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Jak wiele z imperialnej, XVIII-wiecznej 

Rosji czerpie dzisiejsza Federacja 

Rosyjska?

W ksi ce „Metamorfozy imperium rosyj-

skiego 1721–1921” ledz  przemiany insty-

tucjonalne form dzia ania Rosji. Przy pewnej 

sta o ci mo emy jednocze nie zaobserwo-

wa  nowe techniki. Ostatnio s ucha em ar-

cyciekawego referatu prof. Swiet any Muli-

ny, po wi conego konfederatom barskim 

zes anym na Syberi . Rosyjska uczona do-

tar a do nowych róde , fenomenalnych, za-

wieraj cych nawet takie szczegó y zes a -

ców jak opis ich cech Þ zycznych, ze 

wzrostem w cznie. Tu daje zna  o sobie 

imperialna technika zsy ki – w tym wypadku 

konfederatów porwanych z suwerennego 

pa stwa, jakim formalnie by a jeszcze 

w 1768 roku Rzeczpospolita, ale powtarza-

nym w pó niejszym okresie. Katarzyna II, 

propaguj ca obraz Rosji jako kraju tolerancji 

religijnej, a opisuj ca Rzeczpospolit  jako 

katolicki za cianek, prowadzi a radykalnie 

nietolerancyjn  polityk  wobec polskich ze-

s a ców, nakazuj c przymuszanie ich do 

przej cia na prawos awie. Stosowano ró ne 

kary, m.in. wydano ukaz, w którym za przej-

cie zes a ców na prawos awie obiecuje si  

18 rubli – to mniej wi cej tyle, ile wynosi o 

roczne utrzymanie. Wielu na to przystawa o, 

przyjmuj c narzucony przez w adze waru-

nek – przej cie na prawos awie odbiera o 

prawo powrotu do Polski w przypadku 

amnestii. Dostrzec mo na, e ten sam me-

chanizm powróci  180 lat pó niej, przy tzw. 

paszportyzacji. Gdy podczas II wojny wia-

towej Armia Czerwona wkracza na ziemie 

wschodnie Rzeczpospolitej, wszyscy na 

wschód od tzw. linii Stalina, zwanej dla nie-

poznaki lini  Curzona, mieli podobny wy-

bór: przyj  paszport sowiecki i uwolni  si  

od widma zsy ki albo nie przyjmowa . Jed-

nak ci, co przyj li paszport, nie mogli ju  li-

czy  na amnesti  i powrót do Polski. Czy to 

nie podobne do czasów Katarzyny II?

Jaki jest na przestrzeni wieków stosu-

nek imperialnych Rosjan do Polaków? 

Znamy oczywiście wyjątki, opisywa-

nego przez profesora Borysa Sawin-

kowa czy współczesnych intelektuali-

stów ze Stowarzyszenia „Memoriał”. 

Ale co się mówi w głównym nurcie?

Tak jak pisa em w podtytule wspomnia-

nej ksi ki: „Geopolityka, ody i narody”, 

odpowiedzi  jest w a nie geopolityka. Wy-

starczy spojrze  na map  Europy, by 

stwierdzi , e je li Rosja chcia a wyj  

z peryferii europejskiej cywilizacji, doj  

do centrum kontynentu, to g ówn  drog  
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zagradza jej Rzeczpospolita. Jest jeszcze 

czynnik ideologiczny zwi zany z tradycj , 

w której carowie przypisali sobie misj  

wyzwalania ziem ruskich. Od wielkiego 

ksi cia moskiewskiego Iwana Kality, 

a wi c od XIV wieku, a  po W adimira 

Putina, czyli wiek XXI, w propagandzie 

Moskwy trwa „wyzwalanie ziem ruskich” 

od „ acinników”, od wp ywów zachod-

nich. Pó niej przesz o to w „ratowanie 

przed faszyzmem”. Gdy ogl da em relacje 

z Marszu Niepodleg o ci w rosyjskiej te-

lewizji, widzia em, e wi tuj cych przed-

stawia si  jako faszyzuj cych „ekstremi-

stów”. W domy le: i nas przyda oby si  

wyzwoli  od faszyzmu. Putin mo e pomóc 

w tym dziele biurokratom z Brukseli.

Dziś faszyzm, a od czego wyzwalano 

nas w XVIII wieku?

