpracy między wspólnotami etnicznymi i religijnymi oraz miejsc z nimi 
związanych, nie zaś fragmentarycznego przedstawienia dziedzictwa, co rozdrabnia 
poczucie wielokulturowości. 

Żydzi w pamięci komunikacyjnej  
czy początki wirtualizacji kultury żydowskiej?
Pewien czas temu w użyciu utrwaliła się nazwa zjawiska charakterystycznego dla 
całej Europy, a szczególnie dla jej wschodniej części ‒ „wirtualna kultura żydow-
ska” (ang. Virtualy Jewish)21. Prowadzi się dyskusje nad tym, czy jest to kultura 
i czy jest to kultura żydowska. Takie podejście jest uzasadnione ze względu na 
czynniki wymienione powyżej, które niewątpliwie wpływają na pamięć i stosunek 
do przeszłości, zdeterminowany przez sytuację dzisiejszą.

Zrozumienie konotacji Wilna w pamięci Żydów z całego świata staje się coraz  
trudniejsze z powodu zerwanych więzi, do czego przyczyniły się ograniczone w cza- 
sach sowieckich możliwości przyjazdu. Wpłynęło to na jeszcze większą mistyfi-
kację miasta: to nie miejsce, do którego można przyjechać, lecz miasto znane ze 
zdjęć, wspomnień, historiografii, literatury. Wilno funkcjonuje więc jako Yiddish-
land zarówno wśród współczesnych Żydów, jak i w teoretycznym podejściu bada-
czy. Jakiś czas temu zaczęły się układać wymiary rozumienia przestrzeni miasta  
o różnym stopniu aktualności dla tych, którzy mają korzenie wileńskie lub litewskie, 
i dla tych, którzy nie mając wyrobionego wyobrażenia, przybywają do miasta, bę-
dącego znowu elementem żydowskiej geografii. Przybywających łączy to, że ich 
Wilno już nie jest takie, jak to opuszczone przez Żydów, którzy przeżyli drugą woj-
nę światową22. Z tego powodu oceny Wilna, a szczególnie konkretne znaki miasta 

łej przez Żydów… zamierza się bardziej skupiać na odbudowie fragmentów kultury, wywie-
szeniu nowych napisów i wywieszeniu tablic, (podkreślenia – J.Š-V) (http://www.alfa.lt/
straipsnis/10276822/?Tautos.namu.ir.istorinio.zydu.kvartalo.fragmentu.atkurimo.projektams..
po.darbo.grupe=2009-06-11) „Program Odbudowy charakterystycznych fragmentów getta historycz-
nego w Wilnie przewiduje dodatkowy warunek dla inwestora: on zobowiązuje się nieodpłatnie prze-
kazać na własność samorządu mista Wilna lokal na parterze o powierzchni nie mniejszej niż 150 m² 
z osobnym wejściem. Lokal ten będzie wykorzystany dla potrzeb społecznych – dla odrodzenia 
dziedzictwa kultury żydowkiej w Wilnie” (podkreślenie J. Š.-V.)  (http://www.vsa.lt/getas.htm).
20 http://www.aruodas.lt/butai/vilniuje/senamiestyje/mesiniu-g/1-674280/ arba http://www.swedbank.
lt/sellers/view/87.
21 Więcej o tym zjawisku patrz: R. E. Gruber, Odrodzenie kultury żydowskiej w Europie.
22 A. Lipphardt, Post-Holocaust Reconstruction of Vilno, „The Most Yiddish City in the World”, New 



są z trudem uchwytne dla Żydów z zagranicy. Wydaje się, że ważniejszy staje się 
wysiłek zrekonstruowania i reprezentowania segmentów żydowskiego Wilna jako 
części wirtualnej kultury żydowskiej. To podejście staje się jeszcze ważniejsze, gdy 
wiemy, że poczucie przynależności do wspólnoty określa posiadanie takiej samej 
pamięci lub zapomnienie jej segmentów, a pamięć historyczna może być przekon-
struowana, aby uwzględnić potrzeby dyktowane przez teraźniejszość i zapewnić 
członkom wspólnoty wspólną przyszłość.

