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Aleksander Solżenicyn
Jak mamy przebudować Rosję?
(fragmenty dotyczące kwestii narodowej)

Co to jest Rosja?
T ę "Rosję" już wyświechtano i zszargano. Byle kto m a jej
pełne usta, gadając bez ładu i składu. I gdy ten sowiecki tw ór polazł,
by zajmować kawałki Azji czy Afryki, wszyscy na świecie również
powtarzali: "Rosja, Rosjanie"...
A czym jest napraw dę Rosja? Dzisiaj. I ju tro (to kwestia
jeszcze ważniejsza). Kto zalicza się dziś do przyszłej Rosji? I gdzie
granice Rosji dostrzegają sami Rosjanie?
W ciągu trzech czwartych wieku - przy wbijanej nam w głowy
pogruchotanej "socjalistycznej przyjaźni narodów " - kom unistyczna
władza tak zaniedbała, zagm atw ała i wychłodziła stosunki między
naród amii, że nawet nie widać już dróg pow rotu do tego spokojnego,
poza nielicznymi wyjątkam i, współżycia narodów , wręcz idyllicznego
nierozróżniania narodów , które zdołano osiągnąć w ostatnich dzie
sięcioleciach przedrewolucyjnej Rosji. Jeszcze m oże jest czas, by nie
zaprzepaścić okazji uświadomienia sobie tej kwestii i jej uregulow a
nia - jednak nie w tym fatalnym nieszczęściu, które m io ta nam i jak
burza. Dzisiaj wydaje się, że bardziej pokojowym i szczerym
rozwiązaniem, które lepiej rokuje na przyszłość winno być: kto m a się
odłączyć i wieść żywot oddzielny, niech odejdzie. Zwłaszcza przy tej
powszechnej m ordędze, k tó ra przesłania nam wszystkie inne aspekty
życia, przy tych przeklętych emocjach, od których m ało kto w na
szym kraju jest wolny.
Niestety wielu z nas wie, że w m ieszkaniu kom unalnym
niekiedy w ogóle odechciewa się żyć. T ak samo właśnie jest obecnie
z kwestią narodow ościową.
W wielu republikach kresowych siły odśrodkow e są już tak
rozpędzone, że nie pow strzym a się ich bez przem ocy i rozlewu krwi
- a powściągnąć ich za taką cenę wręcz nie wolno! Ponieważ wszystko
się nam rozlazło, tak czy owak "Soq'alistyczny Sowiecki" się rozpadnie - tak czy owak! - nie m am y praktycznie wyboru, i nie m a się nad
czym rozwodzić, należy tylko zręcznie zmienić kierunek, aby uprze
dzić nieszczęścia, aby podział dokonał się bez zbędnych ofiar
ludzkich, i w zakresie, jaki jest napraw dę nieunikniony.
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W idzę to tak: należy bezzwłocznie, głośno i wyraźnie ogłosić,
że trzy republiki nadbałtyckie, trzy zakaukaskie, cztery środkowoazjatyckie, również i M ołdaw ia, jeśli bardziej ciąży ku Rum unii, cała
jedenastka - tak! - nieodwołalnie i bezpowrotnie będą oddzielone.
O Kazachstanie. Dzisiejsze, ogromne jego terytorium zostało
bez sensu porżnięte przez kom unistów jak popadło: jeżeli gdzieś raz
w roku przepędzą stado - to Kazachstan. Wszakże w owych latach
panował pogląd, że przebieg granic nie m a znaczenia - jeszcze
troszkę, ociupinkę, a wszystkie narody stopią się w jeden. Przenikliwy
Iljicz Pierwszy uznawał kwestię granic za "nieledwie dziesięciorzędną"(T ak w ięcK arabach odkrojono dla Azerbejdżanu, a zresztą co za
różnica dla kogo -wtedy należało zadowolić serdecznego przyjaciela
Sowietów, Turcję). Jeszcze do roku 1936 K azachstan był republiką
autonom iczną. D opiero potem awansowano go do rangi republiki
związkowej. Składa sie on z południowej Syberii, południowego
U ralu i pustynnych przestrzeni w centrum , od tego czasu przeo
brażonych i rozbudow anych przez Rosjan, zeków i narody zesłane.
Dzisiaj w całym rozdętym K azachstanie Kazachowie stanow ią
o wiele mniej niż połowę ludności. Ich skupiska stanowiące trw ałą
ojcowiznę obejm ują wielki region południowy, rozciągający się od
obrzeży wschodnich prawie po M orze Kaspijskie. Obszar ten
zamieszkują rzeczywiście przede wszystkim Kazachowie. I jeżeli
zechcą odłączyć się w tych granicach, to i z Bogiem.
W ten sposób po odjęciu dw unastu republik pozostanie
właśnie to, co m ożna nazwać Rusią, jak z dawien daw na była ona
określana (słowo "ruski" przez wieki obejmowało M ałorusinów ,
W ielkorusów i Białorusinów), albo Rosją (nazwa ta pochodzi z wieku
XVIII), czy też, zgodnie z aktualnym stanem rzeczy, Związkiem
Rosyjskim.
I tak pozostanie w nim jeszcze sto narodów i narodow ości, od
większych po całkiem małe. Poczynając właśnie od tego punktu
wyjściowego, możemy i m usimy wszyscy przejawić wielką m ądrość
i dobroć. D opiero od tego m om entu m ożna i trzeba przyczyniać się
wszystkimi siłami rozum u i uczuć do um acniania żywej w spólnoty
narodów przy niepodzielności ich kultur oraz zachowaniu języka
w ram ach każdej z nich.

Słowo do Wielkorusów
Jeszcze na początku tego wieku nasz wybitny działacz państ
wowy, S.J. Kryżanowskij przepowiedział: "Rdzenna Rosja nie dys
ponuje takim zapasem sil kulturowych i moralnych, by zasymilować
wszystkie kresy. To wycieńcza rosyjską substancję narodową".
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A przecież zostało to wypowiedziane w bogatym , rozkw itają
cym państwie, jeszcze przed wszystkimi milionowymi eksterm inac
jami wobec naszego narodu, przeprowadzanym i nie na ślepo, lecz
celowo, wyniszczającymi doborowy element rosyjski.
Dzisiaj brzmi to po tysiąckroć słuszniej - nic mamy sił na kresy,
ani gospodarczych ani duchowych. Nic mamy sił na Imperium! - i nie
potrzeba, bo spadnie ono z naszych barków. Imperium nas miażdży,
wysysa, przyspiesza naszą zgubę.
Z trwogą obserwuję, że budząca się rosyjska świadomość
narodow a w znacznej mierze nie może wyzwolić się z pęt myślenia
mocarstwowego, z imperialnego odurzenia, że przejęła od kom unis
tów nigdy nie istniejący dęty "patriotyzm sowiecki". Jest dum na
z tego "potężnego m ocarstw a sowieckiego", które w epoce idioty
lljicza Drugiego do cna roztrwoniło wytwórczość dziesięcioleci na
niekończące się i nikomu niepotrzebne (a teraz hałaśliwie lik
widowane) zbrojenia, które nas zhańbiło, zaprezentow ało całemu
światu jako okrutnego, chciwego i nieobliczalnego najeźdźcę, pod
czas gdy nasze kolana już drżą, jeszcze trochę a padniem y zwaleni
niemocą. Najbardziej szkodliwym wykoślawieniem naszej św iado
mości jest slogan: "Ale kraj nasz jest wielki i wszędzie się z nami liczą"
W naszym agonalnym stanic oznacza to nic innego jak ofiarne
poparcie dla kom unizmu. A przecież Japonia potrafiła pogodzić się
z losem i odżegnać od dziejowej misji m iędzynarodowej oraz
kuszących aw antur politycznych - w rezultacie rozkwitła.
Obecnie trzeba dokonać twardego wyboru pomiędzy wynisz
czającym, przede wszystkim nas samych, Imperium , a duchowym
i fizycznym ocaleniem naszego narodu. Wszyscy wiedzą, że nasza
śmiertelność wciąż rośnie i przewyższa liczbę narodzin - w ten sposób
znikniemy z powierzchni Ziemi! Utrzymywanie kolosalnego Im 
perium oznacza sprzyjanie zagładzie własnego narodu. Po co nam
taka pstra mieszanina? Czy po to, żeby Rosjanie utracili swoje
niepowtarzalne oblicze? Nie powinniśmy zmierzać do m ocarstw owości, lecz do wyrazistości naszego ducha w tym, co z niego jeszcze
zostało. Przez odłączenie się dw unastu republik, przez tę pozorną
ofiarę, Rosja otworzy się dla szlachetnego rozwoju wewnętrznego
i wreszcie poświęci uwagę samej sobie. Przecież w obecnej plątaninie
niem a szans na zachowanie i rozwój rosyjskiej kultury, która karleje
i zmierza do zguby.
Niestety ów m iraż "jednolitej i niepodzielnej" przez 70 lat
przechowywała w swojej nędzy i biedzie także nasza niezachwiana,
czcigodna emigracja rosyjska. Ale przecież dla reprezentanta tej idei
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w 1914 roku również i Polska była "nasza" (postrzelona fantazja
Aleksandra I "uszczęśliwienia jej swoją kuratelą") i nie mogło być
nawet mowy o jej "oddaniu". A kto zażądałby tego dzisiaj? Czyż
Rosja miała się zawalić z powodu odłączenia Polski i Finlandii?
Raczej mocniej stanęła na nogach. A jeszcze bardziej wyprostujemy
się po zrzuceniu przygniatającego brzemienia "środkowoazjatyckiego podbrzusza" - równie bezsensownej zdobyczy Aleksandra II.
Lepiej by uczynił pożytkując siły na dokończenie budowy reform, na
narodziny prawdziwego sam orządu narodowego.
Nasz filozof, I.A.Ilin pisał, że życie duchowe narodu jest
ważniejsze niż rozmiary jego terytorium czy nawet bogactwo ekono
miczne. Powrót do zdrowia i dostatku narodu jest wartością bez
porównania cenniejszą niż jakiekolwiek zewnętrzne cele prestiżowe.
Przecież kresy w rzeczywistości już odpadają. Czy mamy
czekać, aż nasi uchodźcy wysypią się stam tąd bezładnie milionami?
Należy przestać powtarzać jak papuga: "Jesteśmy dumni, że
jesteśmy Rosjanami", "Nasza nieogarniona ojczyzna to nasza chlu
ba", "Szczycimy się..." Trzeba pojąć, że po tym wszystkim, z czego
byliśmy w sposób zasadny dum ni, nasz naród pogrążył się w kata
strofie duchowej roku siedemnastego (właściwie: 1915-1932) i od tej
pory nie jesteśmy już (choć jest to bolesne stwierdzenie) tacy jak
kiedyś. Nie wolno nam już w naszych planach porywać się na
odbudowę potęgi państwowej i zewnętrznej wielkości dawnej Rosji.
Nasi dziadowie i ojcowie, "wbijając bagnet w ziemię" w czasie
śmiertelnej wojny, dezerterując, żeby grabić sąsiadów u nich w dom u
-już wówczas dokonali za nas wyboru, na razie na jedno stulecie, a być
może i na dwa. Nie m a co się szczycić wojną sowiecko-niemiecką,
podczas której pochowaliśmy blisko 30 milionów ludzi - dziesięć razy
więcej niż wróg. Nie m a co wyciągać rąk po cudze życie. Trzeba
uzmysłowić narodowi, że dopadła go klęska wycieńczającej choroby
i modlić się, aby Bóg zesłał nam ozdrowienie i rozumne działanie.
Jeśli jest praw dą, że Rosja w ciągu tych dziesięcioleci o d 
dawała własne soki życiowe republikom , nie powinniśmy nadal
ponosić z tego pow odu strat gospodarczych - to tylko oszczędność
fizycznych sił.

Słowo do Ukraińców i Białorusinów
Sam jestem bodaj czy nie w połowie Ukraińcem, zaś dziecińst
wo spędziłem przy dźwiękach mowy ukraińskiej. Na smutnej Biało
rusi spędziłem dużą część m oich lat frontowych i z głębi serca
pokochałem jej smętne ubóstw o oraz łagodny lud.
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D o jednych więc i drugich zwracam się nie jako ktoś
z zewnątrz, lecz jako swój.
Przecież nasz naród podzielił się na trzy odłamy dopiero
w wyniku okrutnego najazdu M ongołów i kolonizacji Polaków.
Stosunkowo niedawnym fałszem jest twierdzenie, że już od IX wieku
istniał oddzielny naród ukraiński z oddzielnym nie-rosyjskim języ
kiem. Wszyscy pochodzim y z drogiego nam Kijowa, "skąd - według
latopisu N estora - zaczęła się ziemia ruska", i gdzie zaświtało nam
chrześcijaństwo. Rządzili nami jedni i ci sami książęta: Jarosław
M ądry dzielił między synów Kijów, Nowogród i cały obszar od
Czernihowa do Riazania, M urom u i Biełooziera; W łodzimierz
M onom ach był jednocześnie księciem kijowskim i rostowsko-suzdalskim; taka sam ajedność cechowała służbę m etropolitów . Właśnie lud
Rusi Kijowskiej stworzył państw o moskiewskie. Na Litwie i w Polsce
Białorusini i M ałorusini uważali się za Rosjan i walczyli przeciwko
polonizacji oraz katolicyzacji. Pow rót tych ziem do Rosji był przez
wszystkich odczuwany wtedy jako ponowne zjednoczenie.
T ak, ból i zawstydzenie wywołuje przypomnienie ukazów
z czasów Aleksandra II (1863, 1876) o zakazie używania języka
ukraińskiego w publicystyce, a potem i w literaturze - ale długo się to
nie utrzymywało. Posunięcia te wywołało zamroczenie umysłowe
zarów no w polityce państwowej jak i cerkiewnej, poprzedzające
upadek rosyjskiego ustroju państwowego.
Również i owa niby socjalistyczna R ada 1917 r. powstała
dzięki porozum ieniu pomiędzy politykam i. N aród jej nie wybierał.
A kiedy występując z federacji, ogłosiła odejście U krainy od Rosji,
również nie zasięgnęła rady opinii publicznej.
☆
Odpowiadałem już emigracyjnym nacjonalistom ukraińskim ,
którzy wmawiają Ameryce, że "komunizm - to m it, a cały świat chcą
opanow ać nie komuniści lecz Rosjanie" ("Rosjanie" zagarnęli Chiny
i Tybet - taka ocena już od 30 lat obowiązuje Senat USA). K om unizm
to taki mit, którego i Rosjanie i Ukraińcy doświadczali na własnej
skórze w katow niach czeki od roku 1918. Taki m it, który wy
grzebywał na Powołżu nawet ziarno siewne i wydał 29 guberni
rosyjskich na pastwę suszy oraz zabójczego głód u lat 1921-1922. i ten
sam mit zdradziecko popchnął U krainę na pastwę podobnego głodu
w latach 1932-1933. Czyż razem cierpiąc z rąk kom unistów kolek
tywizację, w prow adzaną przy pom ocy bata i rozstrzeliwań, nie
zostaliśmy zjednoczeni w krwawej męce?
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W Austrii jeszcze w 1848 roku Ukraińcy galicyjscy nazywali
swoją radę narodową "Hołowna Rada Ruska". Jednak później,
w oderwanej Galicji, za poduszczcnieni ?\ustriaków, ukształtował się
skażony, nienarodowy język ukraiński, naszpikowany słownictwem
polskim i niemieckim, przy którego pomocy zamierzano oduczać
Rusinów zakarpackich mowy rosyjskiej i stymulować separatyzm
wszechukraiński. U przywódców współczesnej emigracji przejawia
się on w formie nędznego nieuctwa, w myśl którego Włodzimierz
Święty "był Ukraińcem". Nie jest niczym innym jak niepoczytalnym
zacietrzewieniem - hasło: "niech źyjc kom unizm, byle szlag trafił
Moskali!"
Oczywiście, dzielimy ból, jaki wycierpiała Ukraina w okresie
sowieckim, ale po co ten zamach: po co żywcem odrąbywać Ukrainę
(także tę, gdzie nigdy Ukrainy nie było, jak "Dzikie Pola" koczow
ników - Noworosję, albo K rym , D onbas czy obszary sięgające niemal
do M orza Kaspijskiego). Jeżeli już decydujemy się na "samookreślenie narodów", to naród powinien o własnym losie zadecydować
sam. Nie rozwiąże się tego bez ogólnonarodowego głosowania.
Odłączanie Ukrainy oznacza dzisiaj rozdarcie milionów ro 
dzin i osób - jakież tu przemieszanie ludności; całe obwody o przewa
dze Rosjan; ileż ludzi w rozterce, którą z dwóch narodowości wybrać;
ileż m a mieszane pochodzenie; ile małżeństw mieszanych - przecież
nikt do tej pory za takie ich nie uważał. W głównej masie społeczeńst
wa brak nawet cienia wzajemnej nietolerancji pomiędzy Ukraińcami
i Rosjanami.
Bracia! Nie trzeba tego bezlitosnego podziału! - to jest jakieś
zamroczenie wywodzące się z okresu komunistycznego. Razem
przecierpieliśmy czasy sowieckie, razem wpadliśmy w to bagno
i razem się wygrzebiemy.
Jakie mnóstwo wybitnych nazwisk spotkało się w ciągu
dwóch stuleci na skrzyżowaniu naszych obu kultur. Jak konstatował
M.P. Dragomanów: "Nierozdzielnie, ale i bez wymieszania". Z życz
liwością i radością powinno się otworzyć drogę dla kultury ukraińs
kiej i białoruskiej nie tylko na terytorium Ukrainy i Białorusi, ale
także w Rosji. Żadnej wymuszonej rusyfikacji (ale i żadnej przym uso
wej ukrainizacji, jaka miała miejsce w końcu lat 20-tych), niczym nie
ograniczony rozwój równoległych kultur i klasy w szkołach z od
powiednimi językami do wyboru przez rodziców.
N aturalnie, jeżeli naród ukraiński rzeczywiście zechciałby się
odłączyć, nikt nie będzie śmiał zatrzym ywać go siłą. Jednakże jest on
tak zróżnicowany, że tylko ludność lokalna może zadecydować
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o losie swojej miejscowości czy regionu. K ażda tw orząca się w tym
momencie mniejszość narodow a nie m oże spotkać się z przem ocą.
W szystko, co zostało d o tąd powiedziane dotyczy oczywiście
także Białorusi, z tym, że tam nie rozpalano jak dotąd klim atu dla
bezmyślnego separatyzmu.
I jeszcze jedno: m usimy pokłonić się Białorusi i U krainie
z pow odu tragedii czarnobylskiej, k tó rą spowodow ali karierowicze
i głupcy systemu sowieckiego i napraw ić ją, jak tylko potrafim y.

Słowo do małych narodów i narodowości
Nawet po tych wszystkich podziałach nasze państw o i tak siłą
rzeczy pozostanie państwem w ielonarodow ym , chociaż nie zależy
nam na tym.
D la niektórych, nawet i dużych narodów , takich jak T atarzy,
Baszkirowie, U dm urci, Kom iacy, M ordw ini, M aryjczycy, Jakuci nie
m a wyboru: niepraktyczne jest funkq'onow anie państw a, które
otoczone jest przez drugie państw o. Inne obszary narodow e będą
posiadać granice zewnętrzne i jeżeli zechcą się odłączyć, to także
i w tym przypadku nie może być m owy o zakazie. (Choć nie we
wszystkich republikach autonom icznych ludność rodzim a stanowi
większość). Jednakże przy zachow aniu całej ich narodow ej tożsam o
ści w kulturze, religii, ekonomice m a sens pozostanie takich republik
w Związku.
Ja k dow iodło w XX w ieku utw orzenie wielu małych organiz
m ów państwowych, dotkliwym ciężarem jest dla nich nadm iar
instytucji, adm inistraq'i, arm ii, co odcina je od wielkich obszarów
handlu światowego i działalności publicznej. Podobnie, góralskie
narody K aukazu, które przed rew olucją odznaczały się wiernością
dla tro n u rosyjskiego, z pewnością jeszcze będą się namyślać, czy
opłaca im się odłączać. Przecież to nie wielki Związek Rosyjski
potrzebuje m ałych narodów kresow ych, a właśnie one potrzebują go
w większym stopniu. I chw ała im, jeśli zechcą z nam i zostać.
W fałszywym i obliczonym n a po k az sowieckim systemie
państw owym występują jednak też i elem enty prawdziwe, jeśli tylko
wykorzysta się je uczciwie. T aki charakter m a R ada N arodow ości,
izba, gdzie powinien być wysłuchiwany i nie zagubiony głos nawet
najmniejszej narodow ości. T a k więc ak tu aln a hierarchia obejm ująca
"republiki związkowe", autonom iczne, obw ody autonom iczne i okrę
gi narodow ościowe jest słuszna. Nie pow inna być lekceważona
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liczebna wielkość narodu. Rezygnaga z zasady proporcjonalności
będzie drogą do chaosu. W ten sposób m oże wegetować ONZ, ale nie
państwo zdolne do życia.
T atarom krymskim należy, co rozum ie się samo przez się,
stworzyć pełne prawo do pow rotu na K rym . Jednakże przy gęstości
zaludnienia odpowiadającej XXT wiekowi Krym będzie mógł pomie
ścić 8-10 milionów ludzi i stutysięczny naród tatarski nie może sobie
rościć praw do władania Krymem.
N o i wreszcie narodowości najmniejsze: Nieńcy, Permiacy,
Ewenkowie, Mansowie, Chakasi, Czukcze, K oriacy .... nawet nie
wyliczy się tego drobiazgu. Wszystkie one pomyślnie żyły w carskim
"więzieniu narodów", a na granicę wymarcia przywiedliśmy ich my,
czyli komunistyczny Związek Sowiecki. Ileż zła spowodowała nasza
przeklęta administracja, rabunkow a i bezmyślna gospodarka, przy
nosząc ich krajom zagładę i truciznę, wytrącając tym narodom
podstawy egzystencji, zwłaszcza tym, których liczebność jest na tyle
niska, że uniemożliwia im walkę o przetrwanie. Trzeba zdążyć, by
wzmocnić je, ożywić i uratować! Jeszcze nie jest za późno.
Każdy, nawet najmniejszy naród jest niepow tarzalną sferą
realizacji planu Bożego. Trawestując przykazanie chrześcijańskie,
Włodzimierz Sołowjew napisał: 'K ochaj wszystkie inne narody tak,
jak swój własny."
Wiek X X jest wstrząsany i depraw ow any polityką, która
wyzwoliła się z wszelkiej moralności. Z tego, czego żąda się od
każdego przyzwoitego człowieka, są zwolnione państwa i mężowie
stanu. Nadeszła ostatnia godzina, by poszukać wyższych form
państwowości, zbudowanych nie tylko na egoizmie, ale również na
sympatii i współczuciu.

Proces podziału
Należy zatem natychm iast i nieodwołalnie ogłosić całkowite
prawo do pełnego odłączenia się owych dw unastu republik. A jeżeli
niektóre z nich zawahają się, czy pow inny się odłączyć? W tedy my,
pozostali, musimy tak samo nieodwołalnie ogłosić, że odłączamy się
od nich. Sprawy zaszły już za daleko, stały się nieodwracalne, tu
i ówdzie będzie dochodziło do wybuchów. Wszyscy już dostrzegają,
że nie możemy żyć razem. Nie w arto więc dłużej znosić wzajemnego
obarczania się ciężarami.
Męczący i kosztowny proces podziału przygniecie nas wszyst
kich w pierwszym okresie przejściowym, okresie nowego rozwoju
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- ileż jeszcze potrzeba środków , a przecież i tak ich nie m a. M im o to
tylko podział rozjaśni nam wizję przyszłości.
Rzeczywistego podziału nie w olno dokonyw ać m ocą jedno
razowej deklaracji. K ażde gwałtowne jednostronne działanie stanowi
zagrożenie dla m nóstw a indywidualnych losów ludzkich i dezor
ganizuje gospodarkę. Proces ten nie m oże przebiegać tak jak
w Angoli, skąd Portugalczycy uciekli, pozostaw iając za sobą a n a r
chię i wieloletnią wojnę dom ową. Już teraz powinny zabrać się do
roboty kom isje ekspertów reprezentujących wszystkie strony. Nie
zapom inajm y, ja k nieodpowiedzialnie i niedbale dokonano sowiec
kiego podziału granic. W niektórych m iejscach zapewne zajdzie
potrzeba dokładniejszego ich określenia w oparciu o rzeczywiste
rozmieszczenie ludności, w innych konieczne będą plebiscyty prze
prow adzone pod bezstronną kontrolą.
N ajpraw dopodobniej cały ten dem ontaż m oże potrw ać kilka
lat.
M iliony ludzi staną przed trudnym problem em : pozostać tam ,
gdzie m ieszkają, czy wyjeżdżać, co w iązałoby się ze zrujnowaniem
całego ich dotychczasowego życia oraz potrzebą uzyskania znacznej
pom ocy. (I to nie tylko dla Rosjan z kresów lecz rdzennych
kresow iaków, którzy m ieszkają obecnie w Rosji). D okąd się udać?
Gdzie będzie nowy dom ? Ja k przeżyć zanim się podejm ie now ą pracę?
Cały ten kom pleks spraw nie powinien pozostaw ać zmartwieniem
pryw atnym , lecz stanow ić troskę właśnie wspom nianych komisji
ekspertów i wiązać się z odszkodow aniam i ze strony państw a. Zaś
każde now opow stałe państw o m usi określić precyzyjnie gwarancje
przestrzegania praw mniejszości.
Rzecz jeszcze bardziej skom plikow ana: ja k przeprowadzić
bezbolesny podział gospodarek narodow ych i ustanow ić wymianę
handlow ą oraz współpracę ekonom iczną o p a rtą na zasadach nieza
wisłości?
D opiero wtedy, w trakcie tej pracy, a także po jej zakończeniu
każdy organizm państw ow y stanie przed własnymi, prawdziwymi
problem am i. Ow a zapiekła "kwestia narodow a", k tó ra tak nam teraz
zalazła za skórę, wykoślawiła również percepcję i zniekształciła całą
rzeczywistość.
Przyszłość już dzisiaj przynosi ostre niespodzianki. Ja k niecie
rpliwie G ruzja dąży do wolności narodowej! (Zresztą to nie Rosja ją
podbiła, lecz Lenin w 1921 roku). U cisk A bchazów , Osetyńców
i niedopuszczanie do odwiecznej ojczyzn” w ygnanych przez Stalina
M eschów - czyżby tak a właśnie m iała być ow a wyśniona niezależność
narodow a?
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Za co byśmy się nie zabrali, nad czym byśmy się nie
zastanawiali we współczesnym życiu politycznym, niech nikt nie
oczekuje dobra, dopóki cechować nas będzie bezwzględna wola
zaspokojenia jedynie własnych interesów - z pominięciem nie tyle
może sprawiedliwości Boskiej, co moralności.
( dodatek specjalny "Russkoj myśli"
N r 3846 z 21 września 1990 roku)
tłum. Kazimierz Stembrowicz