Przyjrzyjmy si  Katarzynie II, jednej 

z pierwszych nowoczesnych nacjonalistek, 

jak zauwa y a ju  ameryka ska badaczka 

Liah GreenÞ eld. Katarzyna my la a katego-

riami narodu rosyjskiego i zgodnie z tym 

przygotowa a uzasadnienie rozbiorów Pol-

ski. Swojemu niemieckiemu koresponden-

towi odpowiedzia a w 1795 roku, gdy 

Rzeczpospolita znikn a z mapy, e nie chce 

tytu u królowej Polski, bo ona nic Polsce nie 

zabra a – wzi a tylko rosyjskie ziemie. Tak 

zreszt  g osi napis na medalu, wybitym 

z okazji rozbioru: „Ottor ennyja wozwra-

tich”, „Przywróci am, co by o oderwane”. 

Kolejn  sta o ci  imperium jest pokazywa-

nie wrogów jako zacofanych, przedstawia-

nie np. Rzeczpospolitej jako czarnej dziury 

na mapie kulturalnej Europy. W ko cu 

XVIII wieku by o to sprzeczne z faktami, 

bo w Polsce Stanis awowskiej drukowa o 

si  corocznie przeci tnie dwa razy wi cej 

ksi ek ni  w Rosji, która liczy a pi  razy 

wi cej mieszka ców.

Czyli „Metamorfozy…” to książka 

o starciu elit: polskiej i rosyjskiej?

Ody, o których pisz  w ksi ce, to swoisty 

pojedynek literacki elit kulturalnych, który 

swój wyraz znajduje m.in. w czasach Pusz-

kina. Spod pióra tego rosyjskiego poety 

wychodzi wiersz, wpajany i dzisiaj w rosyj-

skiej edukacji, pt. „Oszczercom Rosji”. Po-

wsta  on w czasie powstania listopadowe-

F
O

T
. K

R
Z

Y
S

Z
T

O
F

 S
IT

K
O

W
S

K
I/G

A
Z

E
T
A

 P
O

L
S

K
A

ZNÓW TA POLSKA!
Wystarczy spojrzeć na 
mapę Europy, by 
stwierdzić, że jeśli 
Rosja chciała wyjść 
z peryferii europejskiej 
cywilizacji, dojść do 
centrum kontynentu, to 
główną drogę zagradza 
jej Rzeczpospolita.
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go i by  obron  Rosji przed wizerunkiem 

kre lonym przez Polaków: jako agresywne-

go imperium. Puszkin twierdzi, e Polska 

to wewn trzna sprawa Rosji, ale je li Za-

chód chce interweniowa , to Rosja jest go-

towa i znowu, jak w 1812 roku, pochowa 

wrogów w ziemi rosyjskiej.

Gdy kraje Grupy Wyszehradzkiej wst po-

wa y do UE, to Perry Anderson, wp ywowy, 

lewicowy intelektualista ameryka ski, wy-

razi  obaw  o odpychanie Rosji od rdzenia 

Starego Kontynentu. W swoim olbrzymim 

eseju, opublikowanym w czasopi mie „Lon-

don Review of Books”, stwierdzi , e Polska, 

Czechy, S owacja i W gry razem wzi te nie 

maj  nic kulturalnego do zaoferowania, 

zw aszcza w porównaniu z Rosj .

Ale chyba nie tylko geopolityka zadecy-

dowała o wrogości Rosjan do Polaków, 

bo aż takiej niechęci Moskale nie prze-

jawiają do Rumunów czy Gruzinów.

By  mo e dlatego, e polska kultura do-

brze sobie radzi a w tym intelektualnym po-

jedynku z Rosjanami, przynajmniej do po-

owy XIX wieku. W okresie romantyzmu 

nasz g os wci  stanowi konkurencj  dla 

Puszkina czy Lermontowa. Larry Wolff 

w ksi ce „Inventing Eastern Europe” za-

uwa a, e s  dwie koncepcje Europy 

Wschodniej. Jedna jest reprezentowana 

przez spadkobierców Katarzyny Wielkiej 

i op acanego przez ni  Woltera, a druga 

przez polski republikanizm i pisma innego 

wa nego Þ lozofa o wiecenia – Jana Jakuba 

Rousseau. Temu ostatniemu bardzo nie po-

doba  si  imperialny despotyzm i w polskiej 

elicie widzia  ciekawsze rozwi zania cywili-

zacyjne. On tak e nie tworzy  bez wsparcia 

ze strony zaanga owanych politycznie elit 

polskich. Polska stanowi a alternatyw  dla 

wy cznie rosyjskiej Europy Wschodniej.

Czyli ten pojedynek między elitami na-

dal trwa...