Podobne procesy niewątpliwie działają na dzisiejsze społeczeństwo Litwy, 
które próbuje przyswajać segmenty przeszłości żydowskiej – dziedzictwa kulturo-
wego i historycznego, w sytuacji, gdy Holokaust nie jest już dominantą ocen. Jedną 
z podstawowych oznak wirtualnej kultury żydowskiej byłoby zainteresowanie się 
nieżydowskiej części litewskiego społeczeństwa, chęć zrozumienia kultury i tra-
dycji żydowskiej, tj. gdy prawdziwymi twórcami i odbiorcami kultury żydowskiej 
stają się społeczeństwa, w których istniały wspólnoty żydowskie. Podczas badań 
przeprowadzonych w ostatnich latach zarejestrowano istniejącą w pamięci komu-
nikacyjnej Litwinów (a konkretnie wilnian) wiedzę i refleksję nad kulturą i prze-
szłością żydowską. Opierając się na przedstawionych wynikach własnych badań  
i spostrzeżeniach oraz porównując je z dotychczasowymi badaniami nad wielowar-
stwowością kształtującej się w miastach pamięci historycznej, a szczególnie wy-
korzystując materiały opublikowane przez Irenę Šutinienė, pozwolę sobie na nieco 
inną interpretację refleksji wilnian nad kulturą żydowską i historią. Eliminuje ona 
częściowo Holokaust i jest raczej wynikiem nie tyle pamięci komunikacyjnej (pa-
mięć historyczna o niedawnej historii23), ile edukacji, którą prowadzono przez dwa 
ostatnie dziesięciolecia, przedstawiania kultury i historii Żydów w różnych posta-
ciach i dla różnorodnego audytorium oraz nadania statusu dziedzictwa historycz-
nie ważnym miejscom w mieście. Rozmówcy Ireny Šutinienė odtworzyli wątki 
żydowskiego Wilna, które do nich dotarły, będące prawie standardowymi kliszami 
(Synagoga Wielka w Wilnie, dzielnica żydowska, Gaon z Wilna, Cemach Szabad 
itp.) i wyrazili zainteresowanie lub zakłopotanie z powodu zbyt małej wiedzy na 
ten temat24. Są to bardzo pozytywne zmiany, wskazujące na to, że w społeczeństwie 
Litwy odbywa się proces „uczenia się” pamięci o Żydach, jej przyswojenia, na któ-
rego powodzenie powinno wpłynąć skupienie się na poznaniu tradycji religijnej, 
kultury, sposobu życia oraz historii Żydów do Holokaustu, a także zbilansowanie 
stosunku między tymi wątkami przeszłości i dziedzictwa żydowskiego oraz tra-
gedią Holokaustu. Pytanie, czy już możemy zacząć mówić o użytkowaniu kultury 
żydowskiej i dziedzictwa żydowskiego (wirtualizacji kultury żydowskiej), na razie 
pozostawiam otwarte, lecz proces prawdopodobnie nabiera tempa. 