Andrzej Ananicz

Rosja według Sołżenicyna
18 września 1990 r. Komsomolskaja Prawda w ydrukow ała
obszerny tekst A leksandra Sołżenicyna zatytułow any "Jak przebudo
wać Rosję?". Następnego dnia ukazał się on w Litgazecie, przez co
łączny nakład trak tatu osiągnął 30 m ilionów egzemplarzy.
Solżenicyn przez ostatnie lata nie godził się na wydawanie jego
publicystyki politycznej w oficjalnych oficynach Zw iązku Sowiec
kiego. Uważał, że sens jego twórczości będzie zrozum iały jedynie dla
tych, którzy przeczytali Archipelag Gulag, a ta książka, m im o
licznych zapowiedzi nie m ogła się ukazać na norm alnym rynku
księgarskim. Ale nawet gdyby Solżenicyn zgodził się n a wydanie
wszystkich swoich tekstów, okazałoby się, że n a tem at bieżącej
sytuacji i perspektyw Związku Sowieckiego właściwie niczego nie
napisał. N a jego głos czekano, nie bardzo rozum iejąc przyczyn tak
długiego milczenia. Czekano tym bardziej, że w Rosji boleśnie
odczuwającej brak autorytetów , pO śmierci Sacharow a Solżenicyn
jest bodaj jedyną osobą, której opinię poważnie m ogliby p o tra k 
tować przedstawiciele bardzo różnorodnych ugrupow ań politycz
nych.
I oto Sołżenicyn odezwał się! W łączył się do dyskusji o Rosji
w wielkim stylu: m anifestem program ow ym , w którym zaw arł zarys
swojej wizji przyszłego kształtu postkom unistycznego państw a rosyj
skiego. Powyżej zamieszczamy tłumaczenie początkow ych fragm en
tów tekstu Sołżenicyna, w których wyłożone zostały kwestie, zda
niem au to ra, najbardziej elem entarne, dotyczące kształtu granic
i składu etnicznego państw a. D o nich też ograniczę swoją dyskusję
z Sołżenicynem.
G eneralną zasadą rozstrzygania dążeń narodów Związku
Sowieckiego do suwerenności, jak ą proponuje Sołżenicyn jest hasło:
Kto chce wyjść, niech wychodzi. Jego zdaniem , dziś w republikach siły
centralistyczne są tak rozbite, że tendencje odśrodkow e m ożna
pow strzym ać jedynie za cenę krwi i przemocy. Takiej ceny płacić nie
wolno. T rzeba dołożyć wszelkich starań, by nie tylko nadążyć za
naturalnym procesem rozpadu, ale nawet go wyprzedzać, zapobiega
jąc niepotrzebnym walkom m iędzyetnicznym . W tym celu należy
przede wszystkim ja k najszybciej, głośno i jednoznacznie stwierdzić:
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trzy republiki bałtyckie, trzy kaukaskie, cztery środkowoazjatyckie
i Mołdawia, jeśli ją bardziej ciągnie ku Rumunii - tak! - nieodwołalnie
i bezpowrotnie będą oddzielone.
Jest to propozycja niezwykle, jak na dyskusję o przyszłości
Rosji, jasno sformułowana. Sołżenicyn w istocie prezentuje listę tych
republik, która nie tylko mogą, ale powinny w najbliższym czasie stać
się niezawisłymi, suwerennymi państwami. Pewne wątpliwości m a
natom iast w odniesieniu do przebiegu granicy między okrojoną
Rosją a Kazachstanem . Nie podoba mu się dzisiejszy podział
administracyjny, który przyznaje Kazachstanowi część południowej
Syberii, południowe Przyurale oraz centralny teren pustynny zasied
lony przez zeków i zesłańców różnych nacji. Sołżenicyn oddałby
Kazachom południowy pas republiki, w którym stanowią oni
zdecydowaną większość. Zadziwia przy tym powierzchowność a r
gumentów ferowanych przez autora manifestu. Jest prawdą, że
większa część K azachstanu została podbita i przyłączona do Rosji
nie przez bolszewików a wojska carskie. Prawdą jest również, że był
to obszar wybrany przez M oskwę jako bardzo wygodne miejsce
lokowania olbrzymich rzesz niewygodnych obywateli różnej n arodo
wości. Nie działo się to jednak w uzgodnieniu z miejscową ludnością.
Stosowanie więc kryterium przewagi liczebnej w wypadku tego
regionu musi wywołać zdecydowany protest. Tym bardziej, że
w końcu lat 20-ych i na początku 30-ych liczba Kazachów zmniej
szyła się o więcej niż jedną trzecią w wyniku akcji przymusowego
osiedlania koczowników, która m iała na celu rozciągnięcie pełnej
kontroli nad miejscową ludnością. G w ałtowna zm iana warunków
życia, wybicie niemal całego stada, brutalna próba złam ania wzor
ców kulturowych i więzi plemiennych, ograniczyły drastycznie
przyrost naturalny i, krótko mówiąc, były dla narodu kazachskiego
katastrofą. Sołżenicyn nie m oże udawać, że nie wie o m etodach
zaboru i kolonizacji stosowanych przez Rosję carską oraz bolszewic
ką we wschodnim Turkiestanie. D la Kazachów rzucona m im o
chodem uwaga, że nie m ożna przyznawać im ziem, po których raz do
roku przechodzi stado brzmi jak wielkoruska prow okacja i może
uniemożliwić spokojny dialog.
Przy tej okazji dobitnie należałoby postaw ić pytanie o od
powiedzialność imperium za podbite kraje i narody.Jest to nie tylko
kwestia m oralna, ale i jeden z najważniejszych problem ów, przed
jakimi stoi dzisiejsza Rosja. Nie wystarczy, tak ja k to czyni Soł
żenicyn, stwierdzić zdawkowo, że w stosunku do oddzielających się
republik trzeba zachowywać się rozsądnie - nie tak ja k uciekający
z Angoli Portugalczycy. D obrze byłoby już dziś wypracować p ro p o 
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zycje takich norm pragm atyki politycznej, k tó re um ożliw iłyby
w m iarę spokojną secesję tych n aro d ó w , k tóre tego zechcą oraz
wytyczenie akceptow alnych dla w szystkich granic. N a pew no nie
pom oże w tym podejście opierające się na założeniu, że ziemie
skolonizow ane przez R osję przedbolszew icką m uszą należeć do
Rosji po wsze czasy. G łos Sołżenicyna w spółbrzm i tu z nachalnym
protekcjonizm em wielu R osjan, k tórzy osiedlając się w różnych
republikach im perium sowieckiego nigdy nie uznali za stosow ne
nauczyć się m iejscow ego języka, nie m ają pojęcia o m iejscow ej
kulturze i są tak b ard zo zdziw ieni, że n ikt nie jest skłonny do
okazyw ania im wdzięczności za w prow adzenie wyższej, m oskiew s
kiej cywilizacji.
N aw et po oddzieleniu się dw unastu (z K azachstanem )
w skazanych przez Sołżenicyna republik w Rosji po zo stan ie około
stu m niejszych narodow ości. A u to r m anifestu podkreśla przy tym ,
że pozostanie tych n a ro d ó w w R osji spow odow ane byłoby po
p rostu względam i praktycznym i, k tó ry ch rachunek byłby k o rzy st
ny raczej d la m ałych n a ro d ó w niż R osji. I w tym m iejscu m o żn a
m ieć w ątpliw ości, czy ocena Sołżenicyna zgodzi się z dążeniam i
i aspiracjam i T a taró w , B aszkirów bądź Jak u tó w . N a pew no
łatwiej byłoby uzyskać akceptację ze strony najm niejszych nacji,
takich ja k N ieócy, Perm iacy, Ew enkow ie czy C hakasi. D la nich
proponow any przez Sołżenicyna zakres au to n o m ii w zdem ok
ratyzow anej Rosji m ógłby być rzeczywiście jedynym realnym
celem. Ju ż dziś je d n a k w idać, że i w tej grupie narodow ości
rozw iązyw anie nabrzm iałych od lat problem ów nie będzie łatw e.
Sołżenicyn tw ierdzi n a p rzykład, że T a ta ro m krym skim należy
zezwolić na p ow rót n a K rym , zastrzega jed n a k , że w X X I wieku
k rain a ta jest w stanie przyjąć 8-10 m ilionów ludzi, należy więc
odrzucić żądania stu tysięcy T a ta ró w praw a do w ładania K ry 
m em . W praw dzie liczbę T a taró w krymskich należałoby w rzeczy
wistości pom nożyć przez pięć, ale to i ta k nie od b iera pewnej logiki
stw ierdzeniu Sołżenicyna. Tyle ty lk o , że, ja k w iadom o, T a tarz y
nie chcą się zgodzić z arytm etycznym kryterium o k reślan ia, k to
m a rządzić w ich k raju .
Problem y, k tó re powyżej zasygnalizow ałem m ają zapew ne
dla Sołżenicyna znaczenie d rugorzędne. Skoro raz przyjm ie się
zasadę, że wszystkie republiki nierosyjskie pow inny stać się
osobnym i państw am i, spory dotyczące ostatecznego przebiegu
granic m ożna uznać za m niej istotne. Przy ich rozstrzyganiu w ażny
głos przypadałby kom isjom m iędzynarodow ym , co daw ałoby
nadzieję na uniknięcie drastycznych konfliktów .
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Głównym zagadnieniem staje się pytanie, czy ci, których
Sołżenicyn chce włączyć do narodu rosyjskiego zechcą się z nim
zgodzć — chodzi tu o Ukraińców i Białorusinów, którzy wraz
z Rosjanami powinni stworzyć Związek Rosyjski. Sołżenicyn pisze,
że naród ruski rozdzielił się na trzy gałęzie wskutek czynników
zewnętrznych — w wyniku najazdu mongolskiego oraz polskiej
kolonizacji. Wszyscy wywodzimy się ze świętego Kijowa — powiada,
— rządzili nami ci sami książę /a. N a Litwie i Białorusi zarówno
Białorusowie jak i M ałorusowie uważali siebie za Rosjan, walcząc
przeciw polonizacji i katolicyzacji. Pow rót owych ziem do Rosji był
przyjmowany przez miejscową ludność jako ponowne zjednoczenie.
Nie co innego jak intrygi A ustriaków doprowadziły do ukształ
towania się w XIX-wiecznej, oddzielonej od macierzy Galicji odręb
nego języka ukraińskiego, naszpikowanego słownictwem polskim
i niemieckim. Podobnej proweniencji jest sztucznie rozpalony ukrai
ński separatyzm.
Nie chcę wchodzić w dyskusję o czynnikach, które ukształ
towały kulturową i polityczną odm ienność Ukrainy. Nie da się
jednak ominąć narzucającego się spostrzeżenia, że interpretacja
proponow ana przez Sołżenicyna zakłada kompletny brak sam o
świadomości M ałorusów, ich ogrom ną podatność na obce wpływy
i niesamodzielność intelektualną. W ten sposób zdecydowanie de
precjonuje się niepodległościowe ruchy ukraińskie i wszystkie te
elementy przeszłości, które większość wykształconych Ukraińców
uważa za podstawy własnego dziedzictwa kulturowego.
Nie podzielam też wiary Sołżenicyna, że na Ukrainie w ostate
czności poczucie więzi z prastarą R usią weźmie górę nad pragnieniem
posiadania własnego, suwerennego państw a. Myślę, że wiara ta
wynika z braku zorientow ania w nastrojach społecznych dzisiejszej
Ukrainy. Nawet w Donbasie, gdzie ukraińscy robotnicy stanow ią
zaledwie połowę, a i wśród nich nie wszyscy potrafią mówić po
ukraińsku, strajki prow adzone są pod sztandaram i żółto-niebies
kimi. Sposób argum entacji na rzecz wspólnoty sprowadzający się do
wytykania Ukraińcom , że dali sobie narzucić z zewnątrz nie tylko
obcą religię ale nawet język, nie będzie zachęcał do rzeczowego
dialogu. Potwierdzają to pierwsze reakcje. W doniesieniach z U k rai
ny pow tarzają się informacje o zdecydowanym odrzuceniu propozy
cji Sołżenicyna przez chyba wszystkie ugrupow ania polityczne.
Najdobitniej rozpraw iają się z wizją Związku Rosyjskiego działacze
opozycyjnego Ruchu, którzy wielokrotnie określili m anifest jak o
szowinistyczny i antyukraiński. T a k się składa, ze dla elity dem o
kratycznych środowisk U krainy okres największego separatyzmu jest
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jednym z najowocniejszych dla rozw oju współczesnej kultury naro
du, a zanieczyszczenie języka ukraińskiego elem entami polskimi
i niemieckimi jest nie mniej niebezpieczne od rusyfikacji.
Ukraińcy odrzucają także stwierdzenie Sołżenicyna, że obszar
dzisiejszej U krainy sowieckiej daleko wykracza poza jej rdzenne
ziemie, że cała jej część południow o-w schodnia w raz z Donbasem nie
m oże należeć do republiki ukraińskiej. Brakuje w tym miejscu
Sołżenicynowi konsekwencji, gdyż z jednej strony postuluje, by
sprawy rozdziału terytorialnego pozostawić plebiscytowi pod kont
rolą m iędzynarodowych komisji, z drugiej zaś — w oparciu o w ątp
liwe argum enty — sam rozstrzyga, czego U kraińcom (tak jak
K azachom czy T atarom ) dać nie m ożna.
Sołżenicyn pisząc Słowo do Ukraińców i Białorusinów właś
ciwie zwraca się do tych pierwszych. O Białorusinach pisze, że
wszystkie uwagi dotyczące wspólnego pochodzenia i konieczności
zachowania ruskiej jedności odnoszą się w równym stopniu do nich,
tyle że na Białorusi nie rozpalono jeszcze tak bezwzględnego
separatyzm u. Nie uważam tego za zręczny gest polityczny. W m om e
ncie, gdy na Białorusi budzi się świadomość narodow a, a wraz z nią
świadomość spustoszeń, jakich dokonała w ich kulturze rusyfikacja
i sowietyzacja, chwalenie Białorusinów za brak separatyzmu m oże
wywołać skutek odw rotny od zamierzonego. Nacjonalizm budzący
się później nie jest wcale nacjonalizmem bardziej otw artym na
współpracę i koncesje.
Dziś wizja słowiańskiej Rosji, w której obok siebie żyliby
w zgodzie i poszanow aniu odrębności W ielkorusowie, M ałorusow ie
i Białorusowie nie będzie chyba atrakcyjna dla żadnego z tych
narodów . W śród R osjan niestety wciąż przeważa idea niepodziel
nego imperium. D la nich Sołżenicyn będzie niebezpiecznym kapitulantem , z którym trzeba zdecydowanie walczyć. Nie przyjm ą koncep
cji Sołżenicyna także ci Rosjanie, którzy uważają, że nawet Rosja
oddzielona od wszystkich pozostałych republik byłaby państwem
zbyt ogromnym dla skutecznego zarządzania. W skazują oni na
kulturow ą, historyczną i ekonom iczną odrębność Syberii i Dalekiego
W schodu, które powinny zyskać niezależność od M oskwy. U kraińcy
i Białorusini, widząc szansę n a całkowicie samodzielny byt, nie są
skłonni do rozm ów na tem at dzielenia swej niepodległości z kim kol
wiek — jest to całkowicie zrozum iałe i naturalne. D obrow olne
przyłączenie się tych republik do Zw iązku Rosyjskiego będzie
możliwe dopiero po tym, ja k oba te narody okrzepną we własnych
aństwach, nabiorą takiego poczucia bezpieczeństwa wśród sąsiaów, że m ocą własnej, suwerennej decyzji — o ile uznają to za
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korzystne — zadecydują o złączeniu się z rosyjskimi braćmi. Przyszła
(moim zdaniem mało praw dopodobna) unia musi być poprzedzona
secesją.
M imo tych uwag wcale nie uważam, że poświęcona pro
blemom narodowościowym część traktatu Sołżenicyna pozbawiona
jest jakiejkolwiek wartości. Wręcz przeciwnie! Źle by się stało, gdyby
ten tekst został zlekceważony i przeszedł bez większego echa. Jest to
pierwsza, jasno wypowiedziana propozycja rozwiązania najpoważ
niejszych problem ów czekających Związek Sowiecki w dniach jego
rozpadu. M ożna mieć wątpliwości co do skuteczności apelu skiero
wanego przez Sołżenicyna do Ukraińców i Białorusinów. M ożna też
nie zgadzać się z jego argum entacją w sprawie przebiegu przyszłych
granic Rosji, ale należy bardzo wysoko ocenić odwagę autora, który
nie unika dotykania najboleśniejszych kwestii i wykłada propozycje
godne jak najpoważniejszej dyskusji. Chcę wierzyć, że fala roz
goryczenia wywołana sołżenicynowską wizją przyszłej Rosji minie
i do takiej dyskusji dojdzie.

ter Andrzej Ananicz
— ur. w 1951 r., orientalista,
adiunkt w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego UW,
mieszka w Warszawie, -v®
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Białoruska mniejszość narodowa w Polsce

