HISTORIA { POLSKA KONTRA ROSJA }

Z kompleksami
daleko nie
zajedziemy
GEOPOLITYKA WROGOŚCI

O miejscu Polski w Europie, rywalizacji kulturalnej i politycznej
z Rosj oraz o wizji Europy Wschodniej mówi prof. Andrzej Nowak.
Jak wiele z imperialnej, XVIII-wiecznej
Rosji czerpie dzisiejsza Federacja
Rosyjska?
WbksiÈĝce „Metamorfozy imperium rosyjskiego 1721–1921” ĂledzÚ przemiany instytucjonalne form dziaïania Rosji. Przy pewnej
staïoĂci moĝemy jednoczeĂnie zaobserwowaÊ nowe techniki. Ostatnio sïuchaïem arcyciekawego referatu prof. Swietïany Muliny, poĂwiÚconego konfederatom barskim
zesïanym na SyberiÚ. Rosyjska uczona dotarïa do nowych ěródeï, fenomenalnych, zawierajÈcych nawet takie szczegóïy zesïañców jak opis ich cech Þzycznych, ze
wzrostem wïÈcznie. Tu daje znaÊ ob sobie
imperialna technika zsyïki – wbtym wypadku
konfederatów porwanych zb suwerennego
pañstwa, jakim formalnie byïa jeszcze
wb1768 roku Rzeczpospolita, ale powtarzanym wbpóěniejszym okresie. Katarzyna II,
propagujÈca obraz Rosji jako kraju tolerancji
religijnej, abopisujÈca RzeczpospolitÈ jako
katolicki zaĂcianek, prowadziïa radykalnie
nietolerancyjnÈ politykÚ wobec polskich zesïañców, nakazujÈc przymuszanie ich do
przejĂcia na prawosïawie. Stosowano róĝne
kary, m.in. wydano ukaz, wbktórym za przejĂcie zesïañców na prawosïawie obiecuje siÚ
18 rubli – to mniej wiÚcej tyle, ile wynosiïo
roczne utrzymanie. Wielu na to przystawaïo,
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przyjmujÈc narzucony przez wïadze warunek – przejĂcie na prawosïawie odbieraïo
prawo powrotu do Polski wb przypadku
amnestii. Dostrzec moĝna, ĝe ten sam mechanizm powróciï 180 lat póěniej, przy tzw.
paszportyzacji. Gdy podczas II wojny Ăwiatowej Armia Czerwona wkracza na ziemie
wschodnie Rzeczpospolitej, wszyscy na
wschód od tzw. linii Stalina, zwanej dla niepoznaki liniÈ Curzona, mieli podobny wybór: przyjÈÊ paszport sowiecki ibuwolniÊ siÚ
od widma zsyïki albo nie przyjmowaÊ. Jednak ci, co przyjÚli paszport, nie mogli juĝ liczyÊ na amnestiÚ ibpowrót do Polski. Czy to
nie podobne do czasów Katarzyny II?
Jaki jest na przestrzeni wieków stosunek imperialnych Rosjan do Polaków?
Znamy oczywiście wyjątki, opisywanego przez profesora Borysa Sawinkowa czy współczesnych intelektualistów ze Stowarzyszenia „Memoriał”.
Ale co się mówi w głównym nurcie?
Tak jak pisaïem wbpodtytule wspomnianej ksiÈĝki: „Geopolityka, ody ibnarody”,
odpowiedziÈ jest wïaĂnie geopolityka. Wystarczy spojrzeÊ na mapÚ Europy, by
stwierdziÊ, ĝe jeĂli Rosja chciaïa wyjĂÊ
zbperyferii europejskiej cywilizacji, dojĂÊ
do centrum kontynentu, to gïównÈ drogÚ
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zagradza jej Rzeczpospolita. Jest jeszcze
czynnik ideologiczny zwiÈzany zbtradycjÈ,
wb której carowie przypisali sobie misjÚ
wyzwalania ziem ruskich. Od wielkiego
ksiÚcia moskiewskiego Iwana Kality,
ab wiÚc od XIV wieku, aĝ po Wïadimira
Putina, czyli wiek XXI, wbpropagandzie
Moskwy trwa „wyzwalanie ziem ruskich”
od „ïacinników”, od wpïywów zachodnich. Póěniej przeszïo to wb „ratowanie
przed faszyzmem”. Gdy oglÈdaïem relacje
zbMarszu NiepodlegïoĂci wbrosyjskiej telewizji, widziaïem, ĝe ĂwiÚtujÈcych przedstawia siÚ jako faszyzujÈcych „ekstremistów”. WbdomyĂle: ibnas przydaïoby siÚ
wyzwoliÊ od faszyzmu. Putin moĝe pomóc
wbtym dziele biurokratom zbBrukseli.
Dziś faszyzm, a od czego wyzwalano
nas w XVIII wieku?
Przyjrzyjmy siÚ Katarzynie II, jednej
zbpierwszych nowoczesnych nacjonalistek,
jak zauwaĝyïa juĝ amerykañska badaczka
Liah GreenÞeld. Katarzyna myĂlaïa kategoriami narodu rosyjskiego ibzgodnie zbtym
przygotowaïa uzasadnienie rozbiorów Polski. Swojemu niemieckiemu korespondentowi odpowiedziaïa wb 1795 roku, gdy
Rzeczpospolita zniknÚïa zbmapy, ĝe nie chce
tytuïu królowej Polski, bo ona nic Polsce nie
zabraïa – wziÚïa tylko rosyjskie ziemie. Tak
zresztÈ gïosi napis na medalu, wybitym
zbokazji rozbioru: „Ottorĝennyja wozwratich”, „Przywróciïam, co byïo oderwane”.
KolejnÈ staïoĂciÈ imperium jest pokazywanie wrogów jako zacofanych, przedstawianie np. Rzeczpospolitej jako czarnej dziury
na mapie kulturalnej Europy. Wb koñcu
XVIII wieku byïo to sprzeczne zbfaktami,
bo wbPolsce Stanisïawowskiej drukowaïo
siÚ corocznie przeciÚtnie dwa razy wiÚcej
ksiÈĝek niĝ wbRosji, która liczyïa piÚÊ razy
wiÚcej mieszkañców.