York, Israel and Vilnius, „Ab Imperio” 2004, t. 4, s. 188‒189.
23 J. Assmann, Kollektives Gedȁchtnis und Kulturelle Indentitȁt, [w:] Kultur und Gedȁchtnis, J. As-
smann, T. Hőlscher (red.), Frankfurt am Main 1988, s. 9‒19. 
24 I. Šutinienė, „Sava” ir „Svetima” praeitis, s. 419–423.
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Przełom w stosunkach wzajemnych
Więcej wątków pozytywnych, a jednocześnie nowych drogowskazów zawartych 
jest w projekcji stosunków litewsko-żydowskich na przyszłość. Jest to nowa sy-
tuacja, w której rozumienie historii i kultury żydowskiej, skierowane dotychczas 
tylko na przeszłość, straty i zagładę, otrzymało nowy kierunek – tworzenie wspól-
nej przyszłości. Należy wierzyć, że stopniowo ten pogląd stanie się dominujący, 
dzisiaj jest on na razie głoszony w publicznych przemówieniach przedstawicie-
li najwyższych władz i polityków oraz w społeczności żydowskiej. Na IV Świa-
towym Kongresie Litwaków poświęconym obchodom 70. rocznicy likwidacji 
getta wileńskiego (patronem kongresu była między innymi Jej Ekscelencja Pani 
Prezydent, w ten sposób swoje poparcie okazywali i inni prezydenci) w swo-
ich przemówieniach wszyscy jednym głosem, oprócz wspominania „Jerozolimy 
Północy”, „Jerozolimy Litwy” czy „Jerushalaim de Lita” życzyli, by „spoglądać  
w przyszłość” (Dalia Grybauskaitė). Premier Republiki Litewskiej Algirdas But-
kevičius powiedział: „Chciałbym, byście wiedzieli – dzisiejsza Litwa czeka i wita 
Was i Wasze dzieci nie jako gości, lecz jako współobywateli, ludzi o wspólnym 
doświadczeniu historycznym […]. Jesteśmy dumni z powodu więzi z Litwakami 
i chcemy, by one były szczególnie głębokie i ciągle się wzmacniały. Jestem pe-
wien, że wspólnie z Wami zrobimy wszystko, by ochronić wartości ogólnoludzkie, 
troszcząc się o unikatowe dziedzictwo Litwaków i wychowując młode pokolenie  
w duchu wzajemnego poznania i zrozumienia”. Prezes wspólnoty żydowskiej Fa-
ina Kuklianski powiedziała: „Zaprosiliśmy Litwaków, by naradzić się w sprawie 
własnej historii i przyszłości […]. Staramy się pielęgnować tradycje i kulturę swo-
jego narodu, troszczyć się o jego dziedzictwo i tożsamość, wychowywać swoje 
dzieci tak, by zachowały żydowskość i patriotyzm w stosunku do swojego kraju. 
[…] by Żydzi mieli możliwość nadal tworzyć historię własnej wspólnoty, a jej 
działalność zapewniłaby pokojową przyszłość swojemu krajowi”.

Należy się spodziewać, że ta nowa projekcja przyszłości25, z jedynym przeję-
tym z wcześniejszych schematów retorycznych, najobszerniejszym i najbardziej 
uogólniającym wyobrażeniem – „Jerozolima Litwy” ‒ nie jest przypadkowa, cho- 
ciaż jeszcze nie ma wyraźnej treści. Tylko prezydent wspomniała, że wizja spojrze-
nia ku przyszłości zapożyczona została z wypowiedzi jednego z najsłynniejszych 
Litwaków – obecnego prezydenta Izraela Szimona Peresa, który latem 2013 roku 
gościł na Litwie. Ciekawe jest to, że zdanie prezydenta Izraela, „iż nasza wspólna 

25 Istnieją też odmienne opinie. Pisarz Grigirijus Kanovičius (Grigorij Kanowicz), który przed ponad 
dwudziestoma laty wyemigrował (alija) i obecnie mieszka w Izraelu, twierdzi, że przebywanie Żydów 
na Litwie już się skończyło („okres żydowski na Litwie już się skończył, chociaż Żydzi mieszkajacy 
na Litwie nie chcą tego uznać, a i Litwini też niechętnie słuchają takich stwierdzeń […] Niewątpliwie 
pewna liczba Żydów będzie mieszkała na Litwie, nikt im w tym nie przeszkodzi, lecz pełnowartoś-
ciowego życia, jakim ono być powinno, już nie będzie” – G. Kanovičius, Žydų laikotarpis Lietuvoje 
baigėsi (Okres żydowski na Litwie już się skończył) – wywiad, Aušra Lėka, Veidas, 2013 rugsėjo 16,
Nr. 38, s. 10‒11).  