a naszej wschodniej granicy w miejsce jednego i znanego
podm iotu politycznego - ZSSR - wyłania się kilka podm iotów,
różnych i jeszcze amorficznych. M ow a o narodach litewskim,
białoruskim i ukraińskim . R eprezentują one rozm aite potencjały
demograficzne, kulturowe i ekonom iczne; różnicują się też, jeśli
chodzi o tendencje ułożenia swoich stosunków z całością ZSSR oraz
sąsiedzką Polską. My również stoim y wobec takich problemów.
W stosunkach tych - w każdym w ariancie dalszego biegu wydarzeń
- odgrywa i odgrywać będzie wielką rolę kwestia narodow ych
mniejszości po obu stronach granic. Szacuje się, iż na obszarze R P
żyje do kilkunastu tysięcy Białorusinów . Liczba Polaków pozos
tających nadal na Białorusi w każdym razie nie jest mniejsza.
Podstaw ow ą trudność naszej właściwej postawy wobec Biało
rusi i Białorusinów stanowi fakt, że my ich — jako narodu
i w przyszłości państw a — w ogóle nie znamy. Nie mamy preceden
sów, ani doświadczeń. Losy historyczne tego narodu ułożyły się tak,
iż nie daw ał się on, na społeczną skalę, zauważyć i ocenić. Z tychże
historycznych przyczyn nie wykształcili Białorusini wszystkich form,
w szczególności zewnętrznych, egzystowania narodu w XX-wiecznym tego słowa znaczeniu. Nie m a więc, nawet w polskich elitach
politycznych zrozumienia "kwestii białoruskiej", a tym bardziej
problem ów, które niesie polsko-białoruskie sąsiadowanie. Sprawa
mniejszości białoruskiej jest tu więc niejako wprowadzeniem. Stano
wić m oże również dla nas egzam in ze sprawności staw iania czoła
nowej - na rewolucyjną skalę - sytuacji na naszym wschodzie.
☆
U stalone w 1921 roku granice Polski uczyniły z niej państw o
wielonarodowościowe. Mniej więcej 1/3 jego ludności stanowiły
mniejszości narodowe. Spośród nich najliczniejsze były mniejszości:
ukraińska (oficjalnie "rusińska"), żydowska, a na trzecim miejscu
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białoruska. W edług szacunkowych danych Białorusinów w II Rze
czypospolitej było prawie 2 miliony (ok. 6 proc, ludności). Na
przeszkodzie w ustaleniu rzeczywistej siły liczebnej mniejszości
białoruskiej w Polsce stawał fakt niskiego poziom u uświadomienia
narodowego, co utrudniało im ich narodow e samookreślenie. D oty
czyło to przede wszystkim części mniejszości białoruskiej zamiesz
kałej na Polesiu, k tóra określała swą narodow ość słowem "tutejszy".
Białorusini w Polsce międzywojennej zamieszkiwali w czterech
województwach: białostockim, nowogródzkim , poleskim i wileńs
kim, a więc na północno-wschodnich kresach Rzeczypospolitej. Była
to ludność praw ie wyłącznie rolnicza (ponad 90 proc. Białorusinów
utrzymywało się z roli), toteż Białorusini dla Polaka z Polski
centralnej to synonim "prostego niekształconego chłopa". Środowis
ka inteligenci w tej grupie narodowej były nad wyraz szczupłe.
Już w początkach Niepodległej dojrzewało wśród Biało
rusinów odczucie, że w Polsce znaleźli się wbrew swej woli, że traktat
ryski rozdzielił ich kraj na dwie części: Białoruś W schodnią i Białoruś
Zachodnią. Przez cały okres międzywojenny żywa była pamięć
systemu, który dopuścił chłopów do władzy i sprzyjał swego rodzaju
"odrodzeniu" w kulturze. Wystarczyły trzy lata 1917 -1920, w czasie
których ziemie białoruskie bywały po wschodniej stronie frontu
polsko-sowieckiego, by owa pamięć wykształciła wyraźne sympatie
lewicowe wśród Białorusinów. Zresztą zza wschodniej granicy do
chodziły wieści o powstawaniu białoruskich szkół, wyższych uczelni,
utworzeniu Akadem ii N auk w M ińsku, w której zatrudniono nawet
tych uczonych, którzy jeszcze kilka lat wcześniej (szczególnie w 1918
- data proklam acji Białoruskiej Republiki Ludowej) opowiadali się
za białoruską niezależnością państw ową. D 'a narodu, który właśnie
wtedy zdobywał pierwsze doświadczenia w kształtow aniu swego
nowożytnego oblicza, wieści takie były szczególnie ważne.
Oglądanie się na W schód m iało swe podstaw y w polskiej
polityce wobec mniejszości narodow ych, było swoistą rekom pensatą
za rozczarow ania, które ona mniejszościom przynosiła. K onfedracyjne plany Piłsudskiego, a tym bardziej obietnice wypowiedziane
przez niego do Białorusinów w M ińsku, stały się nieaktualne. Jednym
ze źródeł zaogniania się stosunków narodowościowych na kresach
wschodnich było osadnictwo wojskowe na tych terenach. W prawdzie
liczba i obszar parcel na te cele nie osiągnęły wtedy rozm iarów
zdolnych zmienić w stopniu istotnym układ stosunków narodow oś
ciowych i własnościowych we wsiach ukraińskich i białoruskich (do
końca 1923 roku przydzielono osadnikom ok. 3 tys. parcel), ale sam
fakt forsow ania tego rodzaju akcji i pom ijania w niej ludności
miejscowej budził wśród niej niechęć i wrogość.
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W ładze angażowały się także w konflikty interesów wy
znaniowych między Kościołem rzym skokatolickim i praw osła vnym.
W Kościele prawosławnym widziano narzędzie rusyfikaq'i, choć
faktycznie w Rzeczypospolitej stracił on pozycję uprzywilejowaną,
ja k ą miął w Rosji carskiej. A dm inistracja państw ow a i kościelna
forsowały działania na rzecz rewindykacji dla K ościoła katolickiego
kilkuset cerkwi prawosławnych. N atom iast wyznawcy prawosławia
posiadali w stosunku do swej liczby za m ało obiektów sakralnych, (w
przeciwieństwie do katolików ) n a tych terenach, których potrzeby
mogły być zaspokojone bez podejm ow ania akcji odzyskiwania
świątyń. Kościół katolicki rozpoczął także w 1925 ro k u tzw. akcję
neounijną, której zamiarem m iało być restytuow anie unii (kasta unii
ostatecznie nastąpiła w 1875 roku), a jej celem ograniczenie wpływów
praw osławia w Polsce.
W ażnym powodem sporów z polskimi władzam i były sprawy
szkolnictwa i praw językowych mniejszości narodow ych. D la kom 
pleksowego rozwiązania tych kwestii prem ier W . G rabski powołał
tzw. Komisję Czterech, która opracow ała ustaw ę dotyczącą szkolnic
tw a mniejszości ukraińskiej i białoruskiej oraz ich praw językowych
w kontaktach z adm inistracją państw ow ą i sądownictwem . Sejm
uchwalił tę ustawę w lipcu 1924 r., a przynosiła ona mniejszościom
rozw iązania połowiczne, np. m odel szkoły utrakwistycznej*, w której
zajęcia miały być prow adzone w języku polskim i białoruskim czy
ukraińskim .
T aka polityka, a także ignorow anie faktu kształtow ania się
nowożytnego narodu białoruskiego i jego aspiracji zdecydowanie
ograniczało szansę porozum ienia się z białoruskim ruchem politycz
nym . D om inow ały w nim tendencje lewicowe, co tym bardziej
ograniczało możliwości jego dotarcia do Polaków . W ybory do sejmu
w listopadzie 1922 roku uświadomiły polskiej opinii publicznej
radykalną zmianę nastrojów na kresach. W czterech województwach
wschodnich największą liczbę głosów uzyskał Blok Mniejszości
N arodow ych (ponad 1/3 głosów). W. Pobóg M alinowski twierdził
w Najnowszej Historii Polski, że takie wyniki to "państw ow a klęska
polska" na tych ziemiach. Początkow o popularność zyskały wśród
ludności białoruskiej polskie partie PPS i PSL "Wyzwolenie", za swe
hasła rów noupraw nienia narodow ego i reform społecznych. Im
mniej jednak z tych haseł realizowano w konkretnej działalności, tym
bardziej rosły wpływy samodzielnych partii białoruskich.
* tj.. prowadzącej zajęcia w dwóch językach wykładowych (przyp.red).
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Rosły wpływy komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi,
a także inicjatyw politycznych grup posłów białoruskich w Sejmie.
Tworzyli oni w Sejmie i Senacie 14-osobowy Białoruski Klub
Sejmowy. Przewodził m u Bronisław Tarhszkiewicz - zr.iw ca litera
tury polskiej i białoruskiej. Jego biografia ukazuje tragiczne pow ik
łania białoruskiej niezależności. Inteligencja białoruska była pod
silnym wrażeniem tego co się działo za kordonem . T rudno więc się
dziwić, że "białoruski ruch narodow y w Polsce wysnuł wniosek, że
faktycznym reprezentantem narodu białoruskiego jest kraj, gdzie
istnieje państw ow ość białoruska i gdzie została rozw iązana jedna
z głównych kwestii społecznych - chłopi otrzym ali ziemię". W czer
wcu 1925 roku Taraszkiew icz i inni posłowie białoruscy wyłonili
w Sejmie odrębny klub sejmowy pod nazwą Białoruska Wlościańsko-Robotnicza Hromada (B W R H ). D ało to początek silnemu
ruchowi społecznemu wśród Białorusinów. W 1927 roku ta rad y k a
lna partia polityczna liczyła 100 000 osób, choć pozbaw iona była
jeszcze stałych stru k tu r organizacyjnych. Roli W K P(b) i bardziej
"profesjonalnych" jej agend w pow staniu H rom ady przeceniać nie
sposób. Byłoby jednak błędem widzieć w niej tylko kom unistyczną
dywersję. Stanow iła ona autentyczny ruch społeczny, radykalnie
lewicowy i antypolski. Była wyrazem skrajnego w yobcow ania
Białorusinów w państw ie polskim . Nasze władze policyjno-sądow e
nie m iały żadnych trudności, by przywódcom H rom ady dowieść
zdrady stanu. Ale nie redukow ało to przyczyn, dla których Biało
rusini byli do Polski ustosunkow ani, oględnie m ówiąc, nieżyczliwie.
Hasłam i H ram ady były sam ookreślenie narodów , zespolenie i zjed
noczenie wszystkich ziem białoruskich (nota bene w ram ach BSSR),
poparcie dążeń m as pracujących do stw orzenia silnego socjalistycz
nego sojuszu europejskich narodów . Siła tej partii i jej separatys
tyczne dążenia zaniepokoiły polską adm inistrację. Postanow iono
zareagow ać szybko i zdecydowanie. Hromadę rozw iązano na
początku stycznia 1927 roku, przywódców aresztow ano i osadzono
we W ronkach, a w 1928 roku urządzono proces. K om unistyczną
infiltrację ruchu Taraszkiew icz tłum aczył w następujący sposób:
Chciałem sam jechać do B S S R , lecz mnie nie puszczono. Ostatnio
w B S S R buduje się dom białoruski. M ówię to w szystko szczerze, lecz
nie twierdzę, że B S S R je st moim ideałem. T aktyka H rom ady nie
powstała pod presją Kominternu, a ja sam jeszcze nie znalem ta kty ki
komunistycznej. Postawiłem hasło: lud dla siebie, które oznaczało, iż
sam lud tylko m oże zdobyć dla siebie prawo za pomocą siły. B W R H ,
zdaniem moim, musiala być organizacją obejmującą ruch nacjonalny
i socjalny. Bieda, nieszczęście stw orzyły Hrom adę, a Hromada
stworzyła Taraszkiewicza."
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T aka polska polityka spowodow ała rozbicie Hromady, pro
blem wszak pozostał. Niewielu było wówczas w Polsce polityków,
którzy myśleli tak jak Stanisław T hugutt - wicepremier, przew od
niczący sekcji kom itetu politycznego do spraw mniejszości n arodo
wych i województw wschodnich, który jeszcze w 1925 roku mówił:
"Trzeba zrozumieć, że wszystkie narodowości zamieszkałe na ziemiach
polskich mają ju ż swoje ośrodki krystalizacyjne, że walczyć z ich
rozwojem jest sprawą niemądrą i zgubną, dla nas zgubną. Istota
zagadnienia nie leży w tym, czy zdołamy pow strzym ać powstanie
i rozwój narodu białoruskiego lub ukraińskiego, tylko w tym, czy te
narody będą powstawały i krystalizowały się za Polską czy przeciw
Polsce".
Rozczarow anie i niechęć do Polski okazali więc Białorusini,
gdy 17 września 1939 roku A rm ia Czerw ona wkroczyła na kresy.
Wszystkie białoruskie grupy polityczne, nawet chadecja i nacjonaliści
zaakceptowały takie zjednoczenie ziem białoruskich rozdzielonych
granicą trak tatu ryskiego. Kończył się podział kraju, z narodow ego
punktu widzenia rysował się jednolity los dla całego narodu. Stąd
bram y trium falne dla Sowietów. O to m iara narodow ej determinacji.
Białorusini nie mogli przecież nie znać losów swej społecznej elity,
sk ali kom unisty cznego lud obój stwa na ich ziem iach, czy okoliczności
oraz skutków "socjalistycznej przebudowy wsi". Z kolei w polskich
koncepcjach politycznych z czasów wojny B iałorusini mieli być
wyłącznie mniejszością narodow ą w państwie polskim w jego przed
wojennych granicach.
Po wojnie w granicach Polski znalazło się około 300 tys.
Białorusinów, zamieszkujących w zwartej grupie etnicznej wschodnie
Podlasie od górnej Biebrzy po linię Bugu. Pierwszym ruchem nowych
polskich ośrodków władzy była um owa zaw arta między rządem
BSSR a PK W N o ewakuacji ludności pochodzenia białoruskiego
z terytorium Polski i polskich obywateli z terenów Białorusi Sowiec
kiej. Ludność białoruska dość niechętnie jednak zapisywała się na
wyjazdy do ZSSR. Przez dwa lata wyjechało tylko blisko 30 tys. osób.
Białorusini, by uniknąć wyjazdu woleli podać się za Polaków
wyznania prawosławnego.
W ojna przyniosła wystarczającą wiedzę o systemie sowiec
kim, by zniechęcić do wyjazdu. Białorusini liczyli na jakąś stabilizację
ich sytuacji w Polsce. Szybko okazało się, że jest to niemożliwe. N a
skutek akcji oddziału A K "Burego" w Zaleszanach w dniu 29.01.1946
i częstych k o n try b u g i żywności dla oddziałów partyzanckich n a 
stroje w stosunku do Polaków stały się niechętne. W lutym 1946 roku
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tak oceniał je starosta białostocki: "Po ostatnich wypadach band
leśnych w stosunku do ludności białoruskiej, ludność ta została
całkowicie zdezorientowana. Do tych wypadków ta ludność liczyła, że
znajdzie sposób rozwiązania do pozostania na tutejszym terenie.
W związku z powyższym daje się zauważyć, że chętnie spełniłaby nawet
nadprogramowe obowiązki względem Państwa Polskiego, byle nie
opuszczać ziemi polskiej. W powyższym dopinguje Kościół prawosław
ny." Podczas akcji w Zaleszczanach (powiat Bielsk Podlaski) zabito
18 osób a wieś spalono. Białorusini orzekli, żęto zbrodnia. Niechcieli
jednak słyszeć dlaczego "Bury" tak okrutnie rozprawił się ze wsią.
A był to odwet za przechowywanie kolaboranta, niejakiego Demaniuka, który wysługiwał się zarówno Niemcom jak i Rosjano n.
Polacy z kolei podkreślali słuszność sprawy, a nie m etody jej
dochodzenia.
T ak kształtowała się swego rodzaju dialektyka wrogości.
Wielu Białorusinów wybrało drogę awansu społecznego, jak a w P o
lsce nie była ceniona. W dużym stopniu organy administracji
państwowej, milicji obywatelskiej, O R M O rekrutowały się spośród
przedstawicieli społeczności białoruskiej. W okresie niepewności
społecznej, podtrzymywanej przez organizacje konspiracyjne, Biało
rusini, od dawna oglądający się na BSSR, związani z białoruską
kulturą, byli psychologicznie przygotowani do takiego przyjęcia
nowej władzy. W powiatowych organizacjach PPR z Białostocczyzny
przeważali Białorusini. Np. w białostockiej PPR w m aju 1945 roku
na 228 członków ogółem było 175 Białorusinów.
W latach późniejszych, począwszy od 1956 r. ustalił się
jednolity dla władz polskich m odel postępow ania z mniejszościami
narodowymi. Zwyciężyła tendencja sprzyjania asymilacji tych grup
w społeczeństwie polskim. Polska m iała stać się państwem jednonarodowym. Oficjalnie aktywność środowisk mniejszości n arodo
wych zamknięto w "skansenach" - towarzystwach społeczno-kul
turalnych. D la Białorusinów stw orzono Białoruskie Tow arzystw o
Społeczno-Kulturalne. Dozw olono na wydawanie tygodnika "Niwa"
i działalność am atorskich zespołów artystycznych. Przez przeszło 10
lat (do połowy lat siedemdziesiątych) działało także Białoruskie
M uzeum Etnograficzne w Białowieży. N atom iast systematycznie
m alała przy kolejnych reform ach oświatowych liczba szkół z języ
kiem białoruskim.
W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych Białostocczyz
na stała się "Polską C". N a nic więc się zdało Białorusinom poparcie
władzy, skoro region przez nich zamieszkany zyskał tak niską rangę.
Wygrali tylko nieliczni, n a zasadzie indywidualnych awansów:
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w PZPR, adm inistracji, UB i milicji... K oszty tych aw ansów były
jednak wysokie: wyrzeczenie się swojej narodow ości, potęgow anie
polskiej niechęci. A Polacy z Białostocczyzny też odczuli degradację
tego okręgu. Łatw o przy tym stwierdzili, że wszytkiemu winna
"białoruska mafia". Białorusini żalili się natom iast, że to polskie
władze w centrali umieszczają Białostocczyznę na końcu wszelkich
rozdzielników.
Białorusini to w większości prawosławni. Polacy w ich oczach
to zarozumiali i przekonani o wyższości swego w yznania katolicy.
Jeśli gdzieś w Polsce trudno o ekumenizm , to właśnie chyba tutaj.
Jedni mówią, że praw osławni chcieliby Polaków zrusyfikować,
drudzy, że Polacy chcą "okatoliczyć" Białorusinów i w ten sposób ich
wynarodowić. "Solidarność" w 1981 roku przyjęli Białorusini właśnie
jako polsko-katolickie zagrożenie. Kiedy Stanisław M arczuk - szef
regionu w 1981 roku (i teraz) z delegacją pow ędrow ał z krzyżem św.
Andrzeja n a G rabarkę, nie wzbudziło to wśród praw osławnych
radości, raczej pom ruki "a po co oni tutaj?". Z kolei w "Solidarności"
z oburzeniem przyjęto odm owę poświęcenia przez biskupa Sawę
(ordynariusz prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej) sztan
daru "Solidarności". Stan wojenny Polacy przyjęli jak o ujarzm ienie
dążeń do wolności. Białorusinom tak a droga do wolności, jak ą
wybrała "Solidarność", nie odpow iadała, stan wojenny przyjęli więc
z ulgą.
"Solidarność" z 1989 ro k u to dla Białorusinów kolejny okres
niepewności. D latego, że coraz częściej mówi się o pow tórnym
zagospodarow aniu porastającej stepam i wschodniej Białostocczyz
ny. Białorusini kom entują to w taki sposób: nie dość 45 lat
wyniszczającej gospodarki w polskim wydaniu, to jeszcze kolonizacja
po polsku. W olę budow ania pom ostów między Polakam i a Biało
rusinami wyraził najbardziej znany pisarz białoruski, m ieszkający
w Polsce, Sokrat Janowicz. Jego książka "Białoruś, Białoruś” (Iskry
1987) określana przez au to ra jak o zaproszenie do dialogu, stała się
kolejną zadrą we wzajem nych stosunkach. Janowicz bowiem p o 
stawił w stan oskarżenia całą polskość - historyczną i współczesną
- co sympatii przysporzyć m u nie m ogło.
Owa dialektyka wrogości jest po dziś dzień najtrw alszą zasadą
polsko-białoruskich stosunków . Zmienił się krajobraz polityczny
polskich środowisk, Białorusini zdobywają się pierwszy raz po 45
latach na zbudow anie niezależności, lecz w logice tej niezależności
odbiła się wyraźnie owa zasada.
Ujaw nianie się niezależnego ruchu białoruskiego w Polsce
rozpoczęło się w lutym 1989 roku, założeniem w Białym stoku tzw.
K lubu Białoruskiego - elitarnego kręgu, m ającego działać n a rzecz
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obrony białoruskich interesów, a szczególnie dobrego imienia tego
narodu, zniesławianego w tym czasie przez wulgarną kampanię
prasową miejscowego dziennika "Kuriera Podlaskiego" (luty - m a 
rzec 1989). Po dwóch miesiącach, w kwietniu 1989 r., Klub rozpoczął
kampanię wyborczą własnych kandydatów do Sejmu i Senatu.
Kam panii tej towarzyszyła swoista lekcja politycznej gry, której
udzieliły Klubowi inne środowiska białoruskie (np. skupione przy
cerkwi) i "Solidarność". W grze tej kandydaci K lubu pozostali poza
wszelkimi koalicjami. We wrześniu K lub rozszerzył swą działalność
w formie Białoruskiego K lubu Społecznego. Jego zadaniem stało się
zorganizowanie politycznego ruchu białoruskiego w Polsce. Człon
kowie K om itetu odbyli w tym celu kilkanaście spotkań z ludnością
białoruską wschodniej Białostocczyzny. Po rozpoznaniu, że inic
jatywa ta może zyskać szersze poparcie, postanowiano zwołać
Kongres założycielski nowej partii o nazwie Białoruskie Zjednoczenie
Demokratyczne (Bielaruskaje Dem okratycznaje Abjednanije). K o n 
gres odbył się 10.02.1990 r. w Białymstoku. W sporach o nazwę
pobrzmiewała przedwojenna tradycja Hramady, gdyż wielu delega
tów proponow ało utworzenie organizacji z etykietą: "Niezależne
Zrzeszenie Białoruskie Hramada", "Białoruska Hramada", "Białorus
ka Demokratyczna Hramada". W głosowaniu opowiedziano się
jednak za Białoruskim Zjednoczeniem Demokratycznym. Najważniej
sze hasła program u partii to: "Białoruska partia będzie dążyła do
osiągnięcia takiej sytuacji, w której Białorusini będą mogli kultywować
swoją kulturę i czuć się wolnymi i równymi wśród równych. Dlatego
białoruska partia walczyć będzie o:
- równouprawnienie języka białoruskiego z polskim w administracji
w tych gminach i miastach, gdzie zamieszkują Białorusini,
- powrót oryginalnych nazw miejscowości na Białostocczyźnie, które
zmieniono z przyczyn politycznych,
- dwujęzyczne nazwy miast, wsi, ulic we wschodnich gminach woj.
białostockiego,
• pełną i prawdziwą informację w prasie i publikacjach książkowych
o historii, folklorze i kulturze wschodniej Białostocczyzny,
- ujawnienie przyczyn ekonomicznej dyskryminacji wschodniej Biało
stocczyzny,
- dostęp do środków masowej informacji.
W dziedzinie gospodarki partia białoruska domagać się będzie zanie
chania dyskryminacyjnej polityki ekonomicznej władzy odnośnie
wschodnich rejonów Białostocczyzny, w szczególności:
- powstrzymania kolonizacji wschodniej Białostocczyzny forsowanej
przez władzę; gdzie żyją w większości Białorusini na swoim etnicznym
terytorium". W punktach dotyczących kultury i oświaty postuluje się
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stworzenie w Białymstoku estrady i teatru białoruskiego, C entrum
K ultury Białoruskiej, utworzenie na bazie M uzeum Białoruskiego
w Hajnówce (wciąż w budowie) centrum białoruskiej kultury m ate
rialnej i ludowej, utworzenia dwujęzycznych szkół podstaw owych na
obszarach, gdzie żyje duża liczba białoruskich dzieci, stworzenie
w Białymstoku Białoruskiego Tow arzystw a Naukow ego i białorus
kiej biblioteki. Nigdzie w dokumentach zjazdowych nie uwzględniono
chociażby deklaracji o współpracy z polskimi środowiskami.
W krótce Białorusini przystąpili do kolejnej gry wyborczej
- w majowych wyborach do sam orządu. W kilkunastu gm inach
Białostocczyzny utworzyli tzw. Białoruskie K om itety W yborcze.
W spólnie z Białoruskim Zjednoczeniem D em okratycznym wystawili
przeszło 100 kandydatów na radnych w 13 gminach województwa
białostockiego. Zyskały m iejsca w nowych radach 73 osoby (10,5
proc, m andatów). Po kom itetach obywatelskich "SoEdarności" poli
tyczne ugrupow ania Białorusinów stały się statystycznie drugą siłą
polityczną w tym regionie. Białorusini osiągnęli przewagę w G ródku
(90 proc, m andatów ), Narewce (85 proc.), gminie H ajnów ka (50
proc.), Białowieży (80 proc.). W Hajnów ce i Bielsku Podlaskim
zdobyli prawie 1/3 miejsc, tak więc teoretycznie są tu znaczącą grupą.
W Białymstoku nie udało się Białorusinom zaznaczyć swojego
istnienia. Występowali tu bowiem z listy tajemniczego Koalicyjnego
K om itetu W yborczego (razem z Bractwem Cerkiewnym) i zdobyli
tylko jedno miejsce. O tej porażce w ośrodkach miejskich zdecydow a
ła pospołu: siła tamtejszych kom itetów obywatelskich, jak o ośrodka
organizującego wybory i prezentującego przekonujące życiorysy
kandydatów z tej grupy, a z drugiej strony wyraźne, szczególnie
w Bielsku Podlaskim związanie BK W ze środowiskam i byłej nom en
klatury, co w tych w yborach co najmniej zmniejszało szanse takich
kandydatów . T ak układając swoją listę BKW stracił zapewne część
własnego elektoratu. Część ta w ybierała w takiej sytuacji między
hasłem odrodzenia własnej grupy narodow ej a "nowymi tw arzam i"
kandydatów "Solidarności" lub innych ugrupow ań (np. w gminie
Bielsk Podlaski - kandydatów R usko-U kraińskiego K om itetu W y
borczego). Bez wykształcenia nowego wzoru białoruskiej aktywności
politycznej Białorusini nie osiągną wiele w m iastach.
W m ajowych w yborach wyraźnie zaznaczyła się niechęć BKW
do jakichkolw iek koalicji. M ało kto zresztą o taką koalicję zabiegał.
Ciekawym wyjątkiem była tu inicjatywa hajnowskiej "Solidarności",
k tó ra proponow ała Białorusinom rozmowy n a tem at porozum ienia
przed wyborami. Białorusini potraktow ali tę inicjatywę jak o intrygę,
zniechęcając do reprezentow ania Białorusinów w w yborach osoby
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przychylne temu zamierzeniu. N ic przeto dziwnego, że w czasie
wyborów na przewodniczącego R ady i burm istrza Hajnówki radni
z K om itetu Obywatelskiego nie oddali żadnego istotnego miejsca
Białorusinom. Podobnie stało się w Bielsku Podlaskim, przy czym
tamtejszy Kom itet Obywatelski "Solidarności" od chwili pow stania
nie zdradzał chęci do jakiegokolwiek układania się z Białorusinami,
a korzystny dla siebie wynik w yborów wykorzystał do oczyszczenia
miejscowych władz z "kacapów". W wiejskich gminach wschodniej
Białostocczyzny Białorusini stworzyli praktycznie swoje samorządy
np. w G ródku, Białowieży czy Narwi. W jakim ś sensie spełnia to
postulaty i życzenia BZD, by wziąć swoje sprawy w swoje ręce.
8 września 1990r. poczyniono pierwszy krok. Z inicjatywy wójta
gminy w Narwi Jana Topolańskiego odbyło się spotkanie przed
stawicieli gminnych władz z Białowieży, G ródka, Bielska, Milejczyc,
Narewki i Czyż. Postanow iono stworzyć międzygminny związek tych
gmin, a także tych, których przedstawiciele nie przybyli n a spotkanie:
Orla, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele, Czeremcha i Hajnówka.
U stalono, że należy stworzyć także międzygminny związek kom unal
ny, który miałby koordynować prowadzenie inwestycji w tym
regionie, gdyż każda z gmin z osobna nie uporałaby się z jakąkolw iek
inwestyqą. K om unalny związek m a także prowadzić "bank" gos
podarczej informacji dla rolników, z trudem znajdujących zbyt dla
m ięsa czy ziemniaków. Szansę na współpracę gospodarczą w tej
dziedzinie m a być handel z zachodnimi regionami Białorusi. Przed
stawiciele samorządów wschodniej Białostocczyzny w czasie swego
spotkania nie dopowiedzieli jednak wszystkiego do końca. Zakładali
bowiem, że mimo wszystkich trudności ich program ocalenia rolnict
wa wschodniej Białostoczczyzny jest realny. Tymczasem region ten,
to jeden z wyludniających się systematycznie regionów Polski.
Ludność zamieszkująca terytoria m ało atrakcyjne ekonomicznie
m asow o migruje do najważniejszych centrów gospodarczych. Znacz
ne i systematyczne obniżanie się liczby ludności określonego obszaru
przynosi w końcu nie tylko ilościowe, ale i jakościowe następstwa
demograficzne. Wyjeżdżają zazwyczaj ludzie młodzi, wchodzący
w wiek produkcyjny. N a miejscu pozostają jednostki bierne i mniej
produktyw ne. Pogorszenie się struktury demograficznej przynosi
w efekcie obniżenie się rytm u życia ekonomicznego i społecznego. T o
z kolei działa stymulująco na dalsze migracje. M echanizm ten
w zupełności sprawdził się we wschodniej Białostocczyźnie. Liczba
mieszkańców w latach powojennych zmniejszyła się tu o 1/3, gęstość
zaludnienia, to ok. 25 m ieszkańców n a 1 km 2 przy przeciętnej
krajowej 120. Zmniejsza się systematycznie liczba ludności utrzym u

jącej się z rolnictwa.
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W ydaje się, że za podstawowe dla budow ania własnej taktyki
Białorusini w ostatnich miesiącach uznali trw ałość polskiej fobii
antybiałoruskiej (niezależnie od konfiguracji lokalnej władzy), a tak 
że konieczność szybkiego ukazania samym sobie i otoczeniu woli
przetrwania. W niezmienność antybiałoruskiej niechęci, rozm awia
jąc z przedstawicielami lokalnych władz na Białostocczyźnie m ożna
uwierzyć. Białorusini z takiej wiary uczynili wszak zasadę politycznej
gry. Tak czy inaczej ich dążenia dotyczą Polaków i są do nich
zwrócone. A los Białorusinów od polskich środow isk po prostu
zależy.
M arzyć więc wypada, by w lokalnych, białostockich środow i
skach wykształciły się postawy otw artości wobec Białorusinów. N a
pewno więc tam w Białymstoku, czy Hajnówce należałoby stworzyć
np. Centrum K ultury Białoruskiej, które o obecności kwestii biało
ruskiej przekonywałoby lokalne społeczności.
W skali polityki "warszawskiej" kw estia białoruska zaistniała
w czasie wizyty min. K rzysztofa Skubiszewskiego w ZSSR w paź
dzierniku 1990 r. Poza celowym w ykorzystaniem tej wizyty przez
Białorusinów (zarówno władze jak i opozycję) do um iędzynarodo
wienia własnej propagandy na wewnętrzny użytek, w M ińsku
wyciągnięto "polską kartę", której kolor kryje nie tylko fałsz, lecz
także autentyczny problem : problem Białostocczyzny. Nie m ożna
tego zagadnienia zbyć tak, jak uczyniła to rzecznik prasow y rządu M .
Niezabitowska, stwierdzając na konferencji prasowej po wizycie min.
K. Skubiszewskiego w M ińsku, że Białorusini nie m ają powodów do
narzekania na dyskrym inację, skoro M K iS wydało w 1990 r. na
działalność BTSK ok. 250 m in zł, a w przyszłym roku zamierza
przeznaczyć dla Białorusinów 2 mid. Z poziom u wydatków państ
wowych, jak dotąd, nie wynika w prost sam opoczucie grup społecz
nych. W W arszawie także trzeba odpow iednio sform ułować zobo
wiązanie państw a wobec mniejszości narodow ych, a wśród nich
wobec Białorusinów. W spieranie działalności kulturalnej tej grupy
narodowej jest tu oczywiste. Rozważyć trzeba jednak kwestie
politycznych koncesji w lokalnych środow iskach na rzecz Biało
rusinów, (np. wicewojewoda białostocki m ógłby być Białorusinem),
dopuszczenie na poziomie sam orządów lokalnych języka białorus
kiego jako jednego z języków urzędowych, stworzenie regionalnej
polityki rolnej, k tóra niwelowałaby negatyw ne skutki wyludniania
się wschodniej Białostocczyzny, dopuszczenie dwujęzyczności nazw
miejscowości. Nie jest w każdym razie tak, by sam o dem okratyzow a
nie systemu politycznego Polski wykształciło - własnym rozpędem
niejako - właściwe miejsce dla mniejszości narodow ych.

28

B.Skaradziński, M . Ziółkowski

☆
Polska stoi wobec konieczności w ypracowania nowej polityki
wschodniej, adekwatnej do zupełnie nowej - bez precedensów
- sytuacji na Wschodzie. Jest to zadanie bardzo trudne. Ciąży na nim
ogromny bagaż historyczny. Nie przeoczmy,' że dom inują w tym
bagażu obawy i pretensje; są one na Litwie, Białorusi i bodaj
U krainie o wiele silniejsze, aniżeli u nas - wobec Litwinów,
Białorusinów oraz Ukraińców. I problem nie sprow adza się tylko
do specjalistów polityki czy kultury. Idzie o wzajemne ustosun
kowanie się na progu X X I wieku całych narodów . Istnieje ogrom na
szansa, gdyż nie widać zasadniczych konfliktów interesów, raczej
przeciwnie... Ale realizaq'a tej szansy wym aga ogromnej pracy, taktu
i cierpliwości. I wystrzegania się pobożnych życzeń, naiwnych
wyobrażeń oraz drażniących gestów. Po obu stronach...
Od strony silniejszej wymaga się więcej.

o - Bohdan Skaradziński, M arek Ziółkowski
- autorzy
wielu tekstów poświęconych mniejszościom narodow ym
wschodnich regionów Polski, wspólnie redagują dział "Sprawy
Pobratymcze", poświęcony tej problem atyce w tygodniku
Plus. X,

M arek Ziółkow ski
Postawa polskiego Kościoła prawosławnego
wobec władzy państwowej

