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Leszek Sosnowski: Brałeś niedaw-
no udział w bardzo ciekawej konfe-
rencji międzynarodowej w Berlinie, 
poświęconej nowej sytuacji w Euro-
pie po rosyjskim ataku na Ukrainę. 
W szczególności nie tylko opóźnio-
nej, ale dziwnej reakcji Niemiec na 
tę agresję.

Prof. Andrzej Nowak: Różnie właśnie 
o tym mówiono w trakcie konferencji. Od-
bywała się ona w miejscu szczególnym, 
bo w  otwartym kilkanaście miesięcy 
temu, w czerwcu 2021 r., Muzeum Wy-
pędzonych, które mieści się koło zburzo-
nego w czasie wojny dworca kolejowego, 
w  samym centrum Berlina. Nawiasem 
mówiąc, tam, na tym placu, przy któ-
rym jest właśnie owo muzeum, jest też 
wyznaczone miejsce, gdzie stanąć miał 
pomnik Polaków – ofiar III Rzeszy. Projekt 
ten jednak został wstrzymany. A wracając 
do samego muzeum, przypomnę tylko, 
że jego idea zaczęła nabierać rumieńców, 
kiedy na czele Związku Wypędzonych 
w Niemczech w latach 1998–2014 poja-
wiła się pani Erika Steinbach. Głównie 
dzięki niej idea muzeum się zmaterializo-
wała. Ale w formie, która na pewno by się 
nie spodobała pani Steinbach. Zwiedzając 
to muzeum – do czego bardzo zachęcam 
każdego Polaka, który ma czas, a akurat 
znalazł się w Berlinie – można przekonać 
się, że warto krytykować, warto protesto-
wać przeciwko takim działaniom, jakie 
podejmuje wroga prawdzie, nie Polsce, 
polityka historyczna, w tym przypadku 
niemiecka. O dziwo, ekspozycja jest nie-
zwykle zobiektywizowana, to znaczy nie 
ma tam kłamstw i nie jest ona wyrwana 
z kontekstu. To historia rzeczywistych 
cierpień kilkunastu milionów Niemców, 
którzy musieli opuścić swoje miejsca za-
mieszkania w końcowej fazie II wojny 
światowej i tuż po niej. Jest to pokazane 
w kontekście, który stanowi ideologia na-
rodowego socjalizmu przyjęta demokra-
tycznie przez Niemców, przez Niemców 

wybrana jako ich ideologia państwowa. 
Skutki tej ideologii musiały być tragicz-
ne dla wszystkich sąsiadów III Rzeszy, 
a zwłaszcza sąsiadów na wschodzie Nie-
miec. Pokazano, jak wyglądała polityka 
niemiecka, kolonialna de facto, w czasach 
Hitlera.

Czyli historia wypędzeń zaczyna 
się w okresie 1944–1945?

Nie, nie. Pierwsze piętro jest po-
święcone w  ogóle wypędzeniom jako 
zjawisku historycznemu, także współ-
czesnym, np. w Afryce. Na pierwszym 
piętrze jest ogólny kontekst, światowy, 
dotyczący także współczesnych wypę-
dzeń. Jest tłumaczone, na czym polega 
cierpienie wypędzonych w ogóle, nieza-
leżnie od tego, gdzie i jak się to dzieje. 
Natomiast właściwa wystawa dotyczą-
ca niemieckich wypędzeń to jest drugie 
piętro.

Jest tam pokazane również to, jak 
Niemcy wypędzali, czy tylko jak oni 
są przeganiani?

Jest oczywiście historia kolonializmu 
niemieckiego, jeśli pytasz o ten najszer-
szy kontekst, kolonializmu niemieckiego 
w Afryce. Natomiast gdy idzie o kontekst 
już bezpośredni wypędzeń drugowojen-
nych, to jest temu poświęcona ekspozy-
cja właśnie na drugim piętrze. Jest tam 
pokazane, że początkiem wypędzenia 
Niemców w latach 1944–1946 jest Adolf 
Hitler i rządy narodowych socjalistów. 
Wypędzenia Polaków są przypomniane, 
choć nie jest to głównym tematem. Oczy-
wiście są pokazane wypędzenia Niemców 
z ziem polskich, ale jest jasno powiedzia-
ne, że nie była to decyzja rządu polskiego, 
nawet tego komunistycznego, tylko że 
była to decyzja aliantów, zapadła w Jałcie 
i w Poczdamie. Po drugie jest pokazana 
rola sprawcza Armii Czerwonej. Po trzecie 
mniej więcej tyle samo miejsca zajmują 
wypędzenia z ziem polskich, co wypę-
dzenia z Czech, z Sudetenlandu, jak po 
niemiecku nazywała się zachodnia część 