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.

FOT. KRZYSZTOF SITKOWSKI/GAZETA POLSKA

Czyli „Metamorfozy…” to książka
o starciu elit: polskiej i rosyjskiej?
Ody, obktórych piszÚ wbksiÈĝce, to swoisty
pojedynek literacki elit kulturalnych, który
swój wyraz znajduje m.in. wbczasach Puszkina. Spod pióra tego rosyjskiego poety
wychodzi wiersz, wpajany ibdzisiaj wbrosyjskiej edukacji, pt. „Oszczercom Rosji”. Powstaï on wbczasie powstania listopadowe-
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go ibbyï obronÈ Rosji przed wizerunkiem
kreĂlonym przez Polaków: jako agresywnego imperium. Puszkin twierdzi, ĝe Polska
to wewnÚtrzna sprawa Rosji, ale jeĂli Zachód chce interweniowaÊ, to Rosja jest gotowa ibznowu, jak wb1812 roku, pochowa
wrogów wbziemi rosyjskiej.
Gdy kraje Grupy Wyszehradzkiej wstÚpowaïy do UE, to Perry Anderson, wpïywowy,
lewicowy intelektualista amerykañski, wyraziï obawÚ obodpychanie Rosji od rdzenia
Starego Kontynentu. Wbswoim olbrzymim
eseju, opublikowanym wbczasopiĂmie „London Review of Books”, stwierdziï, ĝe Polska,
Czechy, Sïowacja ibWÚgry razem wziÚte nie
majÈ nic kulturalnego do zaoferowania,
zwïaszcza wbporównaniu zbRosjÈ.
Ale chyba nie tylko geopolityka zadecydowała o wrogości Rosjan do Polaków,
bo aż takiej niechęci Moskale nie przejawiają do Rumunów czy Gruzinów.
ByÊ moĝe dlatego, ĝe polska kultura dobrze sobie radziïa wbtym intelektualnym pojedynku zbRosjanami, przynajmniej do poïowy XIX wieku. Wbokresie romantyzmu
nasz gïos wciÈĝ stanowi konkurencjÚ dla
Puszkina czy Lermontowa. Larry Wolff
wbksiÈĝce „Inventing Eastern Europe” zauwaĝa, ĝe sÈ dwie koncepcje Europy
Wschodniej. Jedna jest reprezentowana
przez spadkobierców Katarzyny Wielkiej
ib opïacanego przez niÈ Woltera, ab druga
przez polski republikanizm ibpisma innego
waĝnego Þlozofa oĂwiecenia – Jana Jakuba
Rousseau. Temu ostatniemu bardzo nie podobaï siÚ imperialny despotyzm ibwbpolskiej
elicie widziaï ciekawsze rozwiÈzania cywilizacyjne. On takĝe nie tworzyï bez wsparcia
ze strony zaangaĝowanych politycznie elit
polskich. Polska stanowiïa alternatywÚ dla
wyïÈcznie rosyjskiej Europy Wschodniej.
Czyli ten pojedynek między elitami nadal trwa...
Tym razem strona polska przegrywa,
lecz nie tylko strona polska, ale takĝe czeska oraz wÚgierska. Sïyszane sÈ te gïosy
zb naszej czÚĂci, tak jak spór Kundery
zbBrodskim sprzed blisko 40 lat, ale nasze
propozycje sÈ niewÈtpliwie sïabsze niĝ
utrwalany przez dwa ibpóï wieku rosyjskiej dominacji gïos zb Moskwy. Kreml
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woli wyciÈgaÊ rÚkÚ do Niemiec niĝ do
Warszawy czy Pragi ibrobi tak, jak wbczasach Hohenzollernów ibHabsburgów.
Od 1918 roku tracimy dodatkowo przez
to, ĝe nie potraÞmy siÚ porozumieÊ wbobrÚbie naszej Ărodkowo-wschodnioeuropejskiej wspólnoty, brakuje synergii naszych
dziaïañ, by przeciwstawiÊ siÚ tworzonemu
od wieków na Zachodzie obrazowi miaĝdĝÈcej przewagi kulturalnej Rosji nad krajami naszego regionu. Wiele politycznej
ibintelektualnej energii idzie na wewnÚtrzne
spory ibpróby budowania wyïÈcznie wïasnej,
polskiej, litewskiej, czeskiej czy wÚgierskiej
racji, zamiast na tworzenie alternatywnej
wobec rosyjskiej propagandy, abrzeczywistej
mapy kulturalnej naszego regionu ib jego
miejsca wb Europie. Potrzebujemy wiÚcej
wspólnych przedsiÚwziÚÊ kulturalnych,
konferencji naukowych, wymiany doĂwiadczeñ. Dopiero nasz wspólny gïos bÚdzie
sïyszany wbBrukseli, Paryĝu ibBerlinie.
Skoro romantykom się udawało, mimo
braku własnego państwa, to czemu
później zaczęliśmy słabnąć?
Problem polega na tym, ĝe czÚĂÊ naszych
elit przyjÚïa perspektywÚ postkolonialnÈ.
UwewnÚtrzniïa obcÈ dominacjÚ. CzÚĂÊ intelektualistów ibartystów nie godziïa siÚ na
niewolÚ ibtworzyïa róĝne dzieïa wbduchu
tego sprzeciwu, ale czÚĂÊ Polaków boi siÚ
niepodlegïoĂci, uznaje jÈ za zbyteczne ry-