W

swej powojennej współczesności Polski Autokefaliczny
Kościół Prawosławny (PAK P) przestrzegał następujących zasad
postępowania:
1) lojalności wobec władzy państwowej,
2) wrogości do unii,
3) głoszenia uniwersalności Kościoła prawosławnego.
I
Zachowanie pokory wobec władzy stało się u początków
dziejów Kościoła prawosławnego jednym z jego duchowych pryn
cypiów. Łatwa była w ostatnich latach w Polsce krytyka takiego
sposobu rozum ienia "władzy" w Bożym planie. Pojawiały się często
opinie, że biblijne "władza pochodzi od Boga", prawosławie rozumie
zbyt dosłownie, odnosząc je do realnej władzy, gdy tymczasem
w tradycji zachodniej (łacińskiej) interpretuje się to wyraźnie jako
uwypuklenie idei struktury społeczeństwa, w którym , by struktura
była pełna musi być jakaś władza. Z tej perspektywy trudno
dopraw dy przyznać, by kom unistyczna technologia władzy mogła
"pochodzić od Boga", a lojalizm prawosławnych wydawał się wyra
zem interesownej uległości.
Rzecz wym aga ogólniejszego wyjaśnienia. W prawosławiu,
w jego pneum atocentryczną naturę1 wrosła od czasów Justyniana
duchowa norm a obdarzania władzy świeckiej (basileusów, carów)
nimbem boskości. Poszanowanie władzy płynie z kontem placyjnego
wniknięcia w ową ideę. Tak więc przekonywanie, że owo po
szanowanie dla władzy jest rodzajem trywializacji biblijnego "władza
pochodzi od Boga", samo jest trywializacją, biorącą się z powierz
chownego interpretow ania bizantyjskiego rytuału. W Kościele
wschodnim duchow ą oczywistością jest przepojenie rzeczywistości
kontem placyjnością, jej przebóstwienie bożymi energiami. M ożna
tylko z żalem stwierdzić, że publiczny porządek różnych państw czyni
rygorystyczne spełnianie tej idei już to heroicznym , już to śmiesznym,
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a samą ideę przedstawia często w krzywym zwierciadle, co powinno
skłaniać do wstrzemięźliwości w wiązaniu się z władzą. W strzemięź
liwość taka stała się praktycznym wskazaniem dla Kościoła katolic
kiego. W tradycji łacińskiej jest to od czasu sporu o uniwersalia o tyle
łatwiejsze, że m ożna tu odróżnić nazwę, od pojęcia, idei, realnego
faktu, ideę władzy od jej wyobrażenia czy realnego (konkretnego)
wyrazu. W schodnia duchowość nie wytworzyła tylu stopni idealizaęji. Stąd, mówiąc w przenośni, idea władzy bliższa jest tu społecznej
rzeczywistości niż na Zachodzie.
Ilustracją współczesnej postawy hierarchów Kościoła praw o
sławnego wobec władzy państwowej uczynię kilka kartek z dziejów
tego Kościoła:
a) tragiczne wojenne i powojenne uwikłanie się w zależność od
władz .państwowych m etropolity Dionizego Waledyńskiego,
b) wniosek biskupów PA K P do Cerkwi Rosyjskiej w sprawie
autokefalii,
c) uchwała biskupów PA K P w sprawie orędzia biskupów
polskich do biskupów niemieckich.
A. Dionizy W aledyński - od 1923 roku m etropolita K oś
cioła Prawosławnego w Polsce został na początku wojny aresztowany
przez gestapo i oskarżony o połonofilstwo. W ydany rok później
dekret H. F ranka z dnia 23.09.1940r. przywrócił Dionizego W ale
dyńskiego do jego kościelnej godności. F rank pisał do metropolity:
"Ekscelencjo M etropolito, Niniejszym wyrażam swą zgodę na ponowne
objęcie przez Jego Ekscelencję zarządu Kościoła Prawosławnego
w Generalnym Gubernatorstwie. Oczekuję od Niego przeprowadzenia
organizacji Kościoła prawosławnego zgodnie z interesami Generalnego
Gubernatorstwa i narodowościowego składu jego wyznawców. W prze
prowadzeniu tego zadania może Ekscelencja być pewnym mojej
opieki"2.
O wspieraniu interesów Generalnego G ubernatorstw a świad
czy m.in. odezwa m etropolity z dnia 7 kwietnia 1943r. w sprawie
pomocy Niemcom przez dostarcznie im jak największej ilości siły
roboczej. Za argum ent dla w spom agania Niemców uznał Dionizy ich
walkę z bolszewizmem. Odezwa kończy się następującym zwrotem:
"Szczególnie wiele rąk roboczych potrzebują Niemcy, kraj, który
ponosi największy ciężar walki. Nie powinniśmy pozostawać obojęt
nymi na nieustanne wezwania do wyjazdu tam na pracę. Skwapliwie
pownniśmy stanąć w szeregu bohaterów pracy, którzy na swym może
mniej wybitnym, ale nie mniej ważnym posterunku, nieustannie toczą
walkę o lepszą przyszłość swego kraju, Europy i całego świata.
Wnieśmy i m y swój udział do historycznych zmagań światła z ciemno
ścią"3.
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G odna odnotow ania jest także uchwała Soboru biskupów
z 13 października 1943r., k tóra stała się koronnym argum entem
przeciw metropolicie dla powojennej władzy w Polsce. N ic dziwnego
, skoro była wyraźnie antybolszewicka: "Biorąc p o d uwagę sam fa k t
ogłoszenia Patriarchatu w Sowietach, które nastąpiło na żądanie
ateistycznego rządu bolszewickiego, nie pozostaje nic innego, ja k tylko
wstrząsnąć się z oburzeniem wobec cynizmu i braku zasad sowieckiej
władzy. Ta władza ponosi bezpośrednią winę za śmierć dziesiątków
tysięcy duchownych i miijonów wiernych. Ta władza doprowadziła do
zupełnego zniszczenia całej organizacji kościelnej w jednym z najwięk
szych niegdyś chrześcijańskich krajów świata. Sumienie tej władzy
splamione jest na zawsze zabójstwem wielu arcybiskupów, a nawet
Patryarchy Tychona i ona rozpoczęła teraz staranie w celu zatarcia
wszystkich swych ciężkich win i wykorzystania Kościoła dla celów swej
zbrodniczej propagandy.
Święty Autokefaliczny Prawosławny Kościół w Generalnym
Gubernatorstwie przyjmuje z głębokim żalem wiadomość o smutnych
wypadkach z życia kościelnego w M oskwie i przyłącza się do głosu
wszystkich tych Prawosławnych Arcypasterzy, którzy dobrze zro
zumieli grę Kremla i ocenili ten akt jako znęcanie się między
narodowego komunizmu nad św iętym i skarbami chrześcijaństwa.
Równocześnie Sobór Arcybiskupów zwraca się do wszystkich wiernych
Kościoła Prawosławnego z gorącym wezwaniem o modlitwę do
Wszechmogącego Boga o ratunek Kościoła Prawosławnego w Zw iązku
Radzieckim, który obecnie znajduje się w ciężkim położeniu.
Dionizy - Arcybiskup Warszawski i M etropolita
Hilarion - Arcybiskup Chełmsko-Podlaski
Paladiusz - Arcybiskup Kr akowsko-Łem kowski" 4
Po zakończeniu wojny polityczną oceną stanow iska m et
ropolity w czasie wojny zajęli się urzędnicy D epartam entu W y
znaniowego M inisterstw a A dm inistracji Publicznej (M A P). Zyskali
przy tym akceptaqę środow iska K ościoła praw osławnego w Polsce.
D la przedstawiciela władzy decydujący był tu antybolszewizm m et
ropolity, dla hierarchów praw osławnych to, że m etropolita był
zwolennikiem autokefalii z 1924r., uchwalonej pod naciskim przed
wojennych władz polskich bez akceptacji Cerkwi rosyjskiej. Czasem
sposób argum entacji obu stron zdaje się upodabniać. W raporcie
m inistra sprawiedliwości H. Świątkowskiego z dnia 10 lutego 1947 r.
znajdujemy taki passus: "Kościół prawosławny w Polsce jest jedynym
w Europie Kościołem prawosławnym, który nie uregulował swego
stosunku do Patriarchy M oskiewskiego. Tylko w Polsce na czele
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Kościoła prawosławnego stoi w dalszym ciągu Metropolita Dionizy,
znany ze swoich wystąpień w czasie wojny przeciwko Patriarchii
Moskiewskiej.5 W związku z memoriałem m inistra sprawiedliwości
D epartam ent Wyznaniowy M A P w dniu 22 m arca 1947r. sporządził
następującą notatkę: "Osoba przyszłego M etropolity Prawosławnego
w Polsce winna być ustalona w porozumieniu z Patriarchą M oskiews
kim', ale powinien nim być obywatel polski" 6. O narodowości
zwierzchnika Kościoła decydował zatem urzędnik państwowy.
M etropolita Dionizy nie przyjmował propozycji dobrowolnej
rezygnagi ze swego stanowiska, czym zmusił władze państwowe do
ofigalnego cofnięcia m u uznania. Oto uchwała Rady M inistrów
z dnia 6 kwietnia 1948r. w tej sprawie: "Rada Ministrów, po
stwierdzeniu, ze Metropolita Dionizy Waledyński w czasie okupacji
hitlerowskiej i w okresie powojennym działał nielojalnie względem
Państwa Polskiego i szkodliwie dla P A K P oraz ludności prawosławnej
w Polsce, biorąc pod uwagę fa k t zdekompletowania organów kolegial
nych tego Kościoła postanawia: upoważnić M inistra Administracji
Publicznej do a) przedłożenia Prezydentowi R P wniosku o cofnięcie
uznania, udzielonego Dionizemu Waledyńskiemu ja ko Metropolicie
PAK P, b) wydania na czas wakowania stanowiska M etropolity
stosownych zarządzeń, mających na celu normalizację stosunków
w P A K P i doprowadzenie do kanonicznego uporządkowania spraw tego
Kościoła". 7
Historię m etropolity Dionizego kończy zarządzenie m inistra
admministracji publicznej Edw arda Osóbki M orawskiego z kwietnia
1948r. w sprawie Tymczasowego Kolegium Rządzącego Polskiego
Autokefalicznego K ościoła Prawosławnego: "Wobec opróżnienia
stanowiska M etropolity P A K P wskutek zarządzenia Prezydenta R P
z dnia 17 kwietnia 1948 o cofnięciu uznania dotychczasowemu
Metropolicie Dionizemu Waledyńskiemu oraz w związku ze zdekomp
letowaniem kolegialnych organów tegoż Kościoła, mając na względzie
konieczność rychłej normalizacji stosunków w tej dziedzinie dla dobra
polskiej ludności prawosławnej, zarządzam, co następuje: Art. 1.
Powołuję Tymczasowe Kolegium Rządzące P A K P w składzie: A rcy
biskup Tymoteusz S zreter.ja ko przewodniczący (...), Art. 2. Zada
niem TK P będzie zarząd sprawami Kościoła, normalizacja stosunków
wewnętrznych oraz doprowadzenie do kanonicznego uporządkowania
spraw autokefalii(...)”,8
B Ostatnie zdanie wskazuje, jakie w arunki postawiły wła
dze nowemu przewodnikowi PA K P - arcybiskupowi Tymoteuszowi
Szreterowi. Najważniejszym z nich było szybkie uregulowanie sto
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sunków PA KP z Cerkwią R osyjską poprzez zwrócenie się do
patriarchy Aleksego o nadanie statusu autokefalii - ' w powszechnym
Kościele prawosławnym - samodzielności K ościoła krajowego jako
odrębnej jednostki związanej jednością wiary, apostolską sukcesywnościa hierarchii oraz jednością duchow a i w spólnotą działąnia
z pozostałymi Kościołami". 9 W tym celu uznano autokefaiię
ogłoszoną w 1924 roku za niekanoniczną, choć została ona uznana
przez patriarchę K onstantynopola i kilka innych kościołów praw o
sławnych, co jest warunkiem ważności autokefalii. Pom ińm y tu
zawiłości związane z określeniem autokefalii za kanonicznie ważną,
gdyż prawo kanoniczne K ościoła prawosławnego nie jest w tej
kwestii ścisłe, a także trzeba by być m oże przypom nieć w tym miejscu
spór o kanoniczną praw idłowość ustanow ienia patriarchatu m os
kiewskiego. W ydaje się, że racją nadrzędną działań arcybiskupa
Szretera w tej kwestii było wypełnienie woli władzy państwowej, dla
której w powojennej konfiguracji politycznej wygodne było za
mknięcie spraw praw osław ia w kręgu spraw rosyjskich. W ładze
państwowe przeforsowały w gruncie rzeczy koncepcję K ościoła
autonom icznego, "którego ustrój wewnętrzny wypływa nie tylko
z ogólnie obowiązujących kanonów , ale także z pałnom ocnictw a
uzyskanego od K ościoła macierzystego, które wyznacza granice
autonom ii. Podczas kiedy K ościół autokefaliczny podlega orzecznic
twu wszystkich Kościołów bratnich, K ościół autonom iczny m oże
być sądzony również i przez swój K ościół m acierzysty." 10
Oto "akt ponownego złączenia Polskiego K ościoła P raw o
sławnego z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym i o nadaniu m u
autokefalii":
I. Zwrócenie się delegacji Polskiego Kościoła Prawosławnego
do Najświętobliwszego Patriarchy M oskiewskigo i Wszechrusi A lek
sego i istniejącego przy nim Synodu:
1. Polski Autonom iczny Kościół przyznaje autokefaiię Pol
skiego Kościoła, ogłoszoną na podstawie Tomosu Patriarchy Konstan
tynopolitańskiego Grzegorza V II z dnia 13 listopada 1924 (N r 4588)
za niekanoniczną i nieważną i prosi błogosławieństwa M acierzystego
Kościoła Rosyjskiego na kanoniczną autokefaiię.
2. Z e względu na to, że M etropolita Polskiego Kościoła
- Dionizy przebywa w odłączeniu od M acierzystego Rosyjskiego
Kościoła Prawosławnego, przy czym kilkakrotnie w listach do Patriar
chy Moskiewskiego twierdził, że Polski Kościół nie może kontynuować
z nim modlitewnej i liturgicznej łączności i na przyszłość wymieniać nie
będzie jego imienia podczas nabożeństw, ja k o swego zwierzchnika.
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3. Polski Kościół zaprzestaje również modlitewnej łączności ze
wszystkimi kapłanami i wiernymi Polskiego Kościoła, którzy po
dzielają wyżej wspomniany błąd M etropolity Dionizego, aż do wyjawie
nia przez nich skruchy.
II. W odpowiedzi na powyższe zwrócenie się zapadło postano
wienie Najświętobliwszego Patriarchy i Świętobliwego Synodu:
1. Biorąc pod uwagę zrzeczenie się Polskiego Kościoła jego
niekanonicznej autokefalii - Najświętobliwszy Patriarcha i Świętob
liwy Synod z chwilą obecną wznawia z nim kanoniczną i liturgiczną
łączność i dają mu prawo do całkowitego rządzenia się.
2. Po zatwierdzeniu przez Sobór Biskupów Rosyjskiego Koś
cioła Prawosławnego autokefalii Polskiego Kościoła, Polski Kościół
uzyska ustrój, wymagany przez kanony dla autokefalii.
22 czerwca 1948
Aleksy - Patriarcha M oskiewski i Wszechrusi
M ikołaj - M etropolita Kruticki i Kołomieński
Witaliusz - arcybiskup dmitrowski
Nikon - biskup doniecki i woroszylowgradzki
Nestor - biskup kurski i biełogorodzki
M akary - biskup m ożajski " “
C. O ścisłości związków prawosławnych hierarchów z w ła
dzami państwowymi świadczy także sposób podjęcia uchwały nr 87
Soboru Biskupów PA K P z dnia 16 lutego 1966r., wydanej w związku
z listem biskupów rzym skokatolickich w Polsce do biskupów niemie
ckich. W uchwale pojaw iają się takie sform ułowania: /"Sobór
Biskupów"/ "...W kraju zaś (list-przyp.aut.) wywołał oburzenie,
zamieszanie i nawet rozdźwięk, nad którym i nie można nie ubolewać.
Sobór Biskupów stoi na stanowisku, ze nie jest sprawą Kościoła
wytyczanie linii polityki zagranicznej Państwa, lecz że Kościół powi
nien żyć wspólnym rytmem z całym narodem, dając wzór postawy
chrześijańskiej...
Sobór Biskupów docenia wartość chrześcijańskiego przebacze
nia i pojednania z przeciwnikami, ale uważa, że tym aktem chrześcijańs
kiej skruchy, pokory i miłości należało objąć nie tylko tych, z którym i
łączone sa takie czy inne interesy, albo sympatie kulturalne, lecz przede
wszystkim objąć swych braci bez różnicy wyznań i światopoglądu tu,
w kraju, dlatego społeczeństwo prawosławne bardzo boleśnie odczuło
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fa k t zwrócenia się z prośba o przebaczenie do społeczności niemiec
kiej, w stosunku do której stwierdzenie "obopólnej" winy jest dużą
przesadą wobec rzeczywiście obopólnej winy, ja ką da się stwierdzić
w 1000-letnich stosunkach m iędzy katolicką Polską a prawosławnymi
sąsiadami, względnie prawosławną mniejszością zamieszkującą nasz
kraj. O ile bowiem czasy zaborów obciążają winą Kościół prawosław
ny i ówczesne władze rosyjskie, o tyle okres międzywojenny przyniósł
z kolei wywłaszczenie i niszczenie świątyń prawosławnych (ponad 200
w całym kraju) oraz akcję tzw. "rewindykacji dusz", działo się to nie
tylko za zgodą i moralną aprobatą Kościoła Rzym skokatolickiego,
ale częstokroć z jego inspiracji i inicjatywy.
W tych warunkach zwrócenie się o przebaczenie wyłącznie do
narodu niemieckiego nie jest przejawem postaw y chrześcijańskiej,
lecz stanowi gest polityczny, wynikający z poczucia głoszonej przez
Kościół rzym skokatolicki ideologii P olski ja ko "przedmurza chrześ
cijaństwa". Ideologia ta zupełnie ignoruje fa k t, że Polska nie była
wysuniętym najdalej na W schód krajem chrześcijańskim, lecz tylko
najdalej wysuniętym na W schód krajem o kulturze łacińskiej, poza
którym istniały inne kraje chrześcijańskie o bogatej, chociaż odmien
nej od łacińskiej, kulturze, z której dorobku i Polska niejednokrotnie
korzystała.
Sobór Biskupów tą wypowiedzią nie m a zamiaru wdawać się
w polem ikę z Biskupam i Kościoła Rzym skokatolickiego, by jeszcze
bardziej nie rozdrażniać i tak zranionej opinii większości społeczeńst
wa polskiego. Sobór Biskupów stwierdza jednak, że dzieło chrześ
cijaństwa w Polsce nie było domeną jednego tylko Kościoła i nie
można ograniczyć się do omówienia stosunku wierzącej Polski do
Zachodu, albowiem tradycja świętych braci Cyryla i M etodego i ich
następców jest równie głęboko związana z początkiem kultury
polskiej... " 12
By zrozumieć, dlaczego biskupi praw osławni wybrali taką
drogę "dialogu" z Kościołem rzym skokatolickim , trzeba odczytać
notatki, którym i opisany jest ten dokum ent. Dow iadujem y się z nich,
że jest to "projekt opracow any przez U rząd do spraw W yznań...
U chw alony przez Sobór w dosłownym brzm ieniu 16 lutego 1966" 13.
M ożem y także poznać służbową drogę tego dokum entu: "Przedk
ładam pierwszą wersję projektu uchwały Soboru P A K P w sprawie
Orędzia Biskupów, po je j korekcie w porozumieniu z Tow. M erkelem
(dyrektor w Urzędzie ds. W yznań - p rz y p .a u t.)".14- podpis nieczytel
ny. Naczelnik D epartam entu W yznań N ierzym skokatolickich, K ryłowicz, orzekł: "Należy przemawiać w sposób bardziej zdecydowany,
zbyt wiele zastrzeżeń i warunkowych stwierdzeń; idea i m yśl przewod
nia słuszne"?5
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II
Poznaliśmy już sposób odnajdywania swego miejsca w państ
wie przez hierarchów prawosławnych. Zasadą, z którą, według nich
mieli się zgadzać wierni, była konsekwentnie rozgłaszana niechęć do
Kościoła unickiego
Unia brzeska jest w tej optyce zaprzeczeniem jedności praw o
sławia i jednolitości idei norm a norm ans apostolskiego przekazu,
przenoszonego przez prawosławie w niezmienionej postaci przez
stulecia. Takie spojrzenie przez m it własnej wzniosłej i doskonałej
historii jest przyczyną przeniknięcia do tekstów tyczących unii
prezentyzmu i ahistoryczności. Znany jest choćby stosunek praw o
sławnych autorów do unickiego okresu w dziejach klasztoru w Sup
raślu. Te blisko ćwierć tysiąclecia (1601-1836) odezwa Soboru
Biskupów PA K P ogłoszona na początku 1983r. kwituje w ten
sposób: "W początkach X V I I wieku klasztor uległ naciskom i przeszedł
we władanie unitów. Funkcjonuje on nadal, jakkolw iek wiele utracił
z dawnej >świetności i sianu liczebnego". Ani słowa, choćby
o osiągnięciach bazyliańskiej drukarni w tym czasie. Dalej: w dzie
jach klasztoru w Jabłecznej podkreśla się z dumą opór m nichów
przed przyłączeniem do unii, w opisach G rabarki pom ija się n ato 
m iast akt, że była to do 1839 roku parafia unicka.
Problem unii to także wyraz nieuświadamianego często
spojrzenia na własne dzieje przez ich ukryte pęknięcia. Przygotow a
nia do unii i jej zawarcie przypadły przecież w okresie poszukiw ań
odnowy prawosławia. W ydaje się, że Kościół prawosławny w Polsce
przyjął, wzorując się na praktyce Kościoła rosyjskiego, nieco an a
chroniczny we współczesnym świecie, m odel dydaktyki - uzasad
nienie własnej doskonałości poprzez wyolbrzymianie wad K ościoła
unickiego. Ostatnie wydarzenia na Ukrainie, odsłaniające niezwykłą
żywotność K ościoła greckokatolickiego wystawiają dotkliwe świade
ctwo krótkowzroczności i dogm atyczności stanow iska wielu praw o
sławnych księży i autorów . Z odczuciem braku k ontaktu z rzeczywis
tością czyta się dziś (raptem po trzech latach) "List Pasterski
Biskupów Świętego Autokefalicznego Kościoła Prawosław nego do
wszystkich dzieci duchowych w Chrystusie Jezusie, z okazji Tysiąc;
lecia Chrztu Rusi" z dnia 29 września 1987 roku:
"... Kościół greckokatolicki okazuje szczególne zainteresowanie
w aspekcie historycznym także i dzisiaj. Unia (brzeska - przyp.aut.)
była zaprowadzana m etodam i niemoralnymi. Zaprowadzano ją dwieś
cie pięćdziesiąt lat . Unia ta przynioslą niezliczone nieszczęścia: morze
łez ludu prawosławnego, aż nastąpił 1839 rok, kiedy rozpoczął się jej
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upadek. A potem przyszedł rok 1875 na Chełmszczyźnie i rok 1946 we
Lwowie. Nasi bracia grekokatolicy pozostali w rezultacie bez hierarchii
i rzuceni na pastwę losu. N ikt nimi nie interesował się. Zostali
pozostawieni sam i sobie po skasowaniu Kościoła greckokatolickiego na
Soborze W atykańskim II.
Tego Kościoła ju ż nie ma, on nie istnieje. I cóż dalej? Część
naszych braci powróciła na łono naszego Kościoła prawosławnego,
który kiedyś przyjął ich po bratersku, dając im możliwość żyć ich
życiem kościelnym w pełnym sensie tego słowa.
..W życiu tego Kościoła nastąpiło coś nowego. Kościół rzym s
kokatolicki powołał do życia, na ruinach Kościoła greckokatolickiego
tak zwany Ukraiński Kościół Rzym skokatolicki ze wschodnią liturgią.
W ukraińskiej liturgii wschodniego charakteru nie ma. Oznacza to, że
grekokatolicy są w istocie rzym skokatolikami, a tylko dla starszego
pokolenia pozostawiono wschodnią liturgię. Unia brzeska miała na celu
zlikwidowanie prawosławia na rzecz liturgii łacińskich. Teraz stało się
jasnym , że nie było to zjednoczenie, a prozelityzm , realizowany
wszelkimi sposobami.
W epoce dialogu i dążeń do jedności m y, prawosławni, nie
m ożemy żywić zaufania do decyzji i działalności Kościołą rzym s
kokatolickiego, dopóki nie zostanie ostatecznie rozwiązana kwestia
unii. Według opinii niektórych teologów zachodnich unia była wielkim
sukcesem i największym dobrem Kościoła, jako szczególnie ważny
pionierski wkład w początki ekumenizmu. N a to odpowiadamy stanow
czo - NIE!..."
Pow rót unitów do ofiq'alnego życia wpłynie, być może, na
zmianę zaprezentowanej tu optyki. Konieczność takiego zwrotu
zauważa m.in. M ichał Klinger w liście "Bracia, wybaczcie!": "Nasz
prawosławny "udział winy" w dramcie ukraińskim w Polsce widzę w tym,
że negując teologiczną ideę unii kościelnej - zanegowaliśmy w końcu
samych unitów. A teraz bliżej wspólżyjemy np. z ewangelikami, niż
z najbliższymi nam przecież katolikami wschodniego obrządku. Jedynie
im nie składamy odwiedzin, wykluczamy ich z kongresów itp.
Winni też jesteśm y drugiego paradoksu: nasza antyunicka
postawa spowodowała zepchnięcie w cień narodwościowego pierwiast
ka ukraińskiego w Kościele prawosławnym w Polsce, na który składaja
się w dużej mierze wierni tej właśnie narodowości. N a miejsce
wspólnego dla nas i unitów języka i pięknego obrządku ukraińskiego
przenika liturgiczny obrządek, pochodzący z Petersburga. Z lęku przed
"łacinizacją" prowadziliśmy de fa cto "rusyfikację". M imo, że sprawa
ukraińska miała w naszym Kościele ofiarnych i najwyżej postawionych
orędowników, nie okazał się on dla Ukraińców zbyt przytulnym
domem". 16
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III
W oficjalnych kręgach PAKP podkreśla się jego uniwer
salizm, zaznacza się, że jest on Kościołem prawdziwej wiary, a nie
Kościołem jakiegoś narodu. Kościół prawosławny w Polsce nie m a
zresztą jednolitego oblicza narodowego. Z prawosławiem iden
tyfikuje się część Ukraińców, Białorusini, a także wielu Polaków.
Chodzi jednak o wieloletnie eliminowanie przez duchowieństwo
narodowych elementów w życiu Kościoła, odm awianie im praw a
oficjalnego istnienia w Kościele i utrzymywanie, że uniwersalizm
Kościoła dopuszcza jedynie lokalny koloryt w obrzędowości. U grun
towano w życiu Kościoła myśl, że jego duchowość jest duchowością
rosyjską, czego wyrazem jest uznanie języka rosyjskiego za główny
i ofiqalny język prawosławia w Polsce. Konsekwentnie pom ijano
przy tym możliwość wprowadzenia części praktyk liturgicznych
(paraliturgicznych) w języku wiernych. Szczególnie istotna wydaje się
w tym kontekście spraw a wyobcowania Kościoła prawosławnego
z kręgu spraw społeczności białoruskiej, i z kręgu jej kultury. Jedyną
białoruską nowinką stały się przed kilku laty nabożeństw a o d 
prawiane po białorusku w cerkwi św. M agdaleny w Białymstoku.
W ten sposób PA K P przeniósł we współczesność praktykę Rosyjs
kiego K ościoła prawosławnego z X IX wieku, dla którego duchow 
nych język białoruski był "chłopską mową". Sprawa stosunku PA K P
do kwestii białoruskiej jest przedmiotem kontrow ersji między K onsystorzem Białoruskiej Autokefalicznej Cerkwi na emigracji, który
w 1987 roku oceniał, że w PA K P "panuje duch i język moskiewski,
choć dopuszczony jest też urzędowy język polski, tylko nigdzie
i nigdy nie słychać tam języka białoruskiego". 17
Nie chcę upraszczać sprawy narodowościowej w PA K P.
Rozwinięcie tej problem atyki wymagałoby jednak omówienia powi
kłanych teoretycznie i praktycznie (szczególnie wśród lokalnych
społeczności Białostocczyzny i Podlasia) kwestii świadomości n aro 
dowej i lokalnej, rozwinięcia kategorii "prawosławny": "prawosław
ny Polak", "prawosławny Białorusin", "prawosławny Ukrainiec",
"tutejszy". Podkreślam tu wszelako, że taka problem atyka nie
znalazła trwałego miejsca w publicznej działalności PA K P.
☆

☆

☆

Od roku Polska zmieniła radykalnie swój porządek publiczny.
Staje się to także wyzwaniem dla PA KP. Nie m a już władzy, wobec
której biskupi i księża m ogli być lojalni, Kościół greckokatolicki
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zadziwia świat żarliwością religijną swoich wiernych, a o jego praw a
upom ina się U kraiński Ruch na Rzecz Przebudow y, a przed
stawiciele Ludowego F ro n tu Białorusi uważają ten obrządek za
naturalne wyznanie Białorusinów. Białoruskie środow iska w Polsce
aktywniej niż dotąd przez dziesiątki lat działają n a rzecz odrodzenia
białoruskiego wym iaru prawosławnej kultury. Tych kilka miesięcy to
jeszcze zbyt m ało , by Sobór Biskupów PA K P m ógł przedsięwziąć
jakąś nową politykę. M ożna wspomnieć jedynie o sym ptom ach
zmian w dotychczasowym obliczu PA KP.
Biskup Sawa (ordynariusz diecezji białostocko-gdaóskiej)
poparł petycję z września 1989 białoruskich środow isk do prezesa
RTV w sprawie rozszerzenia zakresu nadaw ania audycji białoruskiej
w Polskim Radiu, a także zagw arantow ał swój udział w tych
audycjach (oczywiście po białorusku). N a kongresie założycielskim
Białoruskiego Zjednoczenia D em okratycznego w dniu 10 lutego
1990r. pojawił się oficjalny przedstawiciel biskupa Sawy.
N a razie pozostaje pytaniem , czy zwrot do środowisk biało
ruskich będzie stałą norm ą PA K P, czy też jest to czasowe uleganie
aktualnej konfiguracji lokalnej geopolityki; czy jest to zabieg taktycz
ny, czy trwałe odnalezienie lokalnych źródeł swego istnienia, z k tó 
rych m ożna będzie wyprowadzić nowe zasady tożsam ości K ościoła
prawosławnego w Polsce.

P r z y p is y
Teologowie prawosławni określają rozwój wiedzy o Objawieniu jako
przejście od dogmatycznej teologii soborów, która w całości skupiała
się dokoła zagadnień trynitarnych i chrystologicznych do rozwoju
liturgicznego i mistycznego życia Kościoła. Oznacza to przejście od
chrystologicznej do pneumatocentrycznej epoki w życiu Kościoła.
W Kościele zachodnim przejście do cyklu pneumatologicznego nie
dokonało się w pełni. A o ile Logos, logika przejawiają się w dog
macie, o tyle Duch (pneuma) jest u podłoża wewnętrznego doświad
czenia. Cykl chrystologiczny powinien znaleźć wypełnienie w cyklu
pneumatologicznym. Tak stało się w Kościele wschodnim
Archiwum A k t Nowych Zespół M A P 1042, k. 12-15.
Tamże.
Tamże.
A A N Zespół M A P 1043, k.37-42.
Tamże, k.43.
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A A N Zespół M AP. 1043, k.30.
Tamże, k.32.
Encyklopedia Katolicka, t.1, Lublin 1973, s.1157.
Tamże.
A A N Zespół M AP 1043, k .48-49.
Archiwum Urzędu ds. Wyznań, oryg. 1HI3166, nn.
Tamże.
Tamże.
Tamże.
Michał Klinger, Bracia wybaczcie!. Gazeta Wyborcza nr 13 z dn.
16.01.1990, s.6.
Kultura 11/87, Paryż, s.961.
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Piotr Borowski
Ruchy nacjonalistyczne na Krymie i Powołżu
a Tatarzy litewscy

p jis to ry c y badający dzieje T atarów z ziem dawnego W iel
kiego Księstwa Litewskiego nie doceniają w pełni wpływu ruchów
nacjonalistycznych tureckojęzycznych ludów imperium rosyjskiego
na wykrystalizowanie się świadomości etnicznej wśród tej narodow o
ści1. Pam iętać trzeba, że jest to problem dosyć istotny, bowiem
tłumaczy nie tylko postawę znacznej części społeczności tatarskiej
z ziem litewsko-białoruskich wobec przem ian rewolucyjnych w pańs
twie carów, ale również zachowanie się tej ludności podczas od
budowy II Rzeczpospolitej na kresach wschodnich2.
Podboje rosyjskie w XV III i X IX w. sprawiły, że w imperium
Rom anow ów mieszkało więcej ludów tureckojęzycznych, niż w pańs
twie osmańskim. D o najliczniejszych narodów mówiących językami
tureckimi należeli Uzbecy, K azachow ie, T atarzy, Azerbejdżanie,
Turkm eni, Kirgizi, Baszkirzy, Czuwasze i K arakałpacy. W iększość
z nich od kilkuset lat wyznawała islam. Korzenie ruchów n arodo
wych ludności tureckiej, które w pełni uaktywniły się podczas wojny
domowej w Rosji, sięgają drugiej połowy X IX wieku. W ówczas to
w imperium osmańskim poczucie solidarności etnicznej z turkojęzycznymi ludami Azji Środkowej, Z akaukazia i Europy W schod
niej zaczęło wypierać ideę jedności św iata m uzułm ańskiego3.
Idea jedności wszystkich ludów tureckich zwana turkizm em
znalazła szczególnie podatny grunt w Rosji. M uzułm ańskie elity na
Krym ie, Powołżu, K aukazie czy też w Azji Środkowej były bowiem
bardziej przygotowane do przyjęcia świadomości narodowej. Nie
tylko zdawały sobie sprawę z odrębności etniczno-religijnej swych
narodów wobec Rosjan, ale również poziomem wykształcenia prze
wyższały Turków osm ańskich4. Inteligencja tatarska czy azerbejdżańska ze studiów n a uczelniach rosyjskich wyniosła nie tylko
europejskie wykształcenie, ale również znajom ość idei rosyjskiego
narodnictw a. Nie obce jej były również prądy rewolucyjne.
W latach osiemdziesiątych X IX w. turkizm zaczął dynam icz
nie rozwijać się wśród tureckich narodów imperium rosyjskiego.
Początkow o m iał on przede wszystkim charakter ruchu ku ltu ral
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nego. Zainicjował go na Krymie tatarski intelektualista Ismail Bej
Gaspraly, który w 1883 r. zaczął wydawać w Bachczyseraju w języku
tatarskim pismo ”Terdżuman"(''Thima.cz'ry W krótce wokół tej gazety
skupiła się cała elita kulturalna T atarów krymskich. Młodzi literaci,
publicyści i uczeni z Bachczyseraju, Symferopola, Eupatorii i Teodo
zji stworzyli dosyć prężny ruch umysłowy, którego ideą była jedność
etniczna wszystkich ludów mówiących językami tureckimi. Dążenie
to wyrażało umieszczone pod nagłówkiem "Terdżumana" hasło - "W
mowie, myśli i czynach jedność stanowimy". M imo, że krymscy
intelektualiści wykształcenie zdobyli na europejskich (rosyjskich)
uczelniach, jednak silnie związani byli z m uzułm ańską tradycją
swego narodu. Stąd też ich ruch chociaż nosił charakter nacjonalis
tyczny silnie tkwił w ideach jedności świata islamskiego. Być może
dlatego turkizm nie rozwinął się wśród ludów tureckojęzycznych
Syberii, które wyznawały prawosławie lub własne kulty plemienne.
Bardzo szybko gazeta T atarów krymskich zaczęła oddziały
wać także na inne skupiska tatarskie. Już na przełomie XIX i XX w.
ożywienie intelektualne o wyraźnym zabarwieniu turkistycznym
obserwujemy także na Powołżu, głównie wśród ludności tatarskiej.
Ruch ten zakorzenił się u nadwołżańskich m uzułm anów stosunkowo
łatwo, gdyż posiadali oni prężną inteligencję, która pragnęła urato
wać swój naród przed zniszczeniem. Pisarze i uczeni tatarscy zdawali
sobie sprawę, że przymusowa chrystianizacja ludności Powołża
prow adzona przez urzędników carskich m oże doprowadzić do
zniknięcia ich narodu z powierzchni ziemi. Niewątpliwie pod ich
wpływem kilkaset tysięcy T atarów kazańskich, przymusowo
ochrzczonych powróciło do religii przodków , nie zważając na
represje władz rosyjskich5.
Ostoją tatarskości na Powołżu, oprócz intelektualistów, było
duchowieństwo muzułmańskie oraz szlachta tatarska. T a ostatnia,
mimo formalnej równości ze szlachtą rosyjską była na wszelkie
sposoby dyskryminowana. Nic też dziwnego, że w wyniku takiej
polityki feudałowie tatarscy, broniąc się przed deklasacją, niejedno
krotnie decydowali się na przyjęcie prawosławia. Przychodziło im to
tym łatwiej, że znaczny procent szlachty rosyjskiej był właśnie
pochodzenia tatarskiego.6.
Rozwój turkizmu w m uzułm ańskich prowincjach cesarstwa
rosyjskiego niewątpliwie przyczynił się do ożywienia islamu na
Powołżu. Religia ta pod wpływem fanatycznego i często nieoświeconego kleru uległa skostnieniu.
N a Powołżu jako jeden z pierwszych zaczął propagow ać
polityczny turkizm T atar kazański Jusuf Bej A kczuraoglu. Ten
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wybitny intelektualista zaczął głosić potrzebę utworzenia niepodleg
łych państw tatarskich. Zagrożony katorgą wyjechał do S tanbułu.
W 1904 r. rozgłos przyniosły m u artykuły na tem at jedności
wszystkich Turków, publikow ane na łam ach kańskiego czasopisma
"Turk" \
Zgodnie uważa się go za twórcę program u politycznego
turkizmu. Właśnie od 1904 r. turkizm zaczął przekształcać się z ruchu
k ulturalnego w polityczny. Jego zwolennicy zaczęli dążyć do stworze
nia ogólnotureckiego państw a obejm ującego oprócz Turcji osmańs
kiej także Azję Środkową, Powołże, K rym , część Zakaukazia
i Syberii. W 1908 r. Jusuf Bej A kczuraoglu osiadł na stałe w Stam 
bule, gdzie od 1911 r. zaczął wydawać pismo "Turk- Yurdu". W okół
tego czasopisma i osoby jego redaktora skupiła się aktyw na grupa
emigrantów tatarskich z Powołża. Przybysze ci bardzo często
wykształceni na najlepszych rosyjskich uczelniach, nie tylko znali
osiągnięcia europejskiej turkologii, ale również potrafili wykorzystać
je przy budowie ideologii panturkizm u. Nic też dziwnego, że właśnie
emigranci wywodzący się z tureckojęzycznych narodów państwa
rosyjskiego, tacy jak J usuf Bej A kczuraoglu, Ahmed Bej Agaoglu czy
też Ali Husejn-zade stworzyli jego podstawy.
"Osmańska reakcja na bałkański separatyzm - pisał angielski
orientalista Bernard Lewis - tatarska rewolta przeciwko rosyjskiemu
panslawizmowi, odzew tureckich i tatarskich nacjonalistów na nowe
idee i wzory stawiane przez europejski nacjonalizm, turkologiczne
odkrycia podsycające turecką dumę - w szystko to w okresie osmańskiej
klęski i poniżenia muzułmanów tworzyło atmosferę, w której rósł
turkizm, nowy ruch polityczny, opierający się nie na dynastii, religii czy
państwie, ale na narodzie - na narodzie tureckim, zamieszkującym
rozległe terytorium od Europy aż po Pacyfik".
Po rewolucji m łodotureckiej w 1908 r. idee panturkizm u,
m im o istnienia w społeczeństwie silnych więzi z panującą dynastią
osm ańską i całym światem m uzułm ańskim , wytyczyły kierunek
polityki zagranicznej Stam bułu. Podczas pierwszej wojny światowej,
a raczej po upadku caratu, przywódcy Turcji zaczęli prowadzić
działalność zmierzającą do oderw ania od Rosji tureckojęzycznych
narodów K aukazu, Azji Środkowej, a nawet Powołża.
☆