przyszłość będzie lepsza od naszej przeszłości”26 ówczesny minister spraw zagra-
nicznych Litwy Vygaudas Ušackas użył w swojej wypowiedzi podczas Światowe-
go Forum do Walki z Antysemityzmem (ang. Global Forum for Combating Anti-
semitism), które odbyło się w zimie 2009 roku w Jerozolimie, lecz wydaje się, że 
wówczas na Litwie na zmianę kierunku stosunków było za wcześnie, ponieważ 
nie był rozwiązany problem restytucji. Wysunęłabym przypuszczenie, że punktem 
przełomowym było uchwalenie Ustawy dobrej woli o rekompensacie za nierucho-
me mienie odebrane żydowskim wspólnotom religijnym (2 czerwca 2011 roku) ‒ 
nawet jeśli jej realizacja nie idzie gładko, to stała się ona impulsem do przejścia od 
orientacji nastawionej na przeszłość do wizji przyszłości.

Gdybyśmy porównywali omówione wcześniej przemówienia najwyższych przed-
stawicieli władzy w kontekście IV Światowego Kongresu Litwaków z przemówie- 
niami publicznymi lub myślami wypowiedzianymi podczas wcześniejszych analogicz-
nych kongresów, lub też z mowami publicznymi przedstawicieli rządu podczas spotka-
nia z uczestnikami odbywającego się co roku „Marszu Żywych” (podczas tego marszu 
na Litwie przygotowywany jest specjalny program dla Litwaków, którzy przeżyli Ho-
lokaust i ich bliskich), dostrzeglibyśmy przełom jakościowy. Oczywiste jest, że powta-
rzające się i dominujące dotychczas rozważania na temat Holokaustu, który „zniszczył 
kulturę i historię Litwaków, zubożył kulturę całej Litwy” („Marsz Żywych 2010” – pre-
mier Andrius Kubilius27), lub dotychczasowe współistnienie, które zostało zniszczone 
przez reżimy Adolfa Hitlera i Stalina (tu szczególnie wyraźny jest stereotypowy motyw 
„Wielkie Księstwo Litewskie było przytulnym domem dla wielu narodów” ‒ prezydent 
Valdas Adamkus, 2004 rok28) i zapewnienia, że „Litwa nigdy nie zapomni o tej trage-
dii”29, zaczyna zastępować nowa perspektywa. Przeszłość, oceniona z punktu widzenia 
akademickiego, politycznego, kulturowego oraz na wielką skalę społecznie, przeszłość, 
która nabrała wyrazu w liczbie zamordowanych Żydów oraz ratujących ich Sprawiedli-
wych wśród Narodów Świata, jest zastępowana perspektywą przyszłości, nawet jeśli jej 
treść dotychczas nie jest wykrystalizowana.

Aktualizowanie przywiązania do korzeni historycznych i swojej wyjątkowo- 
ści jest charakterystyczne dla wspólnoty żydowskiej, która od niedawna zaczęła się 
nazywać „Wspólnotą Żydowską (Litwaków) na Litwie”. Nie wiem, czy zastanawiano 
się nad tym, że stworzenie takiego znaku – dowodu jakości – czyni nazwę wspólno-
ty bardziej swojską, bardziej autochtoniczną, lecz także prowokuje sprzeczność, być 

26 Przemówienie ministra spraw zagranicznych Vygaudasa Ušackasa wygłoszone podczas Światowe-
go Forum do Walki z Antysemityzmem (Global Forum for Combating Antisemitism) Jerozolima, 16 
grudnia 2009 r., http://www.urm.lt/popup2.php?ru=bS9tX2FydGljbGUvZmlsZXMvdl9hcnRpY2xlX
3ByaW50LnBocA==&tmpl_name=m_article_print_view&article_id=24901.
27 www.DELFI.lt. http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/a-kubilius-holocaustas-nuskurdino-visos-
lietuvos-kultura.d?id=30912203 (2010 m. balandžio 9 d. 17:52).
28 Fragment przemówienia prezydenta Litwy Valdasa Adamkusa podczas powitania uczestników 
II Światowego Kongresu Litwaków w 2004 r. http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/lietuvos-vado-
vai-sveikino-litvakus.d?id=4959518
29 Tamże.
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może nie dla wszystkich widoczną: czy wspólnota jest dla wszystkich Żydów z Litwy, 
niezależnie od pochodzenia, czy dla Litwaków, choć do nich z tych czy innych powo-
dów nie możemy zaliczyć Żydów, którzy przyjechali na Litwę sowiecką? Przypomnę 
także, iż przestrzeń, którą zamieszkiwali Litwacy, znacznie przekracza granice obecnej 
Litwy. Jednak w ten sposób wspólnota pozycjonuje swoją historyczność, więzi kulturo-
we, orientację ku przyszłości nie gdzie indziej, ale na Litwie. Podobne tendencje można 
było dostrzec na Litwie międzywojennej, szczególnie w latach 30. XX wieku30.