Czech, ale różna jest narracja. Zgodnie 
z prawdą historyczną wypędzenia cze-
skie były wyłącznie odpowiedzialnością 
państwa czeskiego. To była decyzja rzą-
du czeskiego, chodzi o  słynne dekrety 
Benesza (nakazujące m.in. wysiedlenie 
3 mln Niemców); w tym sensie Niemcy, 
którzy czują się pokrzywdzeni, mogą 
mieć pretensje do państwa czeskiego. Na 
to też warto zwrócić uwagę, bo to jest 
wszystko zgodne z prawdą historyczną. 
Jest również pokazana historia manipu-
lacji wypędzeniami w polityce RFN po 
II wojnie światowej; jako przedmiot gry 
politycznej.

Są pokazani tacy ludzie jak Her-
bert Hupka, Herbert Czaja i inni?

Tak, oczywiście. Pokazana jest poza 
tym droga do pojednania, która zaczy-
na się od czego? Od listu biskupów pol-
skich do biskupów niemieckich. Każdy 
może sobie przeczytać po polsku i po 
niemiecku.

Z tego, co mówisz, wynika, że to 
przede wszystkim Niemcy powinni 
chodzić do tego muzeum.

Tak, i  chodzą, są nawet wycieczki 
szkolne, ale myślę jednak, że ta narracja 
jest dla nich nudna, nieciekawa; tam jest 
dla nich za mało o cierpieniu niemieckim. 
Tak przypuszczam, nie badałem tego.

A więc jest to znamienne i uza-
sadnione, że w tym miejscu właśnie 
zaczęła się konferencja na temat dzi-
siejszej sytuacji na Ukrainie.

Tak, a raczej skutków międzynarodo-
wych tej sytuacji, bo nie chodziło stricte 
o wydarzenia na froncie, tylko o politycz-
ną sytuację Europy po agresji rosyjskiej 
na Ukrainę. Organizatorem konferencji 
była Europejska Sieć Pamięć i Solidarność 
tworzona już od kilkunastu lat głównie 
z inicjatywy polskiej, ale skupiająca roz-
maite instytucje i uczonych z kilkunastu 
już krajów europejskich, którzy starają się 
wspólnie nie tylko debatować, ale działać 
na rzecz bliższego zrozumienia historii 

Dlaczego Zachód nie chce uwierzyć w rosyjski imperializm

Niemcy chcą budować most do Rosji. 
Dla nas miejsce pod mostem

Z prof. ANDRZEJEM NOWAKIEM rozmawia Leszek Sosnowski
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kich relacji ze Wschodem, nie mogła po-
jąć, dlaczego obecni na sali, a było tam 
około stu osób, w tym Ukraińcy, Litwini, 
Łotysze, Polacy, Czesi czy Słowacy, jakoś 
nie bardzo chcą zaakceptować rolę bu-
downiczego mostów, którą przyjmują na 
siebie Niemcy. Co wam się nie podoba 
w tej koncepcji budowania mostów, za-
pytała. Ponieważ nie usłyszała odpowie-
dzi w trakcie panelu, pozwoliłem sobie, 
kiedy już była otwarta dyskusja, udzielić 
odpowiedzi. Stwierdziłem, że pani redak-
tor i inni Niemcy, którzy tak przywiąza-
ni są do idei budowania mostów między 
Niemcami a Rosją, powinni zadać sobie 
pytanie: a co powiedzą na to ci, którzy 
będą mieszkać pod mostem?

Świetna riposta i  refleksja. Bo 
przecież Niemcy i  Rosję nie dzieli 

żadna rzeka czy wąwóz, których po-
konanie wymaga mostu. Między nimi 
od wieków egzystują całe narody, całe 
kraje, państwa, które wcale nie pro-
szą się o jakiś niemiecko-rosyjski most 
nad swoimi głowami.

Wprost przeciwnie, obawiają się ta-
kich „mostów”, nie życzą ich sobie. Trzeba 
wczuć się w perspektywę ludzi spod mo-
stu. Bo ten most między Berlinem a Mo-
skwą, czy Berlinem a Petersburgiem, jak 

tego urzędu: może wykonywać pewne 
ruchy, ale decyduje kanclerz. A  kanc-
lerz obecnie pochodzi z  formacji SPD, 
najbardziej prorosyjskiej, konsekwent-
nie promoskiewskiej formacji w polityce 
niemieckiej.

A czy nie jest czasem tak, że ist-
nieje jakiś kolejny tajny układ mię-
dzy Niemcami a  Rosją i  kanclerz 
tylko i wyłącznie realizuje ten układ? 
Historia dowodzi, że już od czasów 
Brandenburgii były zawierane takie 
porozumienia i zawsze kosztem Rze-
czypospolitej.