☆

☆

Panujący na przełomie X IX i XX w. ferm ent wśród tureckich
narodów imperium rosyjskiego stał się zauważalny dla wykształconej
części społeczeństwa tatarskiego na ziemiach litewsko-białoruskich.
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Władze carskie prowadząc w guberniach zachodnich politykę
dyskryminacji wyznaniowej i prawnej względem ludności polskiej.
T atarom pozostawiły całkow itą swobodę religijną. Chcąc uczynić
z litewskich m uzułm anów bezwolnych wykonawców swej woli oraz
pozyskać ich dla swych celów, rosyjska adm inistracja ułatwiła im
robienie karier w wojsku i urzędach. Przyjm owano ich chętnie do
służby państwowej, umożliwiano niejednokrotnie bezpłatną naukę.
Nic też dziwnego, żc oficerowie wywodzący się z Tatarów
litewskich uważani byli za lojalnych poddanych carów rosyjskch.
Powierzano im nie tylko dowództwo nad pułkam i, dywizjami
i korpusam i armii rosyjskiej, ale również przyjm owano w szeregi
gwardii carskiej.
Służba w armii i adm inistracji carskiej rzuciła wiciu T atarów
litewskich na tereny zamieszkiwane przez zwartą masę ludności
m uzułmańskiej. Pobyt na tych terenach bardzo często umacnia!
w nich więź religijną i etniczną z tureckojęzycznymi narodam i
imperium rosyjskiego. Uświadamiał im własną sytuację, jakże
odm ienną od losu T atarów krym skich, kazańskich czy też ast
rachańskich, bezwzględnie rusyfikowanych i zm uszanych do po
rzucania islamu na rzecz religii państwowej - prawosławia. Jak
wskazują późniejsze wydarzenia, wielu z nich zrozum iało powody
odm iennego traktow ania przez władze rosyjskie T atarów litews
kich i muzułmanów' z Azji Środkowej, Powołża, K aukazu i Krymu.
M imo że Rosjanie starali się w m aksym alnym stopniu
izolować od siebie poszczególne narody m uzułm ańskie, jednak
skupiska tatarskie na Litwie utrzymywały ożywione kontakty
z Krym em , Powołżem, w mniejszym zaś stopniu z K aukazem .
Niewątpliwie najbardziej owocne były przyjazdy na ziemie pol
sko-litewskie m uzułm ańskich intelektualistów . W ymienić tu należy
przede, wszystkim pobyt w Wilnie lsm aila Beja G asprały'ego.
T w órca "Tardżumana" tak podsum ow ał sw>e wrażenia z pobytu
wśród litewskich wyznawców islamu: "W czasie podróży mojej na
Litwie zrozumiałem, że muzułmaństwo nie zniknie. Nie było wśród
Tatarów krym skich przyjęcia chrześcijaństwa, nie ma tego zjawiska
również pośród Tatarów litewskich...". Niewątpliwie do zacieśnienia
więzi wśród turcckojęzycznych ludów im perium rosyjskiego przy
czyniły się licznie zawierane m ałżeństwa m ieszane. T ak na przykład
litewskie T atarki wychodziły za mąż za współwyznawców z Krym u,
Powołża, K aukazu a czasem nawet za m ieszkańców Azji Środ
kowej. Z kolei T atarzy litewscy żenili się zT urczynkam i i T atarkam i
krymskimi.
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Nic też dziwnego, że na przełomie X IX i X X w. idee
panislam izm u, a później panturkizm u zaczęły również nurtow ać
społeczność tatarsk ą na Litwie. Przejawiały się one m iędzy innymi
w próbach osiadania m uzułm anów na Pow ołżu i Krym ie, a także
w wyjazdach do Turcji.
Już podczas, rewolucji 1905 r. wielu T atarów litewskich
zafascynowanych hasłam i odrodzenia politycznego i kulturalnego
świata tureckiego dołączyło do grona działaczy niepodległościo
wych8. U trzym ując ożywione stosunki z m uzułm ańskim i posłam i
D um y czyli rosyjskiego parlam entu, byli oni doskonale zorien
towani w poglądach mniej lub bardziej nielegalnych ugrupow ań
politycznych tureckich narodów imperium Rom anow ów . Posłowie
m uzułm ańscy w parlam encie rosyjskim należeli do dwóch frakcji
różniących się program em politycznym . Zdecydow ana większość
wchodziła w skład M uzułmańskiego Zw iązku Pracy, będącego pod
wpływem rosyjskiej partii T rudow ników . M niejszość posłów nale
żała do Zw iązku M uzułmańskiego, zbliżonego do K adetów czyli
K onstytucyjnych D em okratów . C hociaż ugrupow ania te stały na
gruncie tureckiego nacjonalizm u, jednak różniły się w poglądach na
zakres autonom ii narodów islamskich w Rosji. D ziałalność posłów
m uzułm ańskich, których w pierwszej D um ie było 25, a w drugiej 35
ograniczyła ustaw a z 16 czerwca 1907 r., k tó ra wyłączyła z reprezen
tacji parlam entarnej cały T urkiestan. W jej wyniku w trzeciej D um ie
znalazło się 9 posłów m uzułm ańskich, a w czwartej tylko 7.
Pociągnięcia te uzmysłowiły przywódcom i działaczom różnych
ugrupow ań o zabarw ieniu panturkistycznym , że w alka o praw a
polityczne ich narodów nie jest m ożliw a na polu parlam entarnym .
W sierpniu 1905 r. odbył się w Niżnym N ow gorodzie na
statku "G ustav Struve" zjazd pod kierunkiem A zerbejdżanina
A li-M ardana Beka Topczybaszego i T a ta ra kazańskiego Jusufa
Beja A kczuraoglu z udziałem 500 delegatów wszystkich narodów
tureckich zamieszkujących im perium rosyjskie. H onorow ym prze
wodniczącym kongresu był Ism ail Bej G asprały. W ostatniej chwili
na statek przybyła grupa radykalnych działaczy kazańskich pod
przew odnictw em A yasa Ishakiego. G ru p a ta siłą przeforsow ała
swój udział w zjeździe. N a kongresie, m im o ostrych starć między
um iarkow aną większością a radykałam i, uchw alono wniosek o p o 
trzebie utw orzenia W szechrosyjskiego Zw iązku M uzułm ańskiego,
którego zadaniem m iało być wywalczenie praw politycznych i kul
turalnych dla ludności wyznającej islam.
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W Niżnym Nowgorodzie dominowali ugodowcy, którzy
nawet nie ćhcieli słyszeć o niepodległości narodów muzułmańskich
zamieszkujących Rosję. Domagali się jedynie przeprowadzenia re
form demokratycznych w państwie Rom anowów i rów noupraw 
nienia wszystkich obywateli imperium, niezależnie od wyznawanej
religii. Rozwiązanie problemów narodowościowych rosyjskich m u
zułmanów widzieli w realizacji dwóch postulatów - przyznaniu
większej niezależności muzułmańskim organizacjom wyznaniowym
oraz wprowadzeniu szkół narodowych.
Ugodowe stanowisko kongresu wobec caratu ostro skrytyko
wała grupa młodych intelektualistów muzułmańskich grawitujących
w kierunku radykalnego panturkizm u. Nadal też pozostawała
otw arta sprawa 150 tysięcy Tatarów kazańskich, siłą nawróconych
na prawosławie, którzy domagali się prawa pow rotu do religii swych
przodków.
W styczniu 1906 r. odbył się w Petersburgu drugi ogólnomuzułmański zjazd. Zatwierdził on statut Wszechrosyjskiego
Związku Muzułmańskiego. Ponadto na wniosek delegatów podzielo
no obszar zamieszkiwany przez ludność wyznającą islam na 16
rejonów. M uzułmanie polsko-litewscy zostali włączeni do "rejonu
litewskiego z ośrodkiem w M ińsku". Życiem politycznym i kultural
nym w jednostkach tych miały kierować zebrania rejonowe.
Jeszcze w sierpniu 1906 r. muzułmanie z całego państw a
rosyjskiego zjechali się po raz trzeci, tym razem w Niżnym N ow 
gorodzie. T atarów krymskich i litewskich reprezentował m uzuł
m anin polski, M ustafa Dawidowicz, burm istrz Bachczyseraju. Zjazd
ten właśnie Dawidowicza powołał w skład 15-osobowego C entra
lnego K om itetu nowopowstałej M uzułmańskiej Partii Narodowej.
Reprezentować m iała ona wszystkich wyznawców islamu na terenie
Rosji.
Oprócz M uzułmańskiej Partii Narodowej, która reprezen
towała ruch ogólnoislamski w państwie rosyjskim, podczas rewolucji
1905 r. powstało wiele organizacji regionalnych hołdujących ideałom
panturkizm u. Partie takie zakładali miejscowi nacjonaliści na K ry 
mie, Powołżu, Z akaukaziu i w Azji Środkowej9. Powołali oni do życia
wiele czasopism, towarzystw społeczno-oświatowych i dobroczyn
nych. Otwierali drukarnie i szkoły.
U padek rewolucji 1905 r. zapoczątkował now ą falę prze
śladowań m uzułm anów nie tylko związanych z rucham i nacjonalis
tycznymi, ale również tych, którzy poszli na współpracę z rosyjskimi
liberałami. Znacznie zredukow ano praw a polityczne wyznawców
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islamu. Zaczęto szykanować prasę i szkolnictwo narodów turkojęzycznych. Ponownie więzienia zapełniły się m łodym i nacjonalis
tami.
Represje te jednak nie zniszczyły tureckiego naqonalizm u na
terenie państw a Romanowów. Przyczyniły się nawet do jego wzmoc
nienia, uświadomiły bowiem m uzułmańskim liberałom, że nie m ogą
liczyć na demokratyzację ustroju carskiej Rosji. D latego też więk
szość działaczy m uzułmańskich, którzy początkowo liczyli na poro
zumienie z rosyjskimi władzami, przeszło w szeregi nacjonalistów.
Również po załamaniu się rewolucji 1905 r. młodzież wielu narodów
islamskich porzuciła obóz rosyjskich radykałów i wkroczyła na drogę
rewolucyjnego nacjonalizmu. Bazą dla ogromnej większości m uzuł
mańskich nacjonalistów pozostał nadal turkizm. N a terenie im 
perium Rom anowów przybrał on charakter ruchu zmierzającego do
utworzenia, na drodze walki z caratem , niepodległych państw dla
wszystkich narodów tureckojęzycznych.
Ferm ent, jaki dotknął w 1905 r. społeczność m uzułm ańską
w Rosji nie ominął także litewskich Tatarów , kłorzy wzięli liczny
udział w wystąpieniach swych współwyznawców na Krym ie i Pow oł
żu. Idee panislamskie i pantureckie dotarły nawet do młodzieży
tatarskiej studiującej w Petersburgu. W 1907 r. synowie generała
K onstantego Kryczyńskiego, Leon i Olgierd założyli Koło Akadem i
ków - Muzułmanów Polskich. Członkowie tej nielegalnej organizacji
postawili sobie za cel odrodzenie kulturalne i narodow e skupisk
m uzułm ańskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. W tym też
celu mieli przystąpić do wspólnego pisania pracy "Pogląd T atarów
litewskich na polityczne zagadnienia narodów m uzułm ańskich".
Uważając się za elitę intelektualną niewielkiego narodu, akademicy
zamierzali nie tylko gruntow nie zbadać przeszłość litewskiej tatarszczyzny, ale również określić swój stosunek do ludów m uzułm ańskich
znajdujących się w rosyjskiej niewoli. M im o tak am bitnych planów
działalność większości członków K oła ograniczała się w zasadzie do
uczestnictwa w zebraniach. Najwięcej inicjatywy wykazał Leon
Kryczyński, który zgrom adził spory księgozbiór oraz bibliografię do
dziejów litewskich m uzułm anów . Chociaż żywot K oła był krótki,
a niekończące się dyskusje przysłoniły ceł pow ołania tej organizacji,
to jednak niektórzy jej członkowie, już jak o ludzie dojrzali zrealizo 
wali swe młodzieńcze m arzenia w niepodległej Polsce.
Pewnych refleksów idei panislamskiej m ożna doszukiwać się
w powołaniu przez polsko-litewskich T atarów dwóch m uzułm ańs
kich stowarzyszeń charytatyw nych. W 1909 r. w Wilnie z inicjatywy
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Olgierda Kryczyńskiego powstało Litewsko-Muzułmańskie Stowa
rzyszenie Pomocy Biednym Muzułmanom. Jego oficjalnym celem było
niesienie pomocy ubogim wyznawcom islamu, zarówno tym, którzy
od wieków zamieszkiwali Litwę, jak i przybyłym do tego kraju
w rosyjskich m undurach. Nie znamy oczywiście innych, być może
prawdziwych powodów powołania tej organizacji.
Doskonałym przykładem współpracy polsko-litewskich T a 
tarów ze swymi kazańskimi pobratym cam i i współwyznawcami było
Warszawskie M uzułmańskie Stowarzyszenie Pomocy Biednym M uzułmanom. Organizacja ta powstała wiosną 1913 r. z inicjatywy
przebywających w Warszawie Tatarów nadwołżańskich. W śród jej
założycieli znalazł się także polski m uzułm anin K onstanty Chalecki.
Według statutu, celem Stowarzyszenia było niesienie pomocy naj
uboższym wyznawcom islamu na terenie W arszawy oraz założenie
szkoły muzułmańskiej. Fundusze na te cele zamierzano czerpać
z wysokich składek członkowskich. Według Alego Miśkiewicza,
organizacja ta liczyła 118 członków, z czego 85 pochodziło z Powoł
ża, K rym u i K aukazu. M ożna się domyślać, że pozostali wywodzili
się z naszych, polskich Tatarów . Prezesem W arszawskiego M uzuł
mańskiego Stowarzyszenia został wybrany generał K onstanty Kryczyński, sekretarzem zaś jego syn Olgierd. Również kilku polskich
muzułmanów znalazło się w zarządzie.
☆