Zachodzące zmiany w rozumieniu stosunków wzajemnych w sposób nieuniknio-
ny powinny wpłynąć na pojmowanie żydowskiej przeszłości Wilna i jego różnorod-
ności kulturowej lub przynajmniej wyważyć przedstawienia pamięci o Holokauście 
i przeszłości społeczno-kulturowej wspólnoty żydowskiej. Przecież współcześni teo-
retycy dziedzictwa uznają eskalowanie tragicznego i okrutnego dziedzictwa za mało 
perspektywiczne i niesprawdzające się historycznie, nawet jeśli jest ono stosowane  
w celach wychowawczych i socjalizacyjnych, gdy za jego pomocą uzasadnia się domi-
nujące idee lub realizuje misję, „by to się nie powtórzyło”31. 

Z drugiej strony po rozwiązaniu problemu zrozumienia Holokaustu i po znale-
zieniu form przypomnienia o ofiarach (na przykład w mediach internetowych popu-
larne jest przypominanie o liczbie Żydów ofiar Holokaustu, pojawiające się w wielu 
publikacjach omawiających tematy żydowskie czy w końcu oświadczeń informacyj-
nych), kolejny etap z nowo nakreślonymi wizjami na przyszłość powinien opierać się 
na poznaniu historii, kultury i tradycji religijnej. Pod tym względem Wilno jest mia-
stem otwierającym wiele perspektyw, w którym bogata historia zamieszkującej go 
wspólnoty żydowskiej daje możliwość przetworzenia wyobrażeń żydowskiego Wilna 
zapożyczonych z okresu międzywojennego, „zakonserwowanych” na uchodźstwie, 
przejętych przez nas przed dwudziestoma laty i uczynienia ich bardziej zrozumiałymi  
i swojskimi. Na powstające problemy związane z adaptacją dziedzictwa żydowskiego  
i jego społeczną odbiorem nie można spoglądać niedbale. Powinniśmy zrozumieć, że 
żydowskie dziedzictwo Wilna i formy jego przedstawienia bardziej świadczą o rozu-
mieniu i potrzebach społeczeństwa litewskiego niż wspólnoty żydowskiej. Powinno 
ono być wykorzystane w celu podkreślenia naszej tożsamości i wartości wielokultu-
rowości.

Przełożyli: Regina Jakubėnas, Bartłomiej Kowal

30 J. Šiaučiūnaitė-Verbickienė, Žydų ir lietuvių abipusio pažinimo ir kultūrinio bendradarbiavimo 
atspirtys tarpukario Lietuvoje: priemonės ir rezultatai, [w:] Lietuvos istorijos studijos, specialusis 
leidinys t. 8, Abipusis pažinimas: Lietuvių ir žydų kultūriniai saitai, J. Šiaučiūnaitė-Verbickienė (red.), 
Vilnius 2010, s. 25‒28.
31 G. Ashworth, R. Hartmannn, Žmogiškosios tragedijso ir siaubo vietų vadyba, [w:] Gamtos ir kul-
tūros paveldas:perteikimas ir ugdymas. Chrestomatinių tek.stų rinktinė, R. Čepaitienė (red.), Vilnius: 
2009, s. 245–258.