Dzisiaj oczywiście nikt głośno o tym 
nie powie, a rzecz jasna ja nie mam żad-
nych danych na temat tajnych układów. 
Nikt głośno do tej tradycji nie nawiązu-
je w Niemczech, natomiast tego rodzaju 

tendencja przedstawiana jest w formie 
charakterystycznej dla miękkiej polityki 
Republiki Federalnej Niemiec, polityki pa-
mięci, ale także polityki w ogóle. Niemcy 
są krajem ze względu na swoje położenie 
pośredniczącym: pośredniczącym między 
Zachodem a Wschodem. Przy czym pa-
miętajmy, że Wschód oznacza dla nich 
tylko Rosję. Prowadząca jeden z paneli 
dziennikarka, bardzo wpływowa wła-
śnie w dziedzinie budowania niemiec-

Europy, naszej Europy, tak bym powie-
dział, Środkowo-Wschodniej; w Europie 
Zachodniej jej opinie i spostrzeżenia są 
raczej przeoczone.

Kto brał udział w konferencji?
Głównie naukowcy z kilkunastu kra-

jów zajmujący się historią; oczywiście 
szczególnie ważny był udział Ukraińców. 
Tematem osobnej refleksji, bardzo waż-
nej, która przewijała się przez tę konfe-
rencję, było pomijanie w świadomości 
sfer akademickich w Niemczech historii 
Europy Wschodniej, a w szczególności 
Ukrainy. W konferencji brali udział także 
politycy niemieccy, głównie przedstawi-
ciele Zielonych, ważnej partii, jak wia-
domo, w strukturze polityki niemieckiej, 
która obecnie współtworzy koalicję, ale 
która jest – co może brzmieć paradok-

salnie – nastawiona krytycznie do po-
lityki zagranicznej niemieckiego rządu. 
Może to dziwnie, jeśli wziąć pod uwagę, 
że Zieloni mają w rękach tekę ministra 
spraw zagranicznych, ale konstytucja 
niemiecka jest taka, że za całość polity-
ki zagranicznej odpowiada tylko jedna 
osoba – jest nią kanclerz. Pani Annalena 
Baerbock niezależnie od tego, jakie są 
jej poglądy, jest de facto figurantką, bo 
takie jest konstytucyjne uplasowanie 

Józef II, Katarzyna II i Fryderyk II nad mapą Rzeczypospolitej. Grafika niemiecka z XVIII w. Fot. Wikimedia
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tomiast pod uwagę tego, że obok są kraje, 
które są członkami tej samej wspólnoty co 
Niemcy: są sojusznikami Niemiec w NATO, 
są członkami tej samej wspólnoty euro-
pejskiej. Ich zdanie w ogóle nie jest brane 
pod uwagę.

Nie jest brane pod uwagę, bo ta 
wspólnota europejska jest totalnie 
zdominowana przez Niemców i oni 
już uważają nas za swoje landy po 
prostu.

Warto cały czas podkreślać, że w nie-
mieckim myśleniu politycznym panuje 
nawyk, który trzeba stopniowo przewal-
czyć, iż to, co na wschód od nich, w na-
turalny sposób musi znaleźć się pod ich 
kierownictwem. Dlaczego nie chcemy się 
zgodzić z tym, że jesteśmy mniej doświad-
czeni, gorzej zorganizowani, słabiej roz-
winięci, powinniśmy więc pozwolić sobą 
kierować. Bo oni wszak wiedzą lepiej, jak 
nami pokierować. Oni powiedzą nam, jak 
urządzić demokrację, jak wymiar spra-
wiedliwości zorganizować, wszystko to 
nam powiedzą.

Nie tylko nam. Innym chcą to 
samo powiedzieć.

Wszystkim tym krajom na wschód 
od siebie, aż do Rosji. Bo Rosja – to już 
co innego, z Rosją trzeba budować mo-
sty. I to jest właśnie problem mentalny, 
a z niego wyrasta polityka. Wciąż jeszcze 
na mentalnej mapie – to jest teraz często 
używane określenie, myślę, że tutaj przy-
datne – nie dość wyraźnie istnieją kraje 
takie jak Polska, a tym bardziej kraje takie 

jak Ukraina.
Niektórzy Polacy bardzo 

się przyczyniają do utwier-
dzania Niemców w takiej men-
talności. No bo jeśli np. nasz 
minister spraw zagranicznych 
Sikorski jedzie do Berlina i na-
wołuje Niemców do stanow-
czego przejęcia roli hegemona, 
jeśli w Europarlamencie polscy 
parlamentarzyści głosują raz 
po raz przeciwko swemu kra-
jowi, to co o nas myśleć? Co 
o nas myśleć, gdy tylu z na-
szych przedstawicieli chodzi na 
kolanach przed Unią Europej-
ską? Logiczny wniosek nasuwa 
się sam: ci Polacy nie są zdolni 
do samodzielności.