Tym razem strona polska przegrywa, 

lecz nie tylko strona polska, ale tak e cze-

ska oraz w gierska. S yszane s  te g osy 

z naszej cz ci, tak jak spór Kundery 

z Brodskim sprzed blisko 40 lat, ale nasze 

propozycje s  niew tpliwie s absze ni  

utrwalany przez dwa i pó  wieku rosyj-

skiej dominacji g os z Moskwy. Kreml 

woli wyci ga  r k  do Niemiec ni  do 

Warszawy czy Pragi i robi tak, jak w cza-

sach Hohenzollernów i Habsburgów.

Od 1918 roku tracimy dodatkowo przez 

to, e nie potraÞ my si  porozumie  w obr -

bie naszej rodkowo-wschodnioeuropej-

skiej wspólnoty, brakuje synergii naszych 

dzia a , by przeciwstawi  si  tworzonemu 

od wieków na Zachodzie obrazowi mia -

d cej przewagi kulturalnej Rosji nad kra-

jami naszego regionu. Wiele politycznej 

i intelektualnej energii idzie na wewn trzne 

spory i próby budowania wy cznie w asnej, 

polskiej, litewskiej, czeskiej czy w gierskiej 

racji, zamiast na tworzenie alternatywnej 

wobec rosyjskiej propagandy, a rzeczywistej 

mapy kulturalnej naszego regionu i jego 

miejsca w Europie. Potrzebujemy wi cej 

wspólnych przedsi wzi  kulturalnych, 

konferencji naukowych, wymiany do wiad-

cze . Dopiero nasz wspólny g os b dzie 

s yszany w Brukseli, Pary u i Berlinie.

Skoro romantykom się udawało, mimo 

braku własnego państwa, to czemu 

później zaczęliśmy słabnąć?

Problem polega na tym, e cz  naszych 

elit przyj a perspektyw  postkolonialn . 

Uwewn trzni a obc  dominacj . Cz  in-

telektualistów i artystów nie godzi a si  na 

niewol  i tworzy a ró ne dzie a w duchu 

tego sprzeciwu, ale cz  Polaków boi si  

niepodleg o ci, uznaje j  za zbyteczne ry-

zyko. Polskie powstania w XIX wieku by y 

sygna em, e Polacy nie zgodz  si  na 

zniewolenie. Jednak powstania przegry-

wa y. Jeszcze powstanie listopadowe po-

budzi o innych do obrony swojej to samo-

ci, jak to mia o miejsce w ród dzia aczy 

ruchu ukrai skiego w Galicji. Ale potem 

przychodzi rabacja, nieudane powstanie 

krakowskie, a Ukrai cy postrzegali to Þ a-

sko budowania narodu odgórnie, przez 

szlacht , jako szans  dla siebie, dla zaist-

nienia ich wspólnoty. Polacy zaczynaj  si  

zsuwa  ni ej w hierarchii i przestaj  by  

narodem politycznym – bo naród bez ludu 

istnie  nie mo e. I wówczas pojawia si  

nowa grupa spo eczna, która przejmuje od 

szlachty pa eczk  w sztafecie przewodni-

ków narodu – inteligencja.

I  inteligencja poradziła sobie gorzej 

niż szlachta?

Zmiana elit przynios a pewne koszty. Po 

przegranej powstania styczniowego drogi 

Polaków i Litwinów rozejd  si . Rozejd  

si  tak e drogi z inteligencj  ydowsk . 

W zrywie 1863 r. wzi o udzia  2200 y-

dów, cho  przecie  Polska im nic nie da-

wa a, ale aspirowali oni do tego statusu, 

który dawa  udzia  w polskiej przygodzie 

dumnej wolno ci. Po kl sce wielu ydów 

b dzie wybiera o to samo  inn  ni li pol-

ska. Tymczasem polska inteligencja po-

prowadzi naród inaczej ni  szlachta, bo 

przejmie t  rol  ju  niejako z komplek-

sem, którego wcze niej w ród polskich elit 

w tym stopniu nie by o. Z kompleksem 

gorszo ci. Skoro przegrywamy, to znaczy, 

e musimy szuka  wzorów gdzie indziej, 

e wzory przychodz ce z pa stw zachod-

nich maj  warto  absolutn , e trzeba je 

tylko u nas skopiowa . A inteligencja b -

dzie przewodzi a w tym procesie. Brak 

wiary w mo liwo  urz dzenia Europy 

Wschodniej wed ug warto ci takich jak 

wolno , dobrowolno , samodzielno , 

to lepe ogl danie si  na zachodnie mo-

carstwa, realizuj ce przecie  przede 

wszystkim w asne interesy, nieraz przy-

sporzy nam k opotów. Powinni my tym-

czasem wróci  do postawy niepodleg ych 

uczestników europejskich struktur. Tak e 

w debacie o tym, jak Europa ma si  zmie-

nia , aby przetrwa  w XXI wieku.  GP
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