☆

☆

W Rosji carskiej służbą wojskową objęte były tylko niektóre
narody muzułmańskie. Pełnili ją, oprócz uprzywilejowanych T a ta 
rów litewskich, przedstawiciele tureckich narodów K rym u i Powołża.
Tatarzy krymscy mieli nawet własne formacje kawaleryjskie, dow o
dzone jednak przez rosyjskich oficerów. N atom iast mieszkańcy
Powołża - Baszkirzy, Czuwasze i Tatarzy kazańscy - rozsyłani byli po
różnych pułkach. Starano się jednak, by nie służyli w krajach
o przewadze elementu muzułmańskiego. Stąd też spotykam y ich
często w Królestwie Polskim, Litwie, Inflantach i Estonii.
W odróżnieniu od szlachty litewsko-tatarskiej garnącej się do
armii rosyjskiej,turecka warstw a feudalna K rym u i Powołża była
niechętnie nastaw iona do służby carow i10. Dlatego też podczas wojen
rosyjsko-tureckich całe grupy T atarów krymskich i kazańskich
przechodziły na stronę osmańską.
Chociaż idea bojkotu armii carskiej była bardzo popularna
zarówno wśród tureckojęzycznych mieszkańców K rym u jak i Powoi ża, jednak m obilizacja 1914 r. zaskoczyła ich całkowicie. W wojsku
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znalazło się kilkadziesiąt tysięcy T atarów , Baszkirów i Czuwaszów.
Wszelako Rosjanie nie wielki mieli z nich pożytek, skoro c i przy
każdej okazji przechodzili n a stronę wroga. W krótce też w Nie
mczech i Austro-W ęgrzech znajdow ało się wiele tysięcy jeńców
różnych tureckich narodow ości zamieszkujących imperium R om a
nowów. N aqonalistyczna organizacja T atarów kazańskich z siedzi
bą w Stambule zwróciła się do rządu tureckiego, aby z jeńców tych
stworzył osobne pułki walczące z Rosją. Turcy istotnie sformowali
take oddziały, lecz użyli ich do walki z Anglikami na Półwyspie
A rabskim 11.
Upadek caratu w 1917 r. ponownie uaktywnił ruchy na
cjonalistyczne istniejące wśród ludów m uzułmańskich państw a rosyjskego. Panujący tam chaos umożliwił legalną działalność różnym
organizacjom i stowarzyszeniom islamskim. W m aju tegoż roku
odbył się w Moskwie kongres przedstawicieli narodów m uzułm ańs
kich z całego państwa rosyjskiego. W śród tysiąca delegatów zdecydo
w aną większość miały tureckojęzyczne ludy i plemiona K aukazu,
K rym u, Powołża i Azji Środkowej.
N a zjeździe moskiewskim ujawniły się dwie odm ienne po
stawy wobec rosyjskiej państwowości. Zwolennicy daleko posuniętej
współpracy z rosyjskimi partiam i demokratycznymi uważali, że
narody muzułmańskie winny zadowolić się autonom ią kulturalną
w granicach zreform owanego nieco imperium. O grom na większość
delegatów poparła jednak nacjonalistów , którzy autonom ię ludów
tureckich rozumieli znacznie szerzej i uważali ją za pierwszy krok do
pełnej niepodległości.
Prawie natychm iast po obaleniu władzy dynastii R om ano
wów w Piotrogrodzie pow stał Zw iązek Tatarów Polski, Litwy,
Białorusi i Ukrainy. D o zarządu tej organizacji powołano A leksandra
Achm atow icza (prezes), A braham a Miśkiewicza (wiceprezes), Alek
sandra M ucharskiego (wiceprezes), Leona Kryczyńskiego (sekrtarz),
Izm aela Samuela A leksandrowicza, A leksandra Aleksandrowicza,
B ohdana Achm atowicza, Józefa Bazarewicza, M ichała Półtorzyckiego, M acieja Rajeckiego, A leksandra i M ustafę Jakubow skich.
Związek ten włączył się w życie polityczne trzydziestomilionowej
rzeszy m uzułm anów Rosji. Polskich T atarów reprezentował w Komi
tecie W ykonawczym W szechrosyjskiej Rady M uzułmańskiej A leksan
der Achmatowicz.
Dążenie narodów tureckich do niepodległości w 1917 r.
uzewnętrzniło się najpełniej w idei tworzenia własnych pułków
narodow ych. W m aju tegoż roku zwołano w M oskwie zjazd nielegal
nych organizaqi wojskowych, który powołał "Askery Szuro", czyli
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Radę Wojskową z siedzibą w K azaniu, m ającą kierować i organizowaćmuzułmańskie formacje na terenie państwa rosyjskiego.12.
Chociaż Rady Wojskowej nie uznał Rząd Tymczasowy, przystąpiła
ona do tworzenia pułków m uzułmańskich, głównie tatarskich, na
tyłach armii rosyjskiej. W drugiej połowie 1917 r. pułki tatarskie
powstały w najważniejszych m iastach Powołża - w Kazaniu, Symbirsku, Samarze, Astrachaniu, Permie, Czelabińsku, Ufie, Orcnburgu
i Wiatce. Własne jednostki wojskowe zaczęli tworzyć Tatarzy
krymscy.
Podstawową trudnością organizacyjną dla działaczy Rady
Wojskowej był brak kadry oficerskiej na Powołżu. Dlatego też
"Askery Szuro" znalazła się w rękach młodych, niedoświadczonych
podchorążych. Braki kadrowe próbowano przezwyciężyć wciągając
do organizacji oficerów tatarsko-litewskich. K ontakty między T a ta 
rami kazańskimi a litewsko-polskimi były ułatwione tym, że podczas
pierwszej wojny światowej Rosjanie ewakuowali na Powołże sporą
grupę m uzułm anów z Litwy i Białorusi.
W dniu 20 listopada 1917 r. Zgromadzenie Narodowe ludno
ści tatarskiej ogłosiło powstanie autonom icznego państwa tata rs
kiego na Powołżu, nazwanego Idcl-Ural. Organizm ten, istniejący
w zasadzie na papierze, przetrwał zaledwie kilka miesięcy. Po
rozbiciu 11 kwietnia 1918 r. pułków tatarskich w Kazaniu przez
bolszewików wspieranych oddziałami baszkirskimi, Centralna Rada
N arodow a Idel-Uralu uległa rozwiązaniu. Jej przywódcy o ile nie
zdążyli opuścić Powołża, zginęli w bolszewickich więzieniach jako
"wrogowie ludu".
W śród formaq'i m uzułm ańskich istniejących w 1917 r. na
terenie państw a rosyjskiego najistotniejszy był, składający się z trzech
dywizji, Pierwszy Korpus Muzułmański. Jego powstanie ściśle wiąże
się z osobą generała M acieja Sulkiewicza, wywodzącego się z litews
kich Tatarów .
W iosną 1917 roku Sulkiewicz nawiązał współpracę z m uzuł
m ańską Radą W ojskową zK azania. Złożył teżK om itetow i W ykona
wczemu wybranej na kongresie moskiewskim Wszechrosyjskiej Rady
M uzułmańskiej mem oriał w sprawie sform owania na froncie rum uń
skim korpusu muzułmańskiego.
Sulkiewicz utrzymywał też bliskie stosunki ze swymi ziom 
kam i z Litwy. Właśnie w Piotrogradzie w m ieszkaniu jednego
z naszych T atarów na tajnym zebraniu generał snuł plany wykorzys
tania m uzułmańskiego wojska przy tworzeniu niepodległych państw
tatarskich na Krym ie i Powołżu. W spółpraca z rodakam i układała
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mu się bardzo dobrze. Nie tylko ze względu na więzy krwi, ale
również dlatego, że wielu tatarsko-litew skich oficerów było aktyw
nymi członkami "Askery Szuro", czyli muzułmańskiej Rady W ojs
kowej.
Powstające na frontach oraz na ich zapleczu formacje m uzuł
mańskie zaniepokoiły Rząd Tymczasowy do tego stopnia, że przy
stąpił do likwidowania ruchów nacjonalistycznych wśród rosyjskich
m uzułm anów. T ak na przykład, chcąc pozbawić tatarskich nac
jonalistów na Krymie sił zbrojnych, wysłał na front ich oddziały
składające się z kawalerii. Zam ierzał też deportow ać nowo wy
branego m uftiego Czelebiedżana Czelebiego uznanego za duchow e
go przywódcę Krymców. Dzięki staraniom czynionym w Piotrogrodzie przez wpływowych wówczas polsko-litewskich m uzułm anów
zamierzenia rządu nie zostały w pełni zrealizowane.
Zgodnie z planam i "Askery Szuro", latem 1917 r. na froncie
rum uńskim utworzono Pierwszy K orpus M uzułm ański. Znaczny
procent wśród jego dowódców i organizatorów stanowili Tatarzy
polsko-litewscy. D ow ódcą korpusu został generał Sulkiewicz, dow ó
dcą artylerii korpusowej generał Aleksander M ilkowski, szefem
sztabu korpusu generał Józef Bazarewski. Również wiele innych,
mniej lub bardziej ważnych stanowisk obsadzali nasi Tatarzy.
D ziałalność tej formacji śledziły z uwagą m iliony m uzułm anów
w całym państwie rosyjskim. Jednak dzieje wojenne korpusu nie były
zbyt chwalebne. G dy wiosną 1918 r. na rozkaz "Askery Szuro"
korpus ruszył z Terespola n a K rym , aby wesprzeć tamtejszych
T atarów w walce z władzą sowiecką, drogę zastąpiły m u oddziały
niemieckie i rozbroiły bez jednego wystrzału.
Jedną z formacji muzułmańskich utworzonych przez wyznaw
ców islamu był Tatarski Pułk Gwardii pod dowództwem rotm istrza
Aleksandra Talkowskiego13. W jednostce tej wśród oficerów znaj
dowało się 11 polsko-litewskich Tatarów . O grom ną większość żoł
nierzy pułku stanowili mieszkańcy Powołża - Tatarzy kazańscy,
Baszkirzy i Czuwasze. W formacji tej dochodziło do ostrych starć
między szeregowcami pragnącymi wrócić w rodzinne strony, a oficera
mi dążącymi do wykorzystania jednostki zgodnie z rozkazami "Askery
Szuro". Żołnierze pułku tatarskiego nie chcieli walczyć po stronie
bolszewików, którzy po odebraniu karabinów maszynowych zgodzili
się na odjazd pułku do Kazania. Tatarski Pułk Gwardii nie dotarł
jednak nad Wołgę, bowiem w Moskwie dowództwo sowieckie p o 
stanowiło jego żołnierzy rozesłać po różnych formacjach Armii
Czerwonej. Oficerowie zdołali zbiec i wędrując przez całą niemal Rosję
i U krainę dotarli na Krym , gdzie włączyli się w życie polityczne kraju.
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Przywódcy ludności tatarskiej, wykorzystując wrzenie rewo
lucyjne w Rosji, postanowilii ogłosić autonom ię Krym u. W tym celu
5 m aja 1917 r. zwołali do Symferpola zjazd przedstawicieli społeczno
ści tatarskiej z całego półwyspu. Już w pierwszym dniu obrad zjazd
przekształcił się w konstytuantę, czyli zgromadzenie ustawodawcze.
Na po czątk u 1- zgodnie z wolą ludności - przystąpiono do reo
rganizacji życia religijnego T atarów krymskich. N a urząd wielkiego
muftiego wybrano duchowego przywódcę m uzułm anów tatarskich,
działacza niepodległościowego i uznanego poetę, Czelebidżihana
Czelebijewa. Pow ołano też komisję, która pod kierownictwem
D żafara-beja Sedameta miała przejąć administrację dobram i ziems
kimi należącymi do meczetów i szkół religijnych z rąk rosyjskich
urzędników. Do ważniejszych zadań komisji należało również odzys
kanie dóbr zagrabionych przez rosyjskich kolonistów. Naczelnym
zadaniem zgromadzenia symferopolskiego było jednak powołanie
organu będącego zalążkiem przyszłego rządu tatarskiego. Z tą
właśnie myślą delegaci powołali Centralny Komitet W ykonawczy
T atarów krymskich, złożony z 45 członków. "Utworzenie tych
instytucji narodowych -pisał w 1938 r. emigracyjny historyk tatarski
A bdullah Zihni Soysal - było czynem świadczącym o dojrzałości
politycznej Tatarów krymskich i pozwoliło im na konsolidację sił
narodowych w czasie, gdy Rosja pogrążała się w odmętach anarchii
rewolucyjnej. Naród tatarski pierwszy spośród wszystkich narodów
ujarzmionych przez Rosję, zamanifestował swoją wolę niepodległego
bytu, nie oglądając się na nikogo".
We wszystkich miastach i większych osadach tatarskich
zaczęły powstawać regionalne kom itety kierujące życiem politycz
nym i kulturalnym ludności muzułmańskiej. Pow ołano kilka pism
o charakterze nacjonalistycznym, z których najważniejszym był
dziennik
/"("Naród"). W przeciwieństwie do ludności rosyjs
kiej zamieszkującej K rym , rozdartej podziałam i partyjnym i i niena
wiścią klasową, T atarzy niezależnie od pochodzenia społecznego,
wykształcenia i zamożności skupili się wokół idei głoszonych przez
Centralny K om itet Wykonawczy. Nic też dziwnego, że ich partia
narodow a nosząca od lipca 1917 r. nazwę "Milli-Firka" stała się
najsilniejszym ugrupowaniem politycznym na półwyspie. Stało się to
widoczne nawet dla szefa Rządu Tymczasowego A leksandra Kiereńskiego, który podczas swego pobytu w Sewastopolu uznał Centralny
K om itet W ykonawczy za jedynego reprezentanta ludności tatarskiej
na Krymie. Pod naciskiem oficerów wyznania m uzułm ańskiego
zgodził się też na sformowanie odrębnej jednostki m uzułmańskiej
z pułków tatarskich istniejących w armii rosyjskiej. Zazwyczaj
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dowodzili nimi rodowici Rosjanie. Zgodnie z żądaniem Centralnego
K om itetu W ykonawczego formacje tatarskie m iały otrzym ać włas
nych oficerów.
Dynam iczny rozwój tatarskiego ruchu narodow ego na K ry
mie zaniepokoił Rząd Tymczasowy do tego stopnia, że w Piotrogrodzie wydano rozkaz internowania liderów "M illi-Firka". Posunię
cie to okazało się niezbyt fortunne. A resztowanie 23 lipca 1917 r.
wielkiego m uftiego Czelebidżihana Czelebijewa cieszącego się p o 
wszechnym szacunkiem wywołało rozruchy na Krym ie. Również
muzułmanie z Powołża, K aukazu i Azji Środkowej głośno wyrażali
swoje oburzenie. Jednak o uwolnieniu m uftiego zadecydowała
postawa m uzułm ańskich oficerów i żołnierzy z armii rosyjskiej. D o
cofnięcia nakazu aresztowania Czelebijewa w znacznym stopniu
przyczynili się T atarzy polsko-litewscy. W edług relacji Dżafara-beja
Sejdameta m ufti został uwolniony w obecności kilku tysięcy p a t
riotów tatarskich, którzy aby zam anifestow ać swe antyrosyjskie
poglądy, postawili Czelebijewa na czele C entralnego K om itetu
W ykonawczego. Nie powiodła się też próba sprow adzenia na Krym
sotni kozackich.
Posunięcia R ządu Tymczasowego zmierzające do zdławienia
tatarskiego ruchu narodow ego uświadomiły liderom partii "Mil
li-Firka", że nie m ogą liczyć na dobrą wolę jakiegokolw iek rosyjs
kiego ugrupow ania politycznego. W szystkie bowiem rosyjskie stron
nictwa i partie polityczne dążyły do utrzym ania półwyspu przy Rosji.
U padek Rządu Tymczasowego w 1917 r. sprawił, że C entral
ny K om itet W ykonawczy zdołał sprow adzić do Symferpola dwa
pułki tatarskie, stacjonujące do wybuchu pierwszej wojny światowej
w M odlinie i Chersoniu. Przerzucenie tych jednostek na Krym
ułatwił T atarom Semen Petlura, m inister wojny nowo powstałęj
Ukraińskiej Republiki Ludowej.
O grom ne znaczenie dla K rym u m iała deklaracja Ukrainy
z dnia 2 listopada 1917 r., w której uznano praw o T atarów do
utworzenia na półwyspie niepodległego państw a. W dwa dni później
deklarację o niepodległości ogłosił C entralny K om itet W ykonawczy.
Jak wynika z tego dokum entu, liderzy tatarskiego ruchu narodow e
go, zdając sobie sprawę z konieczności pozyskania przynajmniej
niektórych mniejszości narodow ych zamieszkujących K rym , p o 
stanowili utworzyć państw o w pełni dem okratyczne, w którym
mogliby żyć i rozwijać się obok T atarów również Rosjanie, U kraiń
cy, Żydzi, Grecy, Niemcy i Polacy. Pogląd ten został w pełni
zaprezentowany w artykule Sabry Ajwazowa, redaktora naczelnego
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dziennika "Millet", który ukazał się 15 lutego 1918 r. na łamach tego
czasopisma. "Jeśli pragniemy utrzymania porządku, bezpieczeństwa
i niepodległości kraju - pisał Ajwazow - trzeba aby wszyscy mieszkańcy
Krymu bez wyjątku opanowali swe szowinistyczne uczucia i połączyli
się dla stworzenia wspólnego zwierzchnictwa..."
Włączenie innych narodowości w budowę niepodległej repub
liki miano zrealizować poprzez parlament reprezentujący wszystkie
grupy etniczne i wyznaniowe półwyspu. Zgromadzenie to zebrało się
24 listopada 1917 r. "Przy śnieżnej i wietrznej pogodzie w dawnej
stolicy Krymu, Bachczyseraju zgromadzili się przedstawiciele ludności
tatarskiej, delegaci innych narodów, posłowie z Ukrainy, tłumy widzów
oraz oddziały armii tatarskiej". Otwarcie pierwszego parlam entu
krymskiego zwanego kurułtajem poprzedziły modły wszystkich wy
znawców islamu.
W dniu tym parlam ent wybrany w powszechnym, równym
i tajnym głosowaniu proklam ował autonom ię Krym u. Zgodnie
z konstytucją uchwaloną po kilku tygodniach wytężonej pracy
półwysep .ogłoszono Demokratyczną Republiką Krymską z własnym
rządem zwanym Dyrektoriatem, sądownictwem i adm inistracją.
Przewodniczącym D yrektoriatu, czyli prezydentem został Czelebidżihan Czelebijew. Rząd tatarski "miał za zadanie utrzymanie
republiki, wzmocnienie i rozbudowę sił wojskowych, złamanie
opozyqi partii rosyjskich na Krymie, zastąpienie starej administracji
rosyjskiej przez nową administrację narodow ą, wreszcie utrzym anie
porządku wewnątrz kraju i chronienie go przed szerzącą się na
obszarze Rosji i wzrastającą z dnia na dzień anarchią".
Sytuacja polityczna Republiki Krymskiej m im o entuzjazm u
ludności tatarskiej i poparcia niektórych grup etnicznych, takich jak:
Ukraińcy, Polacy, Żydzi i K araim i, była bardzo trudna. Rządu
tatarskiego nie uznawała zdecydowana większość Rosjan, zarów no
"białych", jak i "czerwonych". Ci pierwsi popierali kadecko-eserowsko-mienszewicką R adę Przedstawicieli Ludowych z siedzibą w Sym
feropolu, drudzy zaś kierowani przez nielicznych jeszcze bolszewi
ków przygotowywali się do opanow ania K rym u w oparciu o m aryna
rzy Floty Czarnom orskiej, żołnierzy garnizonów w Sewastopolu,
Kerczu i Teodozji oraz robotników m iast portowych. A rm ia tatarsk a
składająca się z kilku tysięcy żołnierzy, głównie kawalerii, nie była
w stanie zapewnić bezpieczeństwa kraju. Odczuwała ona też znaczne
braki własnych oficerów, którzy w większości służyli w armii
rosyjskiej. W m iarę upływu czasu zaczęli napływać do armii kryms
kiej oficerowie m uzułm ańscy kierowani przez tajną organizację
tatrską "Askery Szuro". Najczęściej byli to m uzułm anie pols
ko-litewscy.
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W ojna z bolszewikami wybuchła zanim T atarzy krymscy
zdołali wzmocnić swe wojska. W grudniu 1917 r. "zrewolucjonizowa
ni" żołnierze i m arynarze przy udziale mętów społecznych zaczęli
m ordow ać w Sewastopolu oficerów, inteligencję i zamożniejszych
obywateli m iasta bez względu na narodowość. 16 grudnia władzę
w mieście przejął bolszewicki K om itet W ojskowo-Rewolucyjny.
W kilka dni później torpedowce zrewolucjonizowanej Floty C zarno
morskiej wysadziły desanty w kilku m iastach portow ych Krym u.
Szczególnie krwawe boje toczyli T atarzy z bolszewikami w Jałcie
i Ałmie. D o walk doszło w stolicy kraju, w zabytkwym Bachczyseraju, gdzie oddziały krymskie rozbroiły bolszewików próbują
cych wydostać się z m iasta. Pułki tatarskie 11 stycznia 1918 r.
wtargnęły do Sewastopola, jednak po dwóch dniach walk zostały
wyparte. W pierwszej połowie stycznia na całym prawie Krym ie
toczyły się zacięte walki między wojskami tatarskim i a czerwonogwardzistami. M iażdżąca przewaga tych ostatnich doprow adziła do
szybkiego zduszenia oporu nacjonalistów tatarskich. Porażka 13
stycznia 1918 r. w bitwie pod Alm ą zmusiła oddziały krymskie do
ucieczki w góry. "Okupacja Krymu przez bolszewików - pisał jeden
z historyków tatarskich - stanowi krwawą kartę jego historii. Grabież,
okrutne prześladowania i masowe egzekucje - oto co przeżywał naród
krym ski w owym czasie. Prezydent Dyrektoriatu tatarskiego Czelebidżihan Czelebijew został przez bolszewików zamordowany w Sewas
topolu w okrutny sposób, a ciało jego wrzucono do m orza"." W edług
ówczesnych relacji "czerwoni" wymordowali kilkuset oficerów i pod
oficerów tatarskich, zarów no tych służących w armii narodow ej, jak
i rosyjskiej. Próby przyjścia z pom ocą Krym owi przez K orpus
M uzułm ański generała M acieja Sulkiewicza nie powiodły się.
Bolszewicy proklam ow ali w Symferopolu 7-10 m arca 1918 r. tzw.
Socjalistyczną R epublikę Sowiecką Taurydy. Ten dziwaczny tw ór
miał usankcjonow ać bolszewicki terror na półwyspie.
"Nadzieja lepszego jutra - pisał w 1938 r. A bdullah Zihni
Soysal - zaświtała, gdy na Krym weszły przez Perekop oddziały wojsk
niemieckich, witane radośnie przez Tatarów, którzy zszedłszy z gór
wzięli udział w akcji gromienia i wypędzania znienawidzonych bol
szewików. Kawaleria tatarska pierwsza weszła do uwolnionego Sewas
topola". Historycy sowieccy zarzucają T atarom , że po obaleniu
Republiki Taurydzkiej wym ordowali członków rządu sowieckiego.
N atychm iast po zakończeniu walk z bolszewikami zebrał się
w Symferopolu parlam ent tatarski, aby utworzyć nowy rząd R epub
liki Krymskiej. Misję tę chciano powierzyć Dżaferowi-bejowi Sejdametowi. Ten jed n ak wobec dwuznacznej postawy dowództwa
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niemieckiego nie przyjął urzędu. Poparł natom iast kandydaturę
generała Macieja Sulkiewicza, byłego dowódcy korpusu M uzułm ań
skiego. Sulkiewicz stanął na czele rządu krymskiego 25 czerwca
191Fr. jako premier, m inister spraw wewnętrznych i wódz naczelny
tworzącej się armii. Po eksterminacji znacznej części inteligencji
tatarskiej podczas panow ania bolszewickiego, przy odbudowie pańs
twa Sulkiewicz oparł się w znacznym stopniu na swych pols
ko-litewskich rodakach. Nic też dziwnego, że zapełnili oni, a niejed
nokrotnie nawet zdominowali wszystkie ważniejsze urzędy nowo
powstałej Republiki Krymskiej. M uzułmanów polsko-litewskich
spotykamy w rządzie, administracji, sądownictwie, szkolnictwie,
poliqi, a przede wszystkim w armii krymskiej. W rządzie Sulkiewi .za
ministrem aprowizacji został rodowity Polak Stanisław D ąbrow a,
a trzy teki ministerialne otrzymali polscy Tatarzy. Generał A leksan
der Milkowski m ianowany został ministrem spraw wojskowych,
Aleksander Achm atowicz ministrem sprawiedliwości, a Ibrahim
Bohuszewicz pełnił obowiązki m inistra dóbr państwowych. Nie
sposób jest wymienić wszystkich polsko-litewskich m uzułmanów,
którzy w latach 1917-1918 działali na Krymie, tym bardziej, że do tej
pory nie przeprowadzono badań tego zagadnienia. Stojąc na gruncie
panislamizmu i panturkizm u Tatarzy nasi przyłączyli się do walki
nacjonalistów krymskich o utworzenie niepodległego państwa.
M uzułm anie polsko-litewscy, którzy znaleźli się w tym czasie
na Krym ie usiłowali odegrać znaczącą rolę w wydarzeniach politycz
nych. Stanowiąc warstwę wykształconą, przechwycili w swe ręce
niektóre wydawnictwa i część prasy. Tatarzy polsko-litewscy skupie
ni w Symferopolu w ciągu krótkiego czasu wydali kilka książek
o tematyce politycznej, społecznej, a nawet historyczno-etnograficznej. W spółredagowali dwa najważniejsze czasopisma tatarskie:
"Krym" i "Krymską Gazetę Rządową". W Symferopolu zorganizo
wali Związek T atarów litewskich, którem u przewodził M ustafa
Szymkiewicz. O rganizacja ta zajmowała się wszystkimi problem am i
politycznymi i społecznymi tego środowiska. Dzięki ofiarności
członków Związku w Symferopolu powstał K lub M uzułm ański. Jego
liderzy postawili sobie za cel działalność kulturalno-ośw iatow ą
wśród miejscowej ludności. Związek T atarów litewskich nawiązał
ścisłe stosunki z Polonią krymską. Zobowiązał ją do poparcia
kandydatów tatarskich do parlam entu krymskiego.
Państwo tatarskie istniało zaledwie kilka miesięcy. Po opusz
czeniu K rym u przez Niemców w październiku 1918 r. półwysep
zajęły oddziały rosyjskiej Arm ii Ochotniczej, generała D enikina.
Tym razem T atarzy nie stawiali oporu. M im o że Denikin publicznie
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oskarżył Sulkiewicza o dążenie do stworzenia na półwyspie chanatu
tataskiego i założenia dynastii, jednak nie aresztował generała15.
Nie represjonował też oficerów tatarskich, którzy porzucili armię
rosyjską dla służby w wojsku krymskim. Ograniczył się jedynie do
wysiedlenia z półwyspu członków rządu Republiki Krym skiej.
Denjkin zamierzając przeprowadzić mobilizaq’ę wśród T a ta 
rów w celu rozbudowy Arm ii Ochotniczej musiał pozyskać przychyl
ność przynajmniej części społeczeństwa tatarskiego. D latego też
zezwolił partii konstytucyjno-dem okratycznej (kadetom ) i socjalis
tycznym rewolucjonistom (eserom) na utworzenie rządu, któryby
umożliwił Armii Ochotniczej reorganizację. Na prem iera pow ołano
Salom ona Krym a, zniszczonego K araim a. Posunięcie to nie zyskało
aprobaty m uzułm anów krymskich, którzy zwołali do Symferopola
zjazd swych delegatów. Zgrom adzenie uchwaliło, że naród tatarski
aż do chwili skrystalizowania się polityki wielkich m ocarstw nie
będzie współpracował ani z Denikinem, ani z żadnym i innymi
ewentualnymi okupantam i, natom iast wszystkie swoje wysiłki skie
ruje na wzmocnienie życia kulturalno-oświatowego swego kraju.
Jak widać Tatarzy krymscy szybko zorientowali się w zam ia
rach Denikina. W nacjonalistycznym dzienniku "Millet" wskazywa
no generałowi, że droga do współpracy z ludnością tatarsk ą prowadzi
poprzez uznanie jej aspiracji narodow ych. A rtykuły o podobnym
wydźwięku ukazywały się także w dziennikach innych partii politycz
nych.
Rząd Salom ona K rym a nie był ani popularny, ani dem o
kratyczny. W krótce okazało się, że nie jest w stanie zapewnić
bezpieczeństwa ludności półwyspu. M nożące się grabieże, napady
i m ordy były na porządku dziennym. Rząd sam łam ał własne
deklaracje i przyrzeczenia. Szczególnie niechętnie odnosił się do
działaczy tatarskiego odrodzenia narodow ego. Aby zmniejszyć zna
czenie tatarskiej grupy etnicznej na ziemiach sobie podległych, rząd
K rym a przyłączył do K rym u kilka okręgów dawnej guberni taurydzkiej. Przygotowując nowe praw o wyborcze podzielono kraj n a okręgi
tak, by większość tatarska nie m ogła wybrać odpow iadającej jej
liczebnie reprezentacji posłów do przyszłego parlam entu. Przywódcy
nacjonalistów krym skich żądali zgody na sform owanie pułków
czysto tatarskich, dow odzonych przez oficerów tatarskich. Postulat
ten został natychm iast odrzucony przez dowództwo Arm ii O chot
niczej. Próbow ano przeprow adzić mobilizację wśród ludności tata rs
kiej. W szelako powszechny bojkot wobec komisji werbunkowych
uniemożliwił zasilenie "białych" oddziałów tatarskim i rekrutam i.
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Gdy rządy Salomona K rym a okazały się nieudolne i m ało
przydatne dla Armii Ochotniczej, generał Denikin przekazał władzę
na półwyspie swemu gubernatorow i, pułkownikowi Tatiszczewowi.
Nie mając nadziei na pozyskanie Tatarów "biali" Rosjanie przystąpili
do fizycznej likwidacji działaczy krymskiego ruchu narodowego.
Zaczęły się aresztowania i rozstrzeliwania członków parlam entu
tatarskiego, grabieże wsi i miasteczek tatarskich. Rządy denikinowskie, pełne obłudy i zarazem brutalności - pisał w 1936 r. emigracyjny
historyk Selim Ortay - wskrzesiły na chwilę upiora Rosji carskiej z jej
systemem policyjnym, cenzurą, panrusycyzmem i imperializmem".
Jeszcze gorsze okazało się panowanie następcy Denikina, generała
W rangla, który przejął dowództwo nad Arm ią Ochotniczą w kwiet
niu 1919 r. Generał ten, szykując się do obrony Krym u przed
bolszewikami, przemocą wcielał T atarów do swego wojska, deptał
elementarne prawa obywatelskie i niszczył instytucje oraz placówki
kulturalno-oświatowe. Wrangel bez skrupułów kazał wieszać i roz
strzeliwać działaczy tatarskiego ruchu narodowego tylko za odmowę
współpracy z "białą" Rosją. Podczas "białego" terroru na Krym ie
wielu działaczy krymskich uniknęło śmierci dzięki pomocy m uzuł
manów polsko-litewskich, którzy wyposażywszy ich w pieniądze
i odpowiednie dokum enty, przerzucali do Turcji.
☆

☆

☆

Odrodzenie narodow e ludności tatarskiej na Powołżu i K ry
mie przyczyniło się do ożywienia intelektualnego elity m uzułm ańs
kiej ze wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej. W ykazało również
jak powierzchowna była europeizacja Tatarów , jak łatwo wtapiali się
oni w turkojęzyczne społeczności istniejące w państwie rosyjskm.
Zafascynowanie hasłam i odrodzenia politycznego i kulturalnego
świata tureckiego sprawiło, że T atarzy litewscy bardziej czuli się
związani z m uzułmańskim W schodem niż z odradzającą się Polską.
Inteligencja tatarska z ziem łitewsko-białoruskich dopiero po upad
ku ruchu narodowego na Krym ie, Powołżu i w Azerbejdżanie
związała się z państwem polskim, nie rezygnyjąc jednak z idei
"odrodzenia narodowego" T atarów litewskich. Większość społecz
ności tatarskiej w Drugiej Rzeczypospolitej m im o asymilacji języko
wej nie wtopiła się w żywioł polski. N adal stanowiła odrębną grupę
etniczną.
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P rz y p is y
Jako przykład można podać tu książkę A.Miśkiewicza, który tak
jak i historycy okresu międzywojennego przecenia siłę polonizacji
Tatarów litewskich w XIX i na początku XXw. (Tatarzy polscy
1918-1939. Życie społeczno-kulturalne i religijne, Warszawa 1990).

Dotychczas nie były prowadzone badania nad świadomością
narodową tej grupy etnicznej w XIX w.
P. Borawski, Pułk Tatarski Ułanów imienia Mustafy Achmatowicza,
"Res Publica" 1988, nr 4.

"Dla kół politycznych Turcji przez długi czas narodowe idee nie
miały większego znaczenia" B.Lewis, Narodziny nowoczesnej Tur
cji, tłum. K.Dorosz, Warszawa 1972. Według dziewiętnastowiecz
nych dygnitarzy osmańskich imperium wspierane było przez cztery
filary: "religię muzułmańską (millet), państwo tureckie (devlet),
sułtanów tureckich i stolicę w Stambule".
Po przyłączeniu Chanatu Kazańskiego do Rosji administracji
moskiewskej udało się zepchnąć do rzędu szlachty zaściankowej tę
część tatarskiej warstwy feudalnej, która nnie chciała ulec rusyfika
cji. Mimo że ogromna większość szlachty tatarskiej wyznania
muzułmańskiego poziomem życia nie odbiegała od egzystencji
miejscowego chłopstwa, jednak w odczuciu społecznym jej prestiż
i cenzus kulturalny był bardzo wysoki. Z tej właśnie grupy
w większości wywodziła się inteligencja tatarska, która pod
wpływem idei turkizmu próbowała po rewolucji bolszewickiej
zbudować państwo tatarskie na Powołżu, zwane Idel-Ural. Ayas
Ishaki, Idei Ural, Paryż 1935. Według Nico Imnaiszwilego w dru
giej połowie XIX w. rusyfikacja Tatarów nadwołżańskich do
prowadziła do wcześniejszego odrodzenia narodowego niż w Turcji. Narodowa walka Turków rosyjskich, "Wschód", 1939, t.10, n r l,
por.też R.A. Szajchujew, Roimusulmanskogo duchowieństwa wżizni
tatarskogo obszczestwa w XVII-XIXs. (w:) Duchowieństwo i politiczeskaja żizń na Bliżniem i sredniem wostokie w pieriod feodalizma,
Moskwa 1985,
Na początku XX w. "ponad 150 000 Tatarów Idel-Uralu, którym
w okresie akcji rusyfikacyjnej przemocą narzucono wiarę prawosław
ną, zażądało prawa powrotu do religii muzułmańskiej" - E. Charaszkewicz, Przebudowa Wschodu Europy.
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Według wyliczeń N. Zagoskina pod koniec XVII w. 17 proc,
szlaczty rosyjskiej wywodziło się od schrystianizowanych feudałów
tatarskich. Oczerkiorganizacji iproischożdienija służylego sosłowija
w do-Pietrwoj Rusi, Kazań 1875,
W eseju pt."7rz>’ drogi" analizuje trzy możliwe podstawy jedności
imperium osmańskiego: osmanizm, islam i turkizm. Jusuf Bej
Akczuraoglu opowiada się za turkizmem - "turecką narodową
polityką, opierającą się na elemencie tureckim". Ten kierunek
polityczny nie tylko miał wzmocnić poczucie jedności Turków
w granicach imperium osmańskiego, ale również milionów tureckojęzycznych poddanych cara rosyjskiego.
"W okresie tym, a zwłaszcza po rewolucji 1905 roku - pisał
emigracyjny historyk Selim Ortay - rozwija się ruch literacki na
Krymie, rozpoczyna się intensywne opracowywanie literatury tatarsko-krymskiej, zwiększa się liczba pisarzy i poetów narodowych
Krymu, następuje też znamienna przemiana w położeniu ekonomicz
nym Tatarów krymskich..." -"O niepodległość Krymu",
Ideologia jedności wszystkich ludów tureckich wyznających islam
w Azji Środkowej uzewnętrzniła się dosyć późno. W marcu 1917 r.
nacjonaliści uzbeccy utworzyli w Taszkiencie Radę Muzułmańską
(Szura-i-Islam), która ogłosiła autonomię całego Turkiestanu.
Z organizacji tej wyodrębniła się grupa islamskich konserwatystów
odrzucających wszelkie reformy społeczne. Przyjęli oni nazwę
Rady Ulemów. W sierpniu 1917 r. Kazachowie powołali do życia
własną partię polityczną zwaną "Ałasz". W grudniu zjazd kazachs
kich feudałów i mułłów ogłosił autonomię swego kraju. W walce
narodów Azji Środkowej z rosyjskimi zaborcami Tatarzy litewscy
brałi minimalny udział.
R.A. Szajchujew, op. cit.. Zdarzało się, że całe grupy tatarskich
żołnierzy dezerterowały z armii rosyjskiej. W 1811 r. kilkunastu
żołnierzy pułku krymskiego zbiegło na Litwę, szukając pomocy
u swych muzułmańskich współwyznawców.
Podczas pierwszej wojny światowej emigranci tatarscy nasilili swą
działalność również na niwie dyplomatycznej. W dniach 27-29
czerwca 1916 r. odbył się w Lozannie kongres narodów ujarz
mionych, w którym uczestniczyli przedstawiciele krajów muzuł
mańskich znajdujących się pod panowaniem rosyjskim - Azerbej
dżanu, Buchary, Czerkiesji, Dagestanu, Idel-Urału, Kirgizji i Kry
mu. Większość delegatów deklarowała oderwanie się ich narodów
od Rosji. E. Charaszkiewicz, op. cit.,

Ta tansy litewscy

61

Form ow anie pułków m uzułm ańskich na Powołżu w znacz
nym stopniu utrudniał konflikt między T ataram i a ludnością
baszkirską i czuwaską.
Form acja ta stała się znana dzięki zajęciu Cesarskiej Biblio
teki Publicznej w Petersburgu w celu odzyskania dla świata
m uzułmańskiego K oranu kalifa O sm ana, będącego jedną
z cenniejszych relikwi. Zob. P. Borowski, A. Dubiński,
op.cit.,
"Setki oficerów i podoficerów tatarskich zginęły wtedy w bol
szewickich kuźniach. Czelebi Dżihan, prezydent rządu krym s
kiego, jeden z tatarskich bohaterów narodowych został zamor
dowany przez bolszewików w Akjar (Sewastopolu) w sposób
niesłychanie okrutny: wyłupano mu oczy, obcięto nos i język,
potem ciało wrzucono do morza". ( Selim Ortay, op. cit.)
M . Sulkiewicz wyjechał do Azerbejdżanu, gdzie został
m ianow any szefem sztabu generalnego arm ii azerbejdżańskiej. Zam ordow any przez bolszewików w 1920 r.

icr Piotr Borawski - u r . 1951, historyk, zajm uje się historią
Wielkiego Księstwa Litewskiego, a zwłaszcza mniejszościami
narodow ym i z tego terenu. A u to r dwóch książek i licznych
artykułów. M ieszka w W arszawie.