W  dyskusji problem samo-
dzielności państw „pod mostem” 
wyszedł w  sposób bardzo cie-
kawy. Zaczęła się ona od świet-
nego i  bardzo dramatycznego 
wystąpienia Andrija Portnova, 
ukraińskiego historyka, w moim 
przekonaniu zdecydowanie naj-
lepszego, najinteligentniejszego, 
który od kilkunastu już lat szu-
ka pracy – w Niemczech. Znalazł 
ją w  końcu, można powiedzieć 

kompletnej niewrażliwości na doświad-
czenie historyczne, które w Polsce jest 
znane na poziomie szkoły podstawowej. 
Bo przecież głównym tytułem do sławy 
Katarzyny II w tradycji rosyjskiej jest do-
konanie rozbiorów Polski i zagarnięcie 
północnego wybrzeża Morza Czarnego. 
To był projekt „Noworosja”, do którego 
nawiązuje dzisiaj Putin w swojej ekspan-
sji. Ale jest drugi element, który także 
trzeba przytoczyć tutaj dla uświado-
mienia sobie, jaka jest siła tego nawyku 
myślowego w Niemczech: pani kanclerz 
Merkel wielokrotnie, właściwie trudną do 
policzenia ilość razy, powtarzała frazę, 
że „Rosja jest naszym najważniejszym 
sąsiadem na wschodzie”. Warto się za-
stanowić nad tym i spojrzeć na mapę: 
Niemcy w  żadnym punkcie mapy nie 
sąsiadują z Rosją. W żadnym. Natomiast 
przyzwyczajeni są myśleć, że to Rosja jest 
ich sąsiadką, a te mniejsze kraje sąsiada-
mi nie są.

To kim są te państwa? Efemery-
dami, które za chwilę mają zniknąć?

No właśnie. I tu nastąpiła rzecz cieka-
wa w trakcie dyskusji: niektórzy Niemcy 
obecni na sali zwrócili uwagę, jak bar-
dzo często niemiecka polityka, także ta 
z ostatnich kilkunastu lat, traktuje Rosję 
w sposób uprzywilejowany. Właśnie na 
tej zasadzie, że nie można myśleć o pokoju 
w Europie bez Rosji, nie można myśleć 
o rozwoju gospodarczym w Europie bez 
Rosji, praktycznie nie można myśleć o ni-
czym bez Rosji. W ogóle nie bierze się na-

dawniej, nie łączy dwóch krajów, które 
sąsiadują ze sobą, tylko kraje, które mają 
jeszcze kilkanaście innych krajów pomię-
dzy sobą i nie wolno nie brać tego pod 
uwagę.

Te tajne układy zawierane wcze-
śniej między Brandenburgią i Moskwą 
(bo nazwy „Rosja” nikt wtedy jeszcze 
nie używał) to nie było nic innego jak 
właśnie budowanie „mostów” mię-
dzy Prusami czy III Rzeszą, kosztem 
Rzeczypospolitej oczywiście, aż do jej 
unicestwienia.

To są koncepcje faktycznie mające sta-
re korzenie i myślę, że są najtrudniejsze 
do przewalczenia, ale trzeba walczyć – 
środkami dyplomatycznymi, także takimi 
konferencjami jak ta, choć rzecz jasna nie 
tylko. To jest walka z pewnym nawykiem 
rozumowania Niemców, zwłaszcza nie-
mieckich elit politycznych, bo pewnie 
zwykły Niemiec w ogóle o tym nie my-
śli. Ale elity niemieckie przyzwyczajone 
są myśleć o Rosji jako o swojej jedynej 
ważnej – i bezpośredniej! – sąsiadce na 
wschodzie. To jest zasadniczy problem, 
wciąż aktualny. Przypomnę, że kanclerz 
Merkel trzymała – i chwaliła się tym – na 
swoim biurku portret Katarzyny II jako 
najwybitniejszej polityczki, jak to się 
mówi dzisiaj.