Polskie powstania
w XIX wieku by«y
sygna«em, ŝe
Polacy nie zgodz
si¤ na zniewolenie.
Jednak powstania
przegrywa«y...

zyko. Polskie powstania wbXIX wieku byïy
sygnaïem, ĝe Polacy nie zgodzÈ siÚ na
zniewolenie. Jednak powstania przegrywaïy. Jeszcze powstanie listopadowe pobudziïo innych do obrony swojej toĝsamoĂci, jak to miaïo miejsce wĂród dziaïaczy
ruchu ukraiñskiego wbGalicji. Ale potem
przychodzi rabacja, nieudane powstanie
krakowskie, abUkraiñcy postrzegali to Þasko budowania narodu odgórnie, przez
szlachtÚ, jako szansÚ dla siebie, dla zaistnienia ich wspólnoty. Polacy zaczynajÈ siÚ
zsuwaÊ niĝej wbhierarchii ibprzestajÈ byÊ
narodem politycznym – bo naród bez ludu
istnieÊ nie moĝe. Ibwówczas pojawia siÚ
nowa grupa spoïeczna, która przejmuje od
szlachty païeczkÚ wbsztafecie przewodników narodu – inteligencja.
I inteligencja poradziła sobie gorzej
niż szlachta?
Zmiana elit przyniosïa pewne koszty. Po
przegranej powstania styczniowego drogi
Polaków ibLitwinów rozejdÈ siÚ. RozejdÈ
siÚ takĝe drogi zbinteligencjÈ ĝydowskÈ.
Wbzrywie 1863 r. wziÚïo udziaï 2200 ¿ydów, choÊ przecieĝ Polska im nic nie dawaïa, ale aspirowali oni do tego statusu,
który dawaï udziaï wbpolskiej przygodzie
dumnej wolnoĂci. Po klÚsce wielu ¿ydów
bÚdzie wybieraïo toĝsamoĂÊ innÈ niěli polska. Tymczasem polska inteligencja poprowadzi naród inaczej niĝ szlachta, bo
przejmie tÚ rolÚ juĝ niejako zb kompleksem, którego wczeĂniej wĂród polskich elit
wbtym stopniu nie byïo. Zbkompleksem
gorszoĂci. Skoro przegrywamy, to znaczy,
ĝe musimy szukaÊ wzorów gdzie indziej,
ĝe wzory przychodzÈce zbpañstw zachodnich majÈ wartoĂÊ absolutnÈ, ĝe trzeba je
tylko ubnas skopiowaÊ. Abinteligencja bÚdzie przewodziïa wb tym procesie. Brak
wiary wb moĝliwoĂÊ urzÈdzenia Europy
Wschodniej wedïug wartoĂci takich jak
wolnoĂÊ, dobrowolnoĂÊ, samodzielnoĂÊ,
to Ălepe oglÈdanie siÚ na zachodnie mocarstwa, realizujÈce przecieĝ przede
wszystkim wïasne interesy, nieraz przysporzy nam kïopotów. PowinniĂmy tymczasem wróciÊ do postawy niepodlegïych
uczestników europejskich struktur. Takĝe
wbdebacie obtym, jak Europa ma siÚ zmieniaÊ, aby przetrwaÊ wbXXI wieku.
GP