Iwanczo Gylybow
Macedoński węzeł
"Podczas niewoli bizantyńskiej narodowość bułgarska
obejmowała trzy krainy geograficzne
Mizję, Trację
i Macedonię, gdzie ju ż na przełomie I X i X wieku ukształ
towała się monolityczna pod względem etnicznym społecz
ność, która zachowała odrębność narodową mimo nieko
rzystnych warunków politycznych i społecznych. Co więcej,
(...) naród bułgarski umocnił swą jedność i dał wyraz swej
woli wałki w obronie ojczyzny i wolności. Świadomość
narodowa Bułgara, zmuszonego walczyć na dwa fro n ty
z zaborcą i zewnętrznym wrogiem, ulegała umocnieniu".
Dimityr Angełow, Byłgarskata narodnost przez XI-X1I
wek /w:/ Istorija na Byłgarija, Sofia 1982,t.3, s.81.
Macedonia stanowiła część Bułgarii, kraju o starej
carskiej tradycji i nie przerwanej państwowości, co było
jednym z czynników decydujących wówczas ( i później)
o dominacji nazwy "Bułgarzy", mimo że pisarze bizantyńs
cy zawsze odróżniali jednych oddrugich. Z tego względu
nasi młodzi historycy i naukowcy powinni krytycznie
podchodzić do źródeł średniowiecznych dokumentujących
historię narodu macedońskiego. Gdy napotkają określenia:
"Bułgaria, Bułgarzy, naród bułgarski, car Bułgarów itp.,
powinni ściśle rozróżńiać ich znaczenie w poszczególnych
okresach...
/.../ Korzystając z tego typu źródeł, jako obiektywni
badacze naukowi, m ożem y z całą pewnością stwierdzić
kogo obejmuje ta nazwa etniczna, o ja k i słowiański naród tu
chodzi, o Bułgarów, czy Macedończyków, o Bułgarię czy
o Macedonię."
Stjepan Antoljak, Srednowekowna M akedonija, Skopje
1985, t.3, s.178-179.
P a k zwana "kwestia m acedońska" w odczuciu każdego prze
ciętnego Bułgara stanowi bolesny problem. Sama nazwa obszaru
M acedonii, podzielonego między Jugosławię, Bułgarię i Grecję jest
nieprecyzyjna, zaś "M acedończyk" to raz określenie narodow ości
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(Jugosławia), a kiedy indziej - m ieszkańca pewnego regionu (Buł
garia, Grecja). D la Bułgara jednak sprawy są oczywiste; M acedonia
to obszar historycznie bułgarski, M acedończycy to rdzenni Bułgarzy,
a macedoński to południow o-zachodni dialekt bułgarski.
Oficjalne stanowisko Bułgarii w sporze z Jugosławią o M acedo
nię (diametralnie różne od manifestowanego w pierwszych latach po 11
wojnie światowej, kiedy to w polityce narodowościowej na Bałkanach
dominowały hasła internacjonalizmu) oparte jest na przesłankach
historycznych, nie stosowanych jednak wobec sąsiedniej Grecji.
Republika M acedonii w składzie Federacji Jugosłowiańskiej
lansuje koncepcję narodu m acedońskiego na całym obszarze przezeń
zasiedlonym i wysuwa zarzut, że kraje sąsiednie - Bułgaria i Grecja,
odm aw iają m acedońskim mniejszościom naturalnego praw a do
samostanowienia na swoich terytoriach.
Grecja otwarcie prowadzi politykę asymilacji ludności sło
wiańskiej, zamieszkałej na obszarze tzw. M acedonii Egejskiej, co jest
swoistą kontunuacją procesu zainicjowanego podczas wojny d o m o 
wej w Grecji. Pod pretekstem walki z kom unizmem zdziesiątkowano
wówczas ludność m acedońską zamieszkałą na tym obszarze. Ci,
którzy przetrwali i nie zdecydowali się na emigrację, używają języka
ojców wyłącznie w dom u i dotyczy to głównie ludzi starych.
Uciekinierzy z M acedonii Egejskiej, którzy osiedlili się w Republice
M acedońskiej, przez miejscową ludność zostali przyjęci z dystansem ,
jako ni to "swoi" ni to "obcy". Obowiązujący w stosunkach Jugosławii
z Grecją reżim wizowy uniemożliwia im nawet turystyczny wyjazd do
tego kraju. Znanych jest wiele przypadków deportacji z Grecji
M acedończyków, którym udało się przejść przez sito konsulatu
i odwiedzić rodzinne strony.
Bułgaria szuka uzasadnienia własnych praw wobec M acedo
nii w dokum entach historycznych od średniowiecza do współczesno
ści. A ponieważ to terytorium przez całe wieki stanowiło nieodłączną
część Bułgarii - m ateriał historyczny w gruncie rzeczy jest niepod
ważalny. T ak więc każdy Bułgar zawsze m a gotowy argum ent, że
M acedonia jest jego, bo im perator bizantyński Bazyli, po krwawej
jatce, jak ą zgotował żołnierzom cara Samuiła, przybrał przydom ek
"Bułgarobójca", a nie - "M acedonobójca". W Muzeum Archeologicz
nym w Sofii obejrzećm ożna kamień graniczny z IX wieku, znaleziony
na terytorium dzisiejszej A lbanii, na którym widnieje napis "Dotąd
rozciąga się Bułgaria". Inny, tzw. bitolski* napis głosi "Władca tego
kraju zwie się Bułgarem".
* od nazwy miasta Bitola, w dzisiejszej Jugosławii.
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W Bułgarii od lat przeznaczano ogrom ne subsydia na m ate
riały propagandowe i książki, których celem było udokumentowanie
racji bułgarskich. Służyły temu głównie prace historyków i języko
znawców, którzy mogli spotykać się na organizowanych z roz
machem międzynarodowych imprezach naukowych, gdzie szczegól
nie chętnie witano zagranicznych gości o probułgarskiej orientacji
badawczej.
W jugosłowiańskiej Republice Macedońskiej podobny proce
der jest praktykowany na nieco mniejszą niż w Bułgarii skalę. W celu
umocnienia poczucia odrębności narodowej Macedończyków doko
nywane są stosowne interpretacje takich faktów historycznych jak
misja św.św. Cyryla i Metodego, powstanie piśmienniczej szkoły
ochrydzkiej, analizowany jest rodowód Braci Sołuńskich, cechy
języka przekładu Pisma św. i ksiąg liturgicznych.
W oparciu o ten materiał faktograficzny w Bułgarii i M acedo
nii powstają diametralnie różne wizje rzeczywistości historycznej.
I jedni i drudzy badcze w jednakowym stopniu ignorują
średniowieczne realia a ówczesnym społecznościom przypisują
współczesną świadomość narodow ą. Projektując teraźniejszość
w przeszłość nie potrafią spojrzeć na własną historię z dystansem. Zaś
wychowany w przesadnym szacunku do twierdzeń naukowców
przeciętny mieszkaniec M acedonii czy Bułgarii z ulgą przyjmuje
kolejne argumenty, potwierdzające jego dotychczasową wizję świata.
W jakim stopniu dotyczy to M acedończyków zamieszkałych w połu
dniowo-zachodniej Bułgarii?
Na terenie bułgarskiej M acedonii Piryńskiej, trudno byłoby
znaleźć świadomą własnej odrębności narodowej mniejszość m ace
dońską. W powszechnym użyciu dom inuje język bułgarski i dziś
wydaje się mało praw dopodobne, by bułgarscy Macedończycy
w skali masowej wysunęli roszczenia separatystyczne, mimo że
zdarzają się jednostkowe przejawy tendencji nacjonalistycznych (np.
w ugrupowaniu "Ilinden").
M acedończycy zamieszkali w jugosłowiańskiej Republice
M acedonii m ają natom iast głębokie poczucie własnej odrębności,
czemu często towarzyszy impulsywna wrogość wobec Bułgarów.
W stosunkach między ludźmi o niskim poziomie wykształcenia
najczęściej wyraża się to podczas dyskusji na tem at historii tego
spornego obszaru. Argum enty uzasadniające praw o jednej czy
drugiej strony do tych ziem często ustępują miejsca inwektywom.
Znam ienne, że animozje między Bułgaram i i M acedończykam i
w Jugosławii pozostają bez wpływu n a wzajemne stosunki m ieszkań
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ców południowo-zachodniej Bułgarii z pozostałymi jej obywatelami.
Bułgarzy czują się bowiem szczególnie upoważnieni do pouczania
sąsiadów zza miedzy co do ich bułgarskiego rodow odu.
W walce o narodowe świętości, gw arantujące obydwu stro
nom prawo do pierwszeństwa, staszeństwa ich kultury (dzieło św.
Cyryla i M etodego oraz ich uczniów) towarzyszą porachunki innego
rodzaju. W oczach uległego wobec oficjalnej propagandy M acedoń
czyka Bułgar to faszysta, okrutny A zjata, bezwzględny okupant.
Bułgar twierdzi, że M acedończyk jest zdrajcą, rodakiem-odszczepieńcem, sprzedajnym cwaniakiem, którem u nie m ożna ufać...
W ostatnim okresie dem okratyczna opozycja w Bułgarii
sprecyzowała swe stanowisko w "kwestii macedońskiej". W zasadzie
nie odbiega ono od dotychczas obowiązującego. Nowy jest jedynie
adresowany do komunistycznych w ładz zarzut, że to one ponoszą
pełną odpowiedzialność za przym usow ą macedonizację ludności
zamieszkałej w M acedonii Piryńskiej, przeprow adzoną w latach
1945-47 na mocy wcześniejszych kom internow skich uzgodnień.
Prasa opozycyjna w Bułgarii publikuje relacje osób repres
jonow anych w tym czasie za odm owę sam ookreślenia się jako
M acedończycy. Nie w iadomo dokładnie ja k a była skala tych represji
i w jakim stopniu "macedonizacja" została przeprow adzona pod
przymusem. W publikacjach na ten tem at dom inuje jednak ton
wzburzenia. Reaktywowanie przedwojennej probułgarskiej organi
zacji macedońskiej pozostaje w zgodzie z tymi nastrojam i, choć
odnotow ać należy, że dotąd nie uniem ożliwiono działalności o r
ganizacji m acedońsko-separatystycznej "Ilinden".
M acedonia oskarża Bułgarów o nacjonalizm , rzekom e prze
śladowanie mniejszości m acedońskiej, o aspiracje terytorialne. T ym 
czasem na fali serbskiego szowinizmu w samej Jugosławii odżyły
stare teorie, że Republika M acedonii to Serbia południow a, a lud
ność m ieszkająca na tym obszarze to "etniczni" Serbowie.

Iwanczo Gyłybow
- ur. w 1952r. Ukończył studia
inżynieryjne w Sofii. M ieszka w W arszawie od 198 lr. Aktywnie
działa na rzecz zbliżenia polsko-bułgarskiego.

Rasizm w Czechosłowacji ?
P r z e d laty byłem świadkiem pewnego incydentu. W auto
busie obok młodego mężczyzny siedziała Cyganka z dzieckiem na
ręku. W pewnym momencie zręcznym ruchem wyciągnęła mu
z kieszeni sto koron. Mężczyzna to zauważył, ale nie wezwał milicji,
tylko trzepnął ją po ręku, pogroził palcem, a pieniądze schował
z powrotem do kieszeni.
Wiele razy byliśmy świadkami wrogich ataków tzw. "ucz
ciwych obywateli" wobec Cyganów, szykanowania ich i poniżania.
Swojemu "sprawiedliwemu" oburzeniu wobec tego "prymitywnego
obciążenia" naszego społeczeństwa dawali w podobnych sytuacjach
upust przede wszystkim ludzie niewykształceni i ograniczeni. Pozos
tali wprawdzie się z tym nie zgadzali, ale woleli milczeć i nic nie
zuważać.
Władze nie traktow ały Cyganów jak o odrębnej narodowości,
a ich problem y rozwiązywały administracyjnie. Starały się skłonić
Cyganów, aby zrezygnowali ze swej odrębności, aby zapomnieli
swego języka, swej kultury, pięknej twórczości ludowej, pieśni
ludowych, aby zapomnieli swych tradycjL Chciano, aby wszyscy
Cyganie zasymilowali się, aby wszyscy zostali Czechami albo Słowa
kami.
W ciągu m inionych lat pow stało zjawisko, o którym przez
cały czas twierdziło się, że nie istnieje - czeski rasizm. Występuje on
nie tylko w stosunku do Cyganów. Jest tu jeszcze inna, stosunkowo
liczna grupa ludzi, którzy m ogą o rasizmie wiele opowiedzieć
- zagraniczni studenci i robotnicy. Im także w naszym kraju,
w którym podobno rasizmu nie m a, nie jest specjalnie łatwo.
Najgorsze odczucia wywołują u tych młodych ludzi, żyjących
daleko od swej ojczyzny, przejawy jaskrawej wobec nich wrogości czy
nawet nienawiści. Przytoczmy niektóre wypowiedzi.
Studentka z Tanzanii: "Często zdarza się, że w tramwaju czy
w autobusie nikt nie chce obok mnie usiąść. To m i nawet specjalnie nie
przeszkadza. Również jestem w stanie zrozumieć dzieci, które reagują
na inny kolor skóry. Na przykład niedawno, kiedy wsiadłam do metra,
jaka ś dziewczynka zaczęła krzyczeć, że się mnie boi, bo jestem diabłem.
Ludzie się śmiałi. Zrobiło m i się przykro, nie lubię zwracać na siebie
uwagi, zwłaszcza za granicą, ale co mogłam robić. Wiem, że dzieci nie
mogą odpowiadać za to, co słyszą lub obserwują w domu czy poza nim.
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Najgorzej jest, gdy wsiądę do autobusu dalekobieżnego, który jest
w połowie pusty, ale nigdzie nie ma dwóch wolnych miejsc obok siebie.
Niedawno znów m i się to przydarzyło. W szyscy pasażerowie, jeden po
drugim mówili mi, że miejsce obok nich jest zajęte, albo też siedzieli
z brzegu i nie reagowali na moją uprzejmą prośbę. Żaden z nich nie
pozwolił m i usiąść na wolnym miejscu obok siebie. Nie wstydzili się
tego, że musiałam jechać godzinę na stojąco w autobusie w połowie
pustym ."
Student z Peru: "Mniej więcej dwa miesiące temu wracałem
wieczorem z czterema kolegami z restauracji. Po drodze natknęliśmy
się na pijanego mężczyznę, który prowadził rower. M ógł mieć ponad
czterdzieści lat. M y też trochę wypiliśmy, ale byliśmy trzeźwi.
Rozmawialiśmy między sobą i nie zwracaliśmy na niego uwagi.
W pewnym momencie popchnął rower w naszym kierunku i sam chcial
się na nas rzucić, wymyślając nam przy tym od czarnuchów. Przy
trzymaliśmy go za ręce i poradziliśmy, aby poszedł do domu. Nie
zastosowaliśmy wobec niego żadnej przemocy. M ężczyzna zorientował
się, że wobec nas pięciu nie ma szans, ograniczył się tylko do pijackiego
wymyślania. Poszliśmy do akademika, nie zwracając ju ż więcej na
niego uwagi. Jakże byliśmy zaskoczeni, kiedy przed akademikiem,
wyskoczyło na nas trzech milicjantów z zapalonymi latarkami i wy
kręciło nam do tylu ręce. Oni też nam wymyślali i zachowywali się
ordynarnie. Zabrali nam dowody. Na drugi dzień zostaliśmy wezwani
do komisariatu. Ale tu przesłuchiwali nas ju ż zupełnie inni ludzie,
o wiele grzeczniejsi i bardziej wykształceni, którzy zrozumieli, że nie
m am y nic na sumieniu. Ale i tak nikt nas nie przeprosił."
Trzech studentów z Laosu: "Już wtedy, kiedy tu (do Czecho
słowacji) w 1988 r. przyjechaliśmy, starsi koledzy zwracali nam uwagę,
że powinniśmy być psychicznie przygotowani na zdarzające się od czasu
do czasu przejawy nienawiści rasowej ze strony miejscowej ludności
i przestrzegali nas, abyśmy sami nie chodzili po mieście, zwłaszcza
w nocy. W krótce mogliśmy się o tym przekonać na własnej skórze.
Nieprzyjazne miny, wrogie gesty, ostentacyjne plucie pod nogi - wszyst
ko to robią ludzie, zwłaszcza młodzi. Szkoda, ponieważ m y chętnie
przyjaźnilibyśm y się z nimi. Chcielibyśmy nauczyć się mówić po czesku,
ale po takich doświadczeniach boimy się z Czechami nawiązywać
jakikolw iek kontakt".
Student z Kolum bii: Jechałem kiedyś pociągiem z dwiema
rodaczkami - też studentkami. Kiedy wysiadaliśmy z pociągu, jakiś
młody chłopak - Czech przytrzasnął drzwiami rękę jednej z dziewczyn.
Strasznie ją to bolało. Zareagowałem dość nerwowo, ponieważ nie
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wiedziałem, czy przypadkiem nie zrobił tego naumyślnie. Nie tylko, że
jej nie przeprosił, ale w ogóle nie było po nim widać, że czuje się winny.
Popchnął mnie tak, że się przewróciłem. To było ju ż na zewnątrz. Część
ludzi, którzy byli na dworcu, przyłączyła się do niego, inni zachowali
bierność. W końcu nie pozostało nam nic innego, ja k uciec z dworca."
Student z USA: "Przejawy rasizmu wobec studentów - cudzo-,
ziemców, którzy mają inny kolor skóry są tu dość wyraźne. M ieszkamy
w małym mieście a ja małomiasteczkowe ż y i e znam także z USA.
M ieszkam w małym mieście w stanie Pensylwania. M uszę powiedzieć,
że z czymś podobnym nie spotkałem się w domu. A przecież kolorowych
obywateli jest u nas wielu."
Wielu tych młodych ludzi z radością przyjęło zmiany, jakie
zaszły w Czechosłowacji w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Z dużym
zainteresowaniem czytają nasze gazety, interesują się M asarykiem,
Havlem, dziełami naszych pisarzy, artystów, kom pozytorów.
M uszą czuć się bardzo rozczarowani i zawiedzeni, odczuwa
jąc na własnej skórze nowe przejawy naszego miejscowego rasizmu:
"karne" kom ando ogolonych typów w wojskowych butach.
O to jeszcze jedno autentyczne przeżycie, opowiedziane przez
studenta z Ghany: "Wysiadłem z metra na stacji "Hradczanska".
Ponieważ zauważyłem, że w sąsiednim wagonie szykuje się na mnie
kilku skinheadów, szybko skierowałem się do wyjścia. Przed schodami
ruchomymi było jednak sporo ludzi. Starałem się oddalić ja k najdalej od
nich. Napastnicy przedzierali się za mną wśród tłumu. Było ich sześciu.
Czterech miało ogolone głowy, dwóch - koguty. N a nogach wszyscy
mieli wojskowe buty. "Murzyn! Murzyn!"- wołali - "Łapcie Murzyna!"
Ludzie chętnie ustępowali im z drogi, więc nie zdołałem dostać się na
schody. Dopadli mnie, przewrócili na ziemię i zaczęli kopać. Kopali
mnie wszędzie, również po głowie. Ta blizna, to od tego. W końcu udało
m i się ja ko ś dostać na schody, przedrzeć między ludźmi i uciec. N ikt mi
nie pomógł."
Nie m ożna już dłużej przymykać oczu na te dość wstrząsające
wydarzenia. Nie m ożna udawać, że ich nie m a. Z rasizmem trzeba
walczyć. Jak? Przede wszystkim poprzez ciągłe rozpowszechnianie
jak największej ilości prawdziwych informacji, przezwyciężanie włas
nej obojętności oraz poprzez natychmiastowe surowe, zgodne z p ra 
wem karanie "karnych" kom and. Dla własnego dobra.
D la własnego dobra wyciągnijmy pom ocną dłoń do Cyga
nów. Nie dopuśćmy do tego, aby swoją społeczność musieli chronić
w ciągłym strachu przed żywiołem czeskim.
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D la własnego dobra nie dopuśćmy do tego, aby cudzoziemcy
o innym kolorze skóry czuli się u nas zagrożeni i rozgoryczeni
opuszczali nasz kraj wcześniej niż planowali.
Pomyślmy o przyszłości.
(PO F)
"Respekt" nr 16, 27.6-3.7.1990
tłum. M onika Wojciechowska

P o ls k i k s ią d z w K a z a c h s ta n ie

(Rozmowa z ks. Tomaszem Petą)

Poniiszy wywiad został przeprowadzony przez etnologa
z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dr Marka Gawęckiego, który kieruje badaniami
nad Polakami, tyjącymi w Kazachstanie.

— Proszę powiedzieć, co wpłynęło na decyzję księdza o podjęciu
działalności duszpasterskiej w Kazachstanie?
— Praw da jest taka, że K azachstanu właściwie nie wybierałem.
Kiedy pojawiły się możliwości wyjazdu do Związku Sowieckiego,
zgłosiliśmy się wraz z kolegą myśląc, że będzie to Białoruś lub
Ukraina, gdyż większość kapłanów właśnie tam jedzie. Nieoczekiwa
nie w m arcu 1990r. ksiądz biskup Jerzy Dąbrowski zwrócił się do nas
z propozycją wyjazdu aż do K azachstanu. Zgodziliśmy się natych
miast, gdyż skoro zgłosiliśmy się się do pracy w ZSSR, to już nie
m ożna wybierać.
— Kto jest tym drugim kapłanem?
— Ksiądz Tadeusz Krzymiński, który pracuje w Szortandy, 350
km od Oziornego. Szortandy jest miejscowością rejonow ą (pow iato
wą). Liczy ok. 10 tysięcy mieszkańców.
— Jakie w czasie kilku miesięcy zdobył ksiądz rozeznanie na temat
potrzeb kościoła katolickiego w Kazachstanie?
— Najbliższy mój sąsiad to ks. Jan Lęga, Polak pochodzący
z Ukrainy. Według informacji, które mi przekazał, w K azachstanie
jest w tej chwili około 15 kapłanów . Nasze województwo kokczerawskie to mniej więcej 1/4 terytorium Polski, a jest nas tutaj tylko dwóch
- ks. Lęga i ja. Ludzie m ają do kapłana po kilkadziesiąt czy nawet po
kilkaset kilometrów. T o jest czasem wyprawa na kilka dni.
Ja jestem tutaj dwa i pół miesiąca i już miałem wiele bardzo
radosnych dla mnie spotkań z ludźmi. Ludzie chcą przygotowywać
się do chrztu, chcą zawierać sakram ent małżeństwa. Są to jeszcze
przypadki pojedyńcze, ale musimy pamiętać, że było przecież 70 lat
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przerwy, zaś do kapłana dziesiątki czy setki kilometrów. Niekiedy
- pojawiali się kapłani - "partyzanci" - to znaczy przyjeżdżający
w tajemnicy na kilka dni czy tygodni.
— Tacy ja k ks. Bukowiński czy ks. Kuczyński ...
— ...ks. K aszuba, kapłan, który objeżdżał K azachstan. N o
i czasem, zwłaszcza ostatnio, byli też księża z Polski, którzy
przyjeżdżali w ram ach swojego urlopu na kilka tygodni i starali się
ludziom pomagać. D la sprawy jest jednak lepiej gdy ksiądz jest na
stałe, bo m a wtedy znacznie lepsze rozeznanie sytuacji i potrzeb.
A potrzeby są wielkie. Trzeba je jednak zaspakajać w sposób
uporządkow any. T o znaczy za pośrednictwem ks. biskupa J. D ą b 
rowskiego, który działa przez N uncjusza Apostolskiego, gdyż jest już
on w Związku Sowieckim. Teraz właściwie jest swoboda, jest wolność
i są możliwości tworzenia, choć nie w takim stopniu ja k w Polsce,
struktur kościelnych. W ażne, żeby to nie było już tak "z doskoku".
Jak do tej pory ze strony władz nie spotkałem się ani razu
z przeciwnościami. Teraz jest tak a okazja, jakiej nie było od
rewolucji, zęby tworzyć tutaj zręby kościelne. Nie tylko chrześcijańst
wo, ale kościelność. W iemy, że chrześcijaństwa nie m ożna tworzyć
w oderwaniu od kościelności. Nie m ożna iść do Boga bez Kościoła.
Społeczność Oziornego, przynajmniej w znacznej części, była zawsze
bardzo aktywna religijnie. O koło 80 proc, ogółu mieszkańców to
Polacy, którzy już jako dorośli, przyjechali tu z Ukrainy w 1936 roku.
Jest to dość wyjątkowe w Kazachstanie, żeby aż tak znaczny odsetek
Polaków był w jednej wiosce, liczącej ok. 700 mieszkańców. Nie
którzy tutejsi m ówią o niej "stolica Polski w Kazachstanie". Gdy
podjęto budowę kościołów w K rasnoarm iejsku (65 km od O zior
nego) i w Kellerówce, to tam najbardziej widoczni byli ludzie
z Oziornego. W samym Oziornym buduje się kościół, a kołchoz
wydzielił ziemię pod budowę bezpłatnie. Nastawienie władz koł
chozu, którego przewodniczącym jest Polak, jest bardzo przychylne.
O statnio również w K rasnokam ionce, wiosce położonej 12 km od
nas, rozpoczęto budowę kościoła. M ają już zalane fundam enty.
— Czy można więc powiedzieć, że ksiądz jest już proboszczem na
swej parafii?
— Czy ja jestem proboszczem ...Są to warunki zgoła inne niż
w Polsce. K siądz Prym as posyłając mnie do K azachstanu zlecił mi
praęę w całym województwie. M ogłem osiedlić się w dowolnej
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miejscowości, ponieważ jednak z Oziernego otrzymałem zaproszenie,
tu się osiedliłem. Myślę, że tutaj trzeba zapuścić korzenie. Już teraz
mam liczne kontakty z innymi wioskami. Zapraszają na msze,
przyjeżdżają w sprawie ślubów, chrztów. Myślę więc,
chociaż nie
mam dekretu od nikogo na Oziorne, to praktycznie proboszczem
jestem.
— Czy ten oddolny ruch społeczny, który przygotował m.in. przyjazd
kapłana do wsi, pomaga księdzu w pracy?
— M ogę powiedzieć, że postaw a ludzi jest bardzo życzliwa.
Właściwie nawet ci, którzy nie biorą udziału w mszy św., nie mają nic
przeciw mojemu tu pobytowi. Myślę, że tu trzeba czasu, żeby ci
ludzie, którzy s.oją obok, a którzy nie są przeciw, nawet są życzliwi,
ale nie wiedzą jak się przełamać, włączyli się w Kościół, w chrześcijań
stwo. Pewne sprawy trzeba też prostować. Nie wynika to ze złej woli,
ale ludzie po prostu nie wiedzą wielu rzeczy. N a przykład relacja
wierni - kapłan, miejsce kapłana w społeczności parafialnej. Nie m ają
oni pojęcia o wielu rzeczach, nie ze swej winy. Tylko sporadycznie
przecież mieli kontakt z Kościołem. Myślę, że czas i przykład zrobi
swoje.
— A ja k układają się stosunki z wyznawcami innych religii
chrześcijańskich? Oziorne jest może wsią nietypową, ponieważ głównie
polską i katolicką, ale ksiądz bywa także we wsiach, gdzie katolicy
stanowią mniejszy procent. Ja k tam wygląda sytuacja?
— Nie spotkałem się osobiście ani też nie słyszałem o jakichś
antagonizm ach między chrześcijanami różnych wyznań. Pewna
kobieta prawosławna z naszej wioski, ponieważ choruje i nie może
jeździć do odległej o 65 km cerkwi, przychodzi nieraz do nas na msze
św., spowiada się, przyjmuje kom unię św. Czasami przynosi mnie
- katolickiemu kapłanowi cukierki, ciastka. Są to drobiazgi, może
nieistotne, ale dla mnie to takie miłe, że kobieta innego wyznania
odnosi się z takim sercem do kościoła, do kapłana katolickiego,
rozumiejąc, że to jest ta sam a wiara. N a budowie kościoła głównym
m ajstrem jest Niemiec-luteranin, który do sprawy podchodzi z wiel
kim sercem. Otrzymuje pewną zapłatę, bo to jest jego praca, spędza
całe dnie na budowie, ale napraw dę widać, że wkłada w to serce.
— A ja k powstał projekt kościoła i kto nadzoruje ostateczny kształt
świątyni? Jest to całkiem okazała budowla, ja k można sądzić na
podstawie tego, co zostało ju ż wybudowane.
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— Długość świątyni wynosi 21,5 m , szerokość ok. 9 m. Będzie to
budowla m ająca kształt sakralny. Poprzednio budow ano domy
modlitewne, świątynie, które nie odróżniały się od zwykłych chat, jak
np. w Kellerówce. Projekt zrobił architekt, który chyba nigdy nie był
w kościele! Później pewne zmiany wprowadził ks. Jan z K rasnoarmiejska, który nieco ludziom podpowiadał. M iał on przecież lepsze
rozeznanie co do potrzeb liturgicznych. T ak więc ostatecznie jeszcze
do końca nie wiadomo, jak kościół będzie wyglądał. Będą dwie wieże.
D okładnie nie wiem jak wysokie. I dobrze by było mieć chociaż jeden
dzwon. Nie wiem, czy w K azachstanie jest choć jeden dzwon
kościelny.
— Jak widzi ksiądz możliwości konkretnej pomocy ze strony Polski?
— Jadąc tutaj, do K azachstanu, nie byłem wyposażony "odgórnie"
przez jakąś instytucję misyjną, opatrzność jednak zatroszczyła się
o wszystko. To znaczy o rzeczy podstawowe, aby rozpocząć działal
ność kapłańską. Dla przykładu: ktoś podarow ał mszał - nowy,
polski, ktoś inny - kielich, pewien kapłan z H olandii - puszkę, jeszcze
ktoś inny - ornaty. Mogłem zabrać tylko to, co byłem w stanie unieść.
Potrzebne jest wszystko to, co w każdej polskiej parafii. M y, jak
wiadomo, m odlimy się w chacie, w której w yburzona jest ściana,
dzięki czemu m am y spore pomieszczenie. Kościół, może, może... jak
Pan Bóg pozwoli, za rok będzie w stanie surowym. Będzie wtedy
m ożna rozpocząć odprawianie mszy św. Wtedy wszystko będzie
potrzebne. Czy to stacje drogi krzyżowej, czy szaty liturgiczne, czy
m onstrancja. T rudno mi nawet wymienić w tej chwili ogrom potrzeb.
K leryków z Gniezna prosiłem o katechizmy polsko-rosyjskie, które
wydaje "Pallotinum". To jest rzecz teraz najbardziej potrzebna. Język
polski jest tu znany, lecz nie przez wszystkich i nie w takim stopniu,
żeby czytać i wszystko rozumieć. Zwłaszcza dotyczy to dzieci.
— Wiadomo, że życie w Kazachstanie jest trudne, kontakty
z miastem utrudnione. Ksiądz zaś obsługuje kilka wiosek. Widziałem,
że do Komunii św. przystępuje wielu wiernych. Jak więc ksiądz radzi
sobie z zaopatrzeniem w hostie czy w wino mszalne?
— W yjeżdżając z Polski nie miałem nawet kropli wina. W Moskwie
otrzymałem jedną butelkę od ks. Pikusa. K ilka dni temu, jednem u
z wiernych udało się kupić kolejną butelkę, tak więc w tej chwili mam
1,5 butelki. Przepraszam za te szczegóły, ale tutaj wszystko jest
problem em . D obrzy ludzie obiecują, że będą mieli to na uwadze;