No i rodowitej Niemki.
I Niemki właśnie. Wspaniały przykład 

kariery kobiety niemieckiej w wielkiej po-
lityce światowej. Już przez to samo An-
gela Merkel dawała wyraz swojej jakiejś 

Kanclerz Niemiec Angela Merkel wita się z Donaldem Tuskiem podczas spotkania Europej-
skiej Partii Ludowej w Zagrzebiu. W środku widoczna Ursula von der Leyen, od 1 grudnia 
2019 r. przewodnicząca Komisji Europejskiej. Fot. PAP/Goran Stanzl
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jak konieczna jest Rzeczpospolita 
w  dawnym wymiarze, w  tym wy-
miarze XV-, XVI-, XVII-wiecznym, 
XVIII-wiecznym nawet jeszcze tak-
że. Jaka to była fantastyczna równo-
waga sił w Europie i  jaka szansa dla 
tych krajów, nad którymi mosty chce 
budować Niemiec z Rosjaninem, że-
byśmy my żyli pod mostem właśnie. 
Rodzi się potrzeba silnej Rzeczypo-
spolitej w dawnym rozumieniu.

Myślę, że nigdy nie byliśmy tak bli-
sko szansy przekonania najpierw siebie 
samych, bo już są przekonani o tym nie-
którzy Litwini – tylu Litwinów nie było 
przekonanych do koncepcji dawnej Rze-
czypospolitej od przynajmniej XVIII wie-
ku. Już jest bardzo dużo przekonanych 
Ukraińców o tym, że to ma sens, ta wspól-
nota dawała siłę i bezpieczeństwo.

Tak samo Łotysze, Estończycy.
No oczywiście. W  konferencji brał 

bardzo aktywny udział między innymi 
przedstawiciel Łotwy, który mówił zu-
pełnie to samo, co mówili przedstawiciele 
Polski. Nawet powiedziałbym, że naiwnie 
wyrażał pewne argumenty, o których my 
wiemy, że do zachodnich naszych partne-
rów nie trafiają. Powtarzał na przykład: 
gdzie się podziała na Zachodzie ta wie-
dza o komunizmie, którą my mamy? No 
cóż, my dobrze wiemy, że szerszej wiedzy 
o zbrodniach komunizmu próżno szukać 
na Zachodzie.

Bo oni tych zbrodni tam nie za-
znali. Nawet mieli intelektualistów, 

Teraz nagle myślą inaczej?
Niektórzy próbują myśleć inaczej. To 

zmienia ta wojna. Bardzo ciekawy rezo-
nans wzbudziło uświadomienie sobie, że 
przecież istniało coś takiego jak wielka 
Rzeczpospolita. Paradoksalnie właśnie 
ta wojna przypomina nam o tej dawnej 
wspólnocie, budzi się jakby tęsknota za 
nią. Nigdy od czasów Rzeczypospolitej nie 
było tak dobrych stosunków w trójkącie 
Polska-Litwa-Ukraina jak obecnie. To za-
czynają dostrzegać ludzie z zewnątrz. No 
bo rzeczywiście istnieje coś takiego, coś 
wcześniejszego, co łączy kraje i narody. 
One mają coś wspólnego, i to jest coś, nad 
czym warto się zastanowić.

Narody żyjące w dawnej Rzeczy-
pospolitej miały oczywiście bardzo 
dużo wspólnego; rozbicie tej wspól-
noty wymagało połączenia sił trzech 
groźnych grabieżczych państw.

Tragedia wojny na Ukrainie jest dla 
nas szansą uświadomienia sobie, że hi-
storia Rzeczypospolitej się nie skończyła. 
To nie jest jakaś fantazja, jakaś brednia 
szowinistów z Warszawy czy z Krakowa, 
czy skądkolwiek, tylko opowieść o praw-
dziwej historii, która trwała ładne kil-
kaset lat i która ma swoje znaczenie dzi-
siaj, w XXI wieku. I to jest też jakaś jedna 
z moich roboczych konkluzji z tej bardzo 
ciekawej konferencji w Berlinie.

Nie uczestniczyłem w konferen-
cji, ale jak tego słucham, co mówisz, 
to znów nachodzi mnie refleksja, 
która nachodzi mnie zresztą od lat: 

półetatową, na Uniwersytecie Viadrina 
we Frankfurcie nad Odrą. Jest tam jedy-
na katedra, w której pojawia się w ogó-
le w całych Niemczech słowo „historia 
Ukrainy”. Żeby jednak w ogóle przeszło 
Niemcom przez gardło coś takiego jak 
„Ukraina”, to w nazwie tej katedry jest 
„Katedra – i tu muszę użyć angielskiego 
słowa, bo tak jest to właśnie pisane – of 
Ukrainian Entangled History”. To znaczy, 
że historia tego kraju musi być połączo-
na z innymi, sama Ukraina nie może być 
interesująca, bo nie ma swojej istotnej 
historii. Na to zwrócił uwagę Andrij Por-
tnov w swoim wystąpieniu. Teraz to do-
piero pod wpływem wojny zaczyna się 
pojawiać refleksja: no, ale może jest coś 
takiego jak Ukraina, jak Białoruś, i że war-
to byłoby się czegoś o tym dowiedzieć. 
Wtedy kilku Niemców zabierających głos 
po tym wystąpieniu, bardzo emocjonal-
nym i świetnie skonstruowanym, mówiło: 
no rzeczywiście tak było, że myśmy uwa-
żali, że Ukraina to jest po prostu część 
Rosji, zawsze tak uważaliśmy, a  teraz 
dowiadujemy się, że Ukraina była czę-
ścią Rzeczypospolitej przez 400 lat, czyli 
częścią naszej, nie w sensie niemieckim, 
ale w sensie europejskim historii, że par-
tycypowała w tej europejskiej historii. 
Oczywiście potem także, po rozbiorach 
Rzeczypospolitej, poprzez uczestnictwo 
części Ukrainy w imperium habsburskim, 
pojawia się ona w europejskiej historii. 
My, Niemcy, uważaliśmy zawsze, że Ukra-
ina to jest Rosja.

Rosyjski dyktator Władimir Putin i kanclerz Niemiec Olaf Scholz podczas spotkania na Kremlu 15 lutego 2022 r., tuż przed inwazją 
Rosji na Ukrainę. O tym, że władca Rosji przywódców innych krajów, także Niemiec, traktuje w sposób imperialny i lekceważący, 
dobitnie przekonuje posadzenie gościa po drugiej stronie długiego stołu. Fot. PAP/Michaił Klimentiew
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od razu, że nie ma na myśli czasów paktu 
Ribbentrop-Mołotow, tylko czasy dwóch 
kanclerzy: Gorczakowa i Bismarcka. I to 
jest przyjmowane, bo oczywiście gdy-
by w Niemczech ktoś mówił, że trzeba 
wrócić do paktu Ribbentrop-Mołotow, to 
spotkałoby się to z oburzeniem, zapewne 
w dużej części szczerym, natomiast kiedy 
Putin mówi o tym, że najlepsze czasy to 
była jednak ta druga połowa XIX wieku, 
to niemieckie elity kupują taki pogląd 
bardzo chętnie. Tak samo zresztą prze-
ciętny Niemiec. Tylko nie ma tych ludzi 
spod mostu w tym obrazie.

To jest tak rosyjska, jak i niemiec-
ka tęsknota za imperium.

Tak i to jest też jeszcze jeden ważny 
aspekt tej konferencji, że rozmawiano bar-
dzo dużo o pojęciu imperializmu. Widać 
było – bo obecna była też przedstawicielka 
opozycji rosyjskiej, Memoriału, niezwy-
kle zasłużonej organizacji – jak Rosjanom, 
którzy są przeciwko Putinowi, trudno jest 
pogodzić się z oskarżeniem ich kraju o im-
perializm rosyjski. Dla nich zło zaczyna się 
niedawno, od Putina albo co najwyżej od 
komunizmu. Rosja nie realizuje polityki 
imperialnej. I niektórzy Niemcy też pod-
chwytywali jakby to, że imperializm to 
nie jest właściwy klucz, że to raczej innych 
trzeba szukać kluczy do tego, co robi Putin. 
Nacjonalizm? Tak, na pewno to jest tylko 
zły nacjonalizm, bo każdy nacjonalizm 
jest zły z definicji, ale nie imperializm. 
Widać, jaki jest problem z przyznaniem 
czegoś, co jest dla mnie – ale nie tylko 
dla mnie, dla bardzo wielu historyków, 
którzy tą tematyką się zajmują – coraz 
bardziej przejrzystą prawdą. A mianowi-
cie, że głównym odpowiedzialnym za naj-

większe nieszczęścia w XX wieku 
nie był nacjonalizm, a na pewno 
nie tylko i nie przede wszystkim 
nacjonalizm, lecz imperializm. 
To znaczy moment, w którym te 
najsilniejsze narody w  Europie 
uznają, że mogą, a  nawet mają 
obowiązek kontrolować inne wo-
kół siebie i powinny porozumieć 
się z  podobnymi im potężnymi 
ośrodkami wpływu, żeby uzgod-
nić koncert mocarstw, jak było 
to w XVIII wieku czy w XIX, albo 
uzgodnić porozumienie Wielkiej 
Trójki czy Wielkiej Czwórki, tak jak 
to było w XX wieku, albo wreszcie 
zrobić tak, jak do tego cały czas 
nawołuje Putin: porozummy się: 
Rosja z  Niemcami i  Francją, bo 
trzeba w Europie jakiś porządek 
zaprowadzić, a tu nam zagrażają te 
powodujące chaos etnokracje – to 
jest ulubione powiedzenie propa-
gandy Putina adresowanej do elit 
brukselskich, do elit europejskich. 
Musimy razem zwalczać etnokra-
cje we wschodniej Europie, które 

procesu jednak w XVII wieku i o tym będę 
trochę pisał, a raczej już piszę, w VI tomie 
„Dziejów Polski”. Ale w pełnym wymiarze 
zjawisko ujawnia się w czasach oświecenia, 
co zresztą opisał znakomicie amerykański 
historyk Larry Wolf w przetłumaczonej nie-
dawno na polski, a wydanej 32 lata temu 
po angielsku książce „Inventing Eastern 
Europe”. „Oświeceni” intelektualiści za-
chodnioeuropejscy wymyślili schemat, 
zgodnie z którym na wschód od Niemiec 
są wyłącznie dzikusy, które nie umieją my-
śleć logicznie i tylko Wolter albo Diderot, 
albo baron von Grimm mogą nauczyć ich 
myśleć, ale ponieważ jest im trudno zrobić 
to tak daleko od Paryża czy Berlina, to naj-
lepiej poprosić o pomoc cesarzową Rosji.

I króla pruskiego, który też nie ża-
łował pieniędzy na szerzenie frustracji 
wśród Polaków.

Oczywiście, tylko że król pruski był 
za słaby sam, więc dlatego potrzebował 
pomocy Katarzyny.

Przed rozbiorami był słaby, dzięki 
rozbiorom wzrósł bardzo w siłę.

Po to budował te mosty. Bismarck czy 
Fryderyk II zawsze podkreślali, że najważ-
niejszą dyrektywą polityki niemieckiej 
– pruskiej, a  potem niemieckiej – jest 
zachować idealne stosunki z Rosją. Ile 
razy Niemcy od tego odstąpiły, przycho-
dziła katastrofa dla Niemiec. Władimir 
Putin podkreślał wielokrotnie w swoich 
wypowiedziach dla niemieckiej telewi-
zji, co wiem, bo staram się śledzić wy-
powiedzi Putina, że nie było lepszych 
czasów dla Europy niż wtedy, kiedy 
Niemcy miały bezpośrednią, pełną gra-
nicę z Rosją i kiedy stosunki między tymi 
krajami były najlepsze. Putin zaznaczał 

którzy wielbili lub co najmniej uspra-
wiedliwiali zbrodniczy system.

Tam ich nie było, ale gdzie indziej 
były, i to w skali masowej. Takie konfe-
rencje pozwalają też uświadomić sobie, że 
pewne nasze stereotypy o Zachodzie też 
warto częściowo rewidować. Częściowo 
w tym sensie, że i wśród Niemców są lu-
dzie, którzy zaczynają rewidować swoje 
poglądy. Lub też nie mieli nigdy takich ru-
sofilskich poglądów. Jest ich niewielu, ale 
są. Na konferencji pewien profesor z Pary-
ża, rosyjskiego czy rosyjsko-ukraińskiego 
pochodzenia, Arjakovsky, mówił o tym, 
że Europa powinna przypomnieć sobie 
i osądzić totalitarne dziedzictwo komu-
nizmu. Gdy my to mówimy, to brzmi to 
niestety znacznie słabiej, niż kiedy takie 
poglądy głosi ktoś z Paryża. To jest bardzo 
ważne, żebyśmy pamiętali o tym, by szu-
kać takich właśnie partnerów we Francji, 
w Niemczech, w Anglii, w ogóle na Zacho-
dzie. Nawet jeśli jest ich jeszcze niewie-
lu, warto wyszukiwać takich partnerów, 
z którymi można będzie skuteczniej do-
cierać do szerszej opinii w ich krajach. 
Bo powtarzam – kiedy to mówi Polak czy 
Łotysz, to jest traktowane tak: cóż tam 
oni, w tej wschodniej Europie, wiedzą; 
nie umieją myśleć poprawnie. Tylko my 
w Niemczech, we Francji itd. potrafimy 
logicznie myśleć. Zresztą, co najgorsze, 
narzucono części naszej inteligencji takie 
przekonanie, że tak jest naprawdę, że my 
sami nie umiemy nic.

Duża część tej inteligencji niestety 
w zdumiewająco łatwy sposób to przy-
jęła. Nie jest to zresztą zjawisko nowe.

To się zaczęło od XVIII wieku, co naj-
mniej. Zaczynam widzieć początki tego 

Panel dyskusyjny podczas konferencji „The Politics of Memory as a Weapon”. Od lewej: Irina 
Szczerbakowa, Marieluise Beck, prof. Andrzej Nowak, prof. Antoine Arjakowsky i Christoph 
von Marschall. Fot. https://www.facebook.com/flverver/
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Otóż to! To po pierwsze, a po drugie 
nie brakuje Rosji miejsc nad morzami, 
również ciepłymi, nad dostępem do Mo-
rza Czarnego choćby, i tylko jeżeli stwo-
rzy się tutaj wspólnota, która przekona 
wreszcie Niemców, że jest coś pomiędzy 
nimi a Rosją i przekona w końcu Rosjan, 
że nie uda im się siłą, tak jak do tej pory 
się udawało, odbudowywać imperium, 
to wtedy jest szansa, że te kraje będą 
częścią bardziej stabilnej struktury eu-
ropejskiej.

Nie most, ale solidny land, solid-
na ziemia, po której można spokojnie 
chodzić, spokojnie żyć – to jest ko-
nieczność. Nie potrzebujemy mostu 
nad naszymi głowami.

Właśnie o to chodzi: żeby uznać, że 
tu są jacyś gospodarze, a nie ludzie spod 
mostu, gospodarze tej ziemi, wszyst-
ko jedno: Ukraińcy, Polacy, Białorusini, 
Litwini, Łotysze, Estończycy, Słowacy, 
Czesi – wszyscy oni są pełnoprawnymi 
gospodarzami na tej ziemi i  jeśli to się 
zaakceptuje, to wtedy myślę, i Niemcy się 
zmienią, i Rosja.

Co daj Boże, amen.
Co daj Boże, amen. Ale chyba nie 

mamy na to specjalnej nadziei. Musimy 
liczyć przede wszystkim na siebie.

za śmierć ok. 10 mln mieszkańców Afryki 
Środkowej, głównie Konga, i to nikomu 
nie przeszkadza.

Wniosek taki z tego wszystkiego, 
że tylko silna Rzeczpospolita w ra-
mach tej I Rzeczypospolitej będzie 
gwarancją i dla nas, i dla wszystkich 
innych, że będzie jakiś spokój w tej 
części Europy.

Właśnie o to chodzi, że jest to nie tyl-
ko szansa dla nas i dla narodów dawnej 
Rzeczypospolitej, ale to jest szansa dla 
Niemiec i dla Rosji. Mówię to zdecydowa-
nie i z pełnym przekonaniem, nie z ironią 
czy fałszywie; szansa na to, żeby odnala-
zły swoje miejsce w Europie. Ja wiem, że 
w stosunku do Rosji to się wydaje w ogóle 
zagadnieniem z kategorii science fiction, ale 
tylko Rosja, która pogodzi się z tym, że nie 
ma szans do powrotu do Kijowa, do Wilna, 
do Rygi, będzie uczestniczyć w procesie 
pokojowym w Europie. „Ryga musi być 
nasza, przecież zawsze jeździliśmy tam, 
żeby się napić Ryskiego Balsamu (ulubiony 
trunek elit sowieckich), albo Jałta musi być 
nasza, bo przecież zawsze jeździliśmy tam 
na wakacje na obóz pionierów do Arteku”. 
Z takim myśleniem muszą skończyć.

Mogą jeździć, tylko to będzie za 
granicą. Przecież można za granicę 
jeździć.

są bardzo niebezpieczne, są źródłem faszy-
zmu, oczywiście ukraińska etnokracja jest 
tego głównym przykładem, sami faszyści 
na tej Ukrainie. Żeby nie było wątpliwości, 
ja po prostu cytuję sposób rozumowania 
Putina, nie własny. Polacy są zaraz drudzy 
w kolejce, ich etnokracja to jest, wiadomo, 
faszyzm równie niebezpieczny jak ukra-
iński i tak dalej. Więc żeby powściągnąć 
te etnokracje, potrzebna jest współpraca 
tych wielkich oświeconych mocarstw, to 
znaczy Paryża, Berlina i Moskwy – i to jest 
właśnie sposób rozumowania, który teraz 
powoli przy okazji tej strasznej tragedii, 
która się dokonuje na naszych oczach za 
wschodnią granicą, zaczyna być przełamy-
wany, choć jest opór przeciwko temu, żeby 
nazwać to imperializmem, bo przecież nie 
tylko Rosja ma tradycję imperializmu.

Wszystkie duże kraje zachodnie 
Unii Europejskiej mają te tradycje.

Tak, ale najchętniej tropią imperia-
lizm polski.

Trudno go wytropić…
Ale tropią, tropią wytrwale. To wła-

śnie najbardziej mi się „podobało” w mu-
zeum Dom Historii Europy w Belgii, gdzie 
tropi się różne straszliwe źródła nacjo-
nalizmów w Europie, a tuż obok przed 
Domem Historii, bardzo blisko, stoi po-
mnik króla Leopolda, który odpowiada 

„Świat”. Rys. Ewa Barańska-Jamrozik
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