74

Rozmowa z ks. T. Petą

zwłaszcza ci, których żony pracują w sklepach. Jeśli chodzi zaś
o kom unikanty, hostie, to trochę przywiozłem z kraju i tutaj
w sąsiedniej wiosce dostałem kilka tysięcy, gdyż był tam latem ksiądz
z Polski i je zostawił. Wiem też, że w K azachstanie są osoby, które
zajn u ją się ich wypiekiem. Z tym nie powinno być problemu.
—•' Do sakramentu komunii przystępuje wielu ludzi. Proszę jednak
powiedzieć, ja k się przedstawia sprawa z innymi sakramentami?
— Dotychczas udzieliłem dzieciom około 10 chrztów. Założyłem
też odpowiednie księgi, w których je zapisałem. Były to nie tylko
dzieci z Oziornego. Większość z innych miejscowości, nawet z M osk
wy. Przyjeżdżają tu ludzie w gości i korzystają z okazji, że jest kapłan
i proszą o chrzest. Aktualnie przygotowuję do chrztu św. trzy dorosłe
kobiety: Kazaszkę, Tatarkę i Niemkę. Wszystkie trzy m ają mężów
Polaków ochrzczonych w dzieciństwie. Pan Bóg wie, jak to się jeszcze
wszystko zakończy, ponieważ prosząc o chrzest ludzie ci nie zawsze
dokładnie wiedzą co to jest chrześcijaństwo, nie znają wymagań życia
chrześcijańskiego, ale jest nadzieja... Ślubów dotychczas nie było.
Z tego co wiem, były wprawdzie w naszej miejscowości dwa cywilne,
ale jak już wspomniałem, przez te 70 lat przerwy ludzie są daleko od
Kościoła. Prawie wszyscy są jednak ochrzczeni w dzieciństwie przez
starsze kobiety "z wody", I na tym kończyły się sakramenty.
Sakram ent małżeństwa jest czymś rzadkim. D opiero teraz od roku
czy od dwóch lat jest wolność. Dopiero 1 października 1990 wydano
prawo o wolności, sumienia i organizacjach religijnych w ZSSR.
Przygotowywanie się tych dorosłych osób do sakram entu chrztu
będzie jednoznaczne z przygotowywaniem do saram entu pokuty
i komunii. Gdy chodzi o pracę z dziećmi to w tej chwili sprawa ta
wygląda w ten sposób: dzieci m ają przychodzić raz w tygodniu na
"bożą naukę". Tak tutaj mówimy, nie "religia", bo to może brzmieć
obco. Jest już trochę dzieci zapisanych, przychodzi właściwie tylko
"delegaqa" z każdej klasy. Dwie klasy codziennie. Jeżeli w dwóch
klasach jest 30 dzieci, to przychodzi około 8. N iektóre dzieci potrafią
powiedzieć "Ojcze nasz" czy "Zdrowaś M ario". Są też takie, które
m ając 13 czy 14 lat potrafią się tylko przeżegnać. D latego nie traktuję
tej nauki jako konkretne przygotowanie do sakram entów , ale jako
wprowadzenie w chrześcijaństwo.
— Czy w czasie swego pobytu w Kazachstanie zdarzyło się Księdzu
udzielać ostatniego namaszczenia, czy pełnić posługę kapłańską na
pogrzebie?
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— Pogrzebu chrześcijańskiego nie było, ale nie było też i świec
kiego. Po prostu nikt w ciągu tych trzech miesięcy nie umarł. Gdy
chodzi o sakram ent chorych, to właśnie wczoraj jechałem do
miejscowości oddalonej o.30 km. Wcześniej także w Krasnej Polanie,
gdzie bywam w każdą pierwszą niedzielę m iesiąca, udzielałem tego
sakram entu kilku osobom.
— Na koniec pozwolę sobie zapytać o rozkład zajęć księdza?
— W Oziornym codziennie jest wspólnie odm aw iany różaniec,
teraz, zimą o 15-tej. W tej chwili łączymy go z wymieniankami. Pól
godziny później jest codzienna m sza św. W niedzielę są dwie msze
- o godzinie 9-tej i 11.30. Od w torku do soboty, o 17-tej jest katecheza,
"boża nauka" dla dzieci. Spotkania z dorosłym i, tymi, których
przygotowuję do chrztu św. (kobiety najczęściej przychodzą z męża
mi, gdyż oni też chcą się trochę przyuczyć) odbywają się wieczorem.
Zaczynają się o 20-20.30. Nieraz przeciągają się bardzo długo w noc...
Ludzie tutaj chodzą spać bardzo późno. Pracę rozpoczynają o 9.00.
T rw a ona, z przerwą na obiad, do 17.00. Cały dzień właściwie ludzie
są w pracy, jest to zniewolenie człowieka, ale taki jest tutaj zwyczaj.
T ak więc wieczory mam dość często zajęte, przynajmniej 2-3 razy
w tygodniu. W ygląda jednak, że niewiele m am tej pracy, ale poza tym
m am wiele spotkań z ludźmi, które nie są uję te w "grafiku".
Przychodzą ludzie, chcą rozmawiać o sakram entach, ale i o innych
spraw ach. Teraz mamy zimę, ale zaraz jak przyjechałem, to codzien
nie, do południa, byłem wraz z ludźmi na budowie kościoła. Raz
w tygodniu chodzę na lekcje rosyjskiego. Trzeba też pisać listy do
Polski, trzeba czytać. M oim zadaniem jest nauczyć się dobrze języka
rosyjskiego, aby się ludzie nie śmiali. Poza tym trzeba w przyszłości
opanow ać również język niemiecki. W Oziornym Niemców - katoli
ków nie m a, ale w okolicy jest ich sporo i kontakty z nimi są.
Przystępują do sakram entów św., chodzą do spowiedzi. Oni znają
rosyjski, ale, zwłaszcza najstarsi, chętnie m ówią, spowiadają się po
niemiecku. Jest to sprawa o tyle trudniejsza, że jest to język gwarowy,
nie literacki. Gdybym miał pozostać tutaj na dłużej, a nie wiem jak to
się tutaj ułoży, to pewnie i kazachskiego trzeba się będzie uczyć. To
jest przecież ojczyzna Kazachów.
— Zgodnie z nową ustawą o języ k u państwowym, wszyscy winni
w ciągu 5 lat opanować w Kazachstanie ten język...
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Rozmowa z ks. T. Petę

— No tak, ale tutaj we wsi teraz mieszka tylko jedna Kazaszka,
która zresztą nie zna swego języka. A więc teraz ludzie pytają: po co
kazachski? Jednak w przyszłości kontaktów z Kazacham i będzie
coraz więcej.
-^{o sta tn ie pytanie. Budowa kościoła jest zaawansowana. Sądzę, że
w przyszłym roku będzie zakończona. Jak'ksiądz widzi perspektywę
zakończenia i konsekrację świątyni?
— Najbliższy biskup jest o kilka tysięcy kilom etrów, w Rydze,
którem u zresztą my nie podlegamy. Terytorium K azachstanu pod
lega kościelnej administracji Stolicy Apostolskiej. Jest to W ikariat
Apostolski - Syberia. Teraz jest w Związku Sowieckim Nunq'usz
Apostolski, więc on m a pieczę nad Kazachstanem . Konsekracja
kościoła to sprawa jeszcze odległa. Poświęcić go jednak m ożna i Panu
Bogu na chwałę służyć.

Oziome (Kazachstan), listopad 1990
Rozmawiał: M arek Gawęcki

Pracą księży polskich interesuje się w Kazachstanie także
miejscowa prasa. O środowisku, w ja kim przyszło im
pracować świadczyć mogąpytania stawiane ojcu Tadeuszo
wi Krzemińskiemu przez dziennikarza "Znamii Oktiabria",
organu rejonowego komitetu partii w Szortandy.
Oto niektóre z nich:
- Ojcze Tadeuszu, powiedzcie proszę, do ja kiej religijnej wiary
katolickiej należycie i czy wpływa ona na wasze życie prywatne?
- Czytelników naszej gazety interesuje, czy ludzie innych narodowości,
Rosjanie czy Białorusini mogą odwiedzać wasz kościół, uczestniczyć
w modlitwach i obrzędach, chrzcić swoje dzieci?
- Ojcze Tadeuszu, według waszego kalendarza kościelnego ja kie
w najbliższym czasie będzie święto kościelne?
- U nas jest w zwyczaju, że na cmentarz idzie się wspominać bliskich
i krewnych z jedzeniem, także i z alkoholem. Proszę powiedzieć, co
w tym dniu powinni ludzie mieć przy sobie.
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- M uszę przyznać, że kiedyś obserwowałem Was. Bardzo uważnie
wypatrywaliście starych, rozwalających się budowli, w których żyją
ludzie. Proszę powiedzieć, czy uważacie się za stronnika religii między
biednymi, bezradnymi, niezadowolonymi z warunków życia?
- Ojcze Tadeuszu, obecnie wierzący katolicy to ludzie najstarszej
generacji. Czy planujecie propagować religię także wśród młodzieży?
"Znamia Oktiabria" z 6.10.1990r.

Z A K A U K A Z IE
Andrzej Pisowicz
Zarys historii Armenii i narodu ormiańskiego
J u ż w III. tysiącleciu przed Chr. inskrypcje akadyjskie
wymieniały krainę Armani, której nazwa kojarzy się z późniejszą
Armenią. W II tysiącleciu przed Chr. na Wyżynie Armeńskiej istniały
związki plemienne Nairi i Hajasa. Mieszkali tam również Hurryci,
będący jednym z elementów składowych późniejszego narodu o r
miańskiego. W IX-VII w. przed Chr. bezpośrednim poprzednikiem
Armeniii było państwo Urartu.
O Armenii w sensie dzisiejszym i Ormianach (w odniesieniu do
starożytności nazywanych niekiedy Armeńczykami) m ożna mówić
począwszy od VIw. przed Chr.: tzw. napis behistuński perskiego
króla Dariusza wymienia Armenię (Armina, Arm iniya), jako jedną
z satrapii państw a Achemenidów.
N aród ormiański (armeński) powstał w wyniku zlania się
w ciągu VII-III w. przed Chr. następujących elementów etnicznych:
Hajów (tak Ormianie nazywają swój naród po dzień dzisiejszy,
Haj = "Ormianin", l.mn. Hajer) - przybyszów mówiących językiem
należącym do rodziny indoeuropejsknej. Być może byli już na
Wyżynie Armeńskiej w II. tysiącleciu przed Chr. (por. nazwę krainy
Hajasa, wymienianej przez źródła hetyckie). Narzucili język i toż
samość narodow ą pozostałym grupom etnicznym, które się stop
niowo rozpłynęły i zidentyfikowały, tracąc swe języki, z nowo
przybyłymi; M uszków - praw dopodobnie również indoeuropejczyków, być może spokrewnionych z Frygami; Urartyjczyków i Hurrytów - przedstawicieli miejscowej ludności spokrewnionej praw 
dopodobnie z narodam i kaukaskim i (do których należą m.in.
Gruzini); a być może także jakiegoś lokalnego, odrębnego plemienia
spokrewnionych z H urrytam i Armenów (Arime, Urme), od których
wzięła pochodzenie nazwa kraju i narodu stosow ana przez sąsiadów.
Nie jest wykluczone, że na południu zasymilowane zostały pewne
grupy ludności semickiej (asyryjsko-babilońskiej).
Pod względem rasowym większość Ormian należy do typu
antropologicznego zwanego arm enoidalnym , charakteryzującego się
średnim wzrostem, krótką głową, wydatnym nosem, smagłą cerą,
ciemnymi oczami i ciemnymi włosami. Typ ten jest szczególnie
charakterystyczny dla O rm ian (stąd jego nazwa), ale występujący
także u Turków i Greków.
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Język orm iański (nazwa własna: hajeren "orm iańszczym a; po
ormiańsku" lub hajoc leżu "język Orm ian", por. Hajastan - "Ar
menia") jest tzw. izolowanym, tj. nie posiadającym bliższego krew
niaka, językiem indoeuropejskim . Język staroorm iański, tzw. grabar,
posiada bogatą literaturę od początków V w. po C hr. W połowie XIX
w. ukształtowały się dwa współczesne języki literackie (aszcharabar)
znacznie różniące się od siebie: wschodnioorm iański (arewela-hajeren, dawniej rusa-hajereń) oparty na dialektach Rów niny Ararackiej
i Tyflisu oraz zachodnioorm iaóski (arewmyda-hajeren, dawniej dadżga-hajeren) oparty na dialekcie O rm ian stambulskich. Dziś mówi po
orm iańsku ponad pięć m ilionów ludzi, z tego w Arm eńskiej SSR
- około trzech milionów. Są grupy Orm ian, które zatraciły język
ojczysty na rzecz: tureckiego, kurdyjskiego, rosyjskiego i innych.
Poczucie odrębności narodow ej jest oparte na tradycji kulturowej i,
w znacznym stopniu, na odrębności religijnej (chrześcijaństwo
w wersji monofizyckiej, o silnym charakterze narodow ym ). K ryte
rium językowe nie jest decydujące. Mówi się zatem o O rm ianach
turkojęzycznych itd. przy czym nikt nie kwestionuje ich przynależno
ści do narodu orm iańskiego.
Ponad 90 proc, współczesnych nazwisk orm iańskich kończy
się na -jan (-ian), np. A braham ian, W artanian, Petrosjan (z akcentem
na ostatniej sylabie). Przyrostek ten jest pochodzenia irańskiego.
Nieliczne rody arystokratyczne m ają nazwiska zakończone na -uni,
np. Am atuni, M andakuni. Zakończenie to pochodzi praw dopodob
nie od imion własych urartyjskich.
Nazwiska polskich O rm ian kończą sie najczęściej na -wicz
i pochodzą od imion używanych od dawna przez O rm ian, np.
Minasowcz, W artanow icz, Bohosiewicz lub nowszych przyjętych
z polskiego środow iska typu Krzysztofowicz, Jakubow icz, Lukasie
wicz.
W wiekach VI-IV przed Chr. Arm enia wchodziła w skład
perskiego imperium Achem enidów pod władzą lokalnej dynastii
Jerw antydów (Erw andytów , Erwanidów). W tym czasie Orm ianie
(Armeńczycy) przejęli od dom inujących Irańczyków ich religię
- zoroastryzm (inaczej: m azdaizm ), zachowując praw dopodobnie
jakieś elementy rodzimej m itologii odziedziczonej z epoki wspólnoty
indoeuropejskiej, a także elementy miejscowe (urartyjsko-hurryckie).
W roku 331 przed Chr. Bliski Wschód padl ofiarą inwazji
greckiej prowadzonej przez A leksandra Wielkiego. Po jego śmierci
Arm enia znalazła się pod władzą zwierzchnią Seleucydów - następ
ców-Aleksandra. Stopniow o lokalni możnowladcy orm iańscy usa-
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modzielniąją się i w r. 189 przed Chr., korzystając z klęski zadanej
przez Rzymian Seleucydom w bitwie pod Magnezją, Artaszes (po
grecku Artaksjas) zostaje królem niepodległej Armenii i zakłada
stolicę Artaszat (ok. 25 km na płd. od Erywania). Jednocześnie
w prowincji zwanej z grecka Sofeną (po ormiańsku Copk, w okoli
cach górnego Tygrysu) powstało niewielkie, drugie niezależne pańs
tewko ormiańskie, którym władał Zareh ( po grecku Zariadres).
W sumie, wraz z tzw. M ałą Arm enią leżącą na zachodzie (okolice
górnego biegu rzeki zwanej w starożytności Halys, a dziś po turecku
Kyzył Yrmak) obszar historycznej Armenii przeszło dziesięciokrot
nie przekracza obszar dzisiejszej Armeńskiej SSR.
Następcy Artaszesa, Artaszesydzi, panowali w tzw. Wielkiej
Armenii do początków ery chrześcijańskiej. Szczyt potęgi tej dynastii,
oscylującej w polityce zagranicznej pomiędzy Rzymem a partyjskim
Iranem , przypadł na panowanie króla Tigrana Wielkiego (95-55 r.
przed Chr.). Wielka Arm enia obejmowała wówczas znaczny obszar
zbliżający się do mórz: Czarnego i Kaspijskiego na północy a na
południowym zachodzie - do M orza Śródziemnego.
Z czasem wpływy rzymskie wzrosły i na początku ery
chrześcijańskiej Arm enia dostała się całkowicie pod panowanie
rzymskie. Trwało ono przeszło pół wieku do czasu, gdy znów
wzmocnieniu uległy w Armenii wpływy irańskie. Król W ologazes
I z partyjskiej dynastii Arsacydów (Arszakidów) osadził na tronie
Armenii swego brata Tiridała (po orm iańsku: Tyrdata). Rzym m usiał
się z tą nominacją pogodzić i w 66 r. po Chr. cesarz N eron koronow ał
ofiq'alnie Tiridata na króla Arm enii. Tym samym zapoczątkow ane
zostały rządy nowej dynastii orm iańskich Arsacydów (do r.428).
W okresie tym Arm enia uległa dalszemu wpływowi kultury irańskiej
(choć królowie zasymilowali się i stali się Ormianami). D o języka
ormiańskiego weszła wówczas znaczna liczba zapożyczeń z irańs
kiego języka partyjskiego (dziś wymarłego), którym mówił dw ór
królewski.
W pierwszej połowie II. wieku ormiańscy Arsacydzi zbudo
wali nową stolicę - W agharszapat (ok. 25 km na zachód od Erywania)
nazwaną tak na cześć króla orm iańskiego W ologazesa (po orm iańsku Wagharsz).
W pierwszej połowie III w. w Iranie nastąpiła zm iana władzy.
Partyjską dynastię Arsacydów w yparła rodzima, perska dynastia
Sasanidów, która od początku była nastaw iona wrogo do orm iańs
kich Arsacydów. W rogość ta nasiliła się z chwilą przyjęcia przez
ormiańskiego króla Tyrdata (Tiridata) chrześcijaństwa i ogłoszenia

Zarys historii Armenii

81

nowej religii za panującą. N astąpiło to w pierwszych latach IV w.
(Armenia jest jednym z najstarszych krajów chrześcijańskich). Pierw 
szym patriarchą lokalnego K ościoła orm iańskiego został św. Grze
gorz Oświeciciel (Lusaworowicz), jedyny Orm ianin czczony przez
Kościół powszechny, budowniczy katedry w W agharszapacie, który
nazwano nowym, chrześcijańskim m ianem: Eczmiadzyn (dosłownie
Edż M iacin znaczy "Zstąpił Jednorodzony").' M iasto to do dziś jest
stolicą duchową Armenii.
W zrastające wpływy rzymskie z jednej i perskie z drugiej
strony doprowadziły w 387 r. do likwidacji niepodległego państw a
ormiańskiego. N astąpił podział kraju: jego zachodnią część p o d 
porządkow ało sobie Cesarstwo W schodnio-Rzymskie, a wschodnią
zagarnęła sasanidzka Persja. Przez jakiś czas Persowie tolerowali
jeszcze podporządkow anych sobie królów orm iańskich z dynastii
Arsacydów.
N a ten właśnie okres (przełom IV i V wieku) przypada drugie,
po przyjęciu chrześcijaństwa, wydarzenie ogromnej wagi dla kultury
ormiańskiej. K ról W ram szapuh i patriarcha Sahak Partew dla
wzmocnienia zagrożonego w wyniku utraty niepodległości prestiżu
narodow ego postanowili w prowadzić język orm iański do liturgii (do
tej pory używano w kościołach greki lub języka syryjskiego). M isją
opracow ania alfabetu obdarzono m nicha Mesropa Masztoca. Opie
rając się na piśmie greckim, a także na różnych w ariantach pism a
aramejskiego, M esrop w ypracow ał oryginalny alfabet ormiański.
D la głosek nie znanych grece ani syryjskiemu (ten drugi język jest
kontynuacją aramejskiego) wymyślił dodatkow e litery tworząc b ar
dzo dokładne pismo stosow ane do dziś przez Orm ian nie tylko do
notow ania języka orm iańskiego, ale także dla zapisów obcojęzycz
nych, np. w X IX w. pow stały liczne teksty w jeżyku tureckim
zapisane przez Orm ian pismem orm iańskim . W odróżnieniu od
semickich pismo ormiańskie n r tuje samogłoski i stosuje kierunek od
lewej do prawej, jak w grece.
W ynalazek pism a dał początek rozwojowi literatury orm iańs
kiej. W prawdzie pierwszym tekstem spisanym po orm iańsku nowym
pismem był tekst obcy: przekład Pism a św., ale już w V wieku (złoty
wiek literatury ormiańskiej) zaczęły powstawać dzieła oryginalne:
historyczne i filozoficzne pisane bogatym językiem, nie wykazującym
jeszcze m ających wystąpić w późniejszych wiekach wpływów składni
greckiej.
W r. 428 Persowie zlikwidowali resztki autonom ii ormiańskiej
kładąc kres rządom A rsacydów . Po detronizaq'i ostatniego króla z tej
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dynastii, Artaszesa V, Sasanidzi rządy nad Arm enią powierzyli
ormiańskiemu możnowładcy (tzw. nachararow i) imieniem W asak,
przyznając mu tytuł m arzpana (gubernatora).
Odtąd wzmaga się presja Sasanidów, dążących do pełngo
podporządkow ania sobie narodu ormiańskiego. N a notabli orm iańs
kich wywierane są naciski, by porzucili chrześcijaństwo i powrócili do
zoroastryzmu, religii ofiqalnej państw a perskiego. Dochodzi do
działań wojennych zakończonych w 451 r. bitwą na równinie
Aw arajru (dziś na terenie płn.zach. Iranu). W ódz Ormian, Wartan
Mamikonian, poległ, ale po przegranej bitwie doszło do wybuchu
ogólnonarodowego powstania antyperskiego, które skłoniło Sasani
dów do zaniechania planów pełnego podporządkow ania sobie
Ormian.
Kolejne powstanie z 484 r. zmusiło ostatecznie władze perskie
do rezygnacji z dążeń do narzucenia Orm ianom zoroastryzmu.
T raktat podpisany w Nywarsaku (koło jeziora Urmia) uznawał
Armenię oficjalnie za kraj chrześcijański (w ram ach państwa Sasani
dów).
W spom niana wyżej bitwa na równinie Aw arajru (r. 451)
zbiegła się w czasie z obradam i IV. soboru powszechnego w Chal
cedonie. Ormiańscy duchowni nie byli na nim obecni i wiadomości
o potępieniu herezji monofizyckiej (wiara w jedną tylko, boską,
naturę Chrystusa) dotarły do nich z’ opóźnieniem i, być może,
w zniekształconej wersji. W rezultacie doszło do konfliktu z greckim
światem chrześcijańskim. Skłaniający się ku monofizytyzmowi du
chowni ormiańscy w r.552 zerwali kontakty z resztą chrześcijaństwa,
tworząc narodow y Kościół monofizycki o nazwie własnej Haj
arrakelakan jekegheci (Ormiański Kościół Apostolski). Datę 552
uznano za pierwszy rok "ery ormiańskiej". Kościół ten, którem u
przewodniczy patriarcha zwany katolikosem (obecnie jest nim
pochodzący z Orm ian rumuńskich W azgen I Palczian), skupia ok. 90
proc, wierzących Orm ian. Pozostałe 10 proc, to katolicy-unici oraz
protestanci. (W Polsce unia nastąpiła w XVIIw.)
W pierwszej połowie VII w. w A rabii rodzi się nowa religia
- islam. Jej zwolennicy dokonują w krótkim czasie podbojów na
ogrom nych terytoriach. U p ad a perskie imperium Sasanidów i A r
m enia spod niewoli perskij ok. 640 r. dostaje się pod niewolę
arabską. Była ona jednak mniej niebezpieczna dla zachow ania
ormiańsiej tożsam ości narodow ej niż perska. A rabow ie nie przy
stąpili do masowej islamizacji A rm enii i zadowalali się ściąganiem
podatków .
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Przeciw panow aniu arabskiem u doszło do pow stań w VIIIw.
Ich echo znajdujemy w orm iańskim eposie ludowym "Dawid z Sasunu" spisanym przez etnografów pod koniec X IX i w pierwszej
połowie XXw. Tytułow ą postacią jest legendarny bohater tych
właśnie walk.
W ciągu IXw. panow anie arabskie nad A rm enią słabnie.
W r.885 powstaje niepodległe państw o Sziraku (tereny dzisiejszej
Armeńskiej SSR oraz przyległe ziemie leżące n a terenie Turcji).
W ładali nim królowie z rodu Bagratydów ( Bagratuni), a stolicą było
kwitnące m iasto Ani (ruiny leżą o parę km na zachód od obecnej
granicy turecko-sowieckiej). B agratydom podlegały przez jakiś czas
także tereny płd. Armenii, ale w X w. uniezależnił się tam ród
A rcrunidów (Arcruni), który władał W aspurakanem obejmującym
okolice jeziora Wan.
Kres państw u Bagratydów położyli w 1045 r. Bizantyńczycy
zdobywając Ani. W krótce potem tereny zamieszkałe przez Orm ian
zaatakow ali od wschodu Turcy seldżyccy. Stanowili oni pierwszą falę
plem ion tureckich, które miały przez następne wieki, aż po czasy
obecne, stać się głównym przeciwnikiem narodu ormiańskiego,
zagrażającym stale jego istnieniu.
Spustoszenie ziem Arm enii spowodow ane najazdem tureckim
w połowie XI w. wzmogło emigrację z tych terenów. Wychodźcy
opuszczali kraj we wszystkich kierunkach, m .in. część z nich trafiła
w XIV w., a być może wcześniej, do Polski. Niektórzy poprzestawali
na schronieniu się w niezbyt oddalonej od rdzennej Arm enii Cylicji
(kraina położona wokół północno-w schodnich wybrzeży M orza
Śródziemnego, dziś rejon A dany w Turcji). W szybkim czasie
Orm ianie stali się tu większością i założyli państw o, na którego czele
stanęła dynastia Rubenidów. Państw o to, znane jako Królestwo
Cylicji, istniało w latach 1081-1375 i odgrywało, jako chrześcijański
sojusznik krzyżowców, w ażną rolę w dziejach politycznych Bliskiego
W schodu. Językiem urzędowym dw oru cylicyjskiego był tzw. język
średnioorm iański (midżin hajeren). R ubenidzi z czasem skoligacili się
z rodam i krzyżowców pochodzących z F ra n q i i po upadku swego
państw a związali swe losy z tym właśnie krajem .
W ciągu XIIw. do pewnego znaczenia na Z akaukaziu doszło
K rólestw o Gruzji. Gnębieni przez T urków Orm ianie szukali popar
cia u swego północnego sąsiada. W iele rodów szlacheckich przenios
ło się wówczas do Gruzji, by stam tąd kontynuow ać walkę z przyby
szami z Azji Środkowej. Pod koniec XIIw. część terenów północ
no-wschodniej Armenii odzyskało niezależność pod panowaniem
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sprzymierzonej z Gruzją lokalnej dynastii Zacharydów (Gruzini
nazwali ich Mchargrdzeli "Długoręcy").
W pierwszej połowie XIII w. do Persji, a nstępnie na
Zakaukazie wtargnęli Mongołowie kładąc kres panowaniu Seldżuków. O ile w rdzennej Armenii M ongołowie zapisali się tak jak
w Persji i gdzie indziej, tzn. jako bezwzględni grabieżcy, to w stosun
ku do ormiańskiej Cylicji występowali przez jakiś czas jako sojusz
nicy przeciw muzułmańskim sąsiadom.
Z czasem, gdy M ongołowie ulegli islamizacji, ich rola na
Bliskim Wschodzie osłabła i dla Armenii przeciwnikiem num er jeden
znów stali się Turcy. Plemionami tureckimi, które napłynęły do Iranu
i Armenii po M ongołach były: K ara-kojunłu (Czarne Barany)
i Ak-kojunłu (Białe Barany). Następnie, już pod koniec XIV w.,
nastąpił najazd Tam erlana (Timura Kulawego). Ten muzułmański
władca tureckiego pochodzenia (rodem z Azji Środkowej) ruszył na
podbój Bliskiego W schodu z ogrom ną arm ią turecko-m ongolską.
W ojska Tam erlana podbiwszy Persję w roku 1386 przez kilkanaście
następnych lat pustoszyły Armenię.
Po śmierci Tam erlana w 1405r. władzę nad Arm enią odzys
kały rody tureckie pochodzące z plemion K ara-kojunłu
i Ak-kojunłu. Pokoju jednak przez wiele lat nie było. Walczyli
"wszyscy ze wszystkimi": do walk wewnętrznych osiadłych już na
południe od K aukazu plemion tureckich (wtrącali się w nie talkże
potom kow ie Tim ura) dochodziły konflikty z szejkami kurdyjskimi.
A ofiarą tych zmagań padali chłopi ormiańscy i mnisi przepisujący
rękopisy w klasztorach. Gnębiący kraj głód spowodował dalszy
wzrost emigracji. D o dziś znaczna część narodu ormiańskiego żyje
poza granicami swej ojczyzny, a pieśń "krunk" ("żuraw"), będąca
lamentem wygnańca pełni funkcję nieoficjalnego hymnu narodow e
go i symbolu wielowiekowych cierpień tego narodu.
W XVI w. wokół Armenii wykrystalizowały się ostatecznie
dwa potężne i wrogo do siebie nastawione państw a muzułmańskie:
od zachodu była to osmańska Turcja z sunnickim wariantem islamu,
od wschodu zaś - szyicka Persja, rządzona przez turecką z po
chodzenia, lecz silnie ziranizowaną dynastię Sefewidów (Safawidów).
I podobnie jak w starożytności, kiedy na terenie Armenii
ścierały się wpływy Zachodu reprezentowanego przez Rzym (później
Bizancjum) i W schodu reprezentowanego przez partyjski a potem
sasanidzki Iran (Persję), tak i w okresie XVI-XVIIw. A rm enia stała
się terenem długotrwałych, wyniszczających kraj walk Turcji z prze
żywającym swój renesans Iranem . T o jedna, to druga strona
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pozostaw iała za sobą pas spalonej ziemi czyniąc w arunki życia
w tym kraju niezwykle ciężkimi. Ja k o n aród chrześcijański, od
rzucający islam, byli O rm ianie zarów no przez T urków ja k i Persów
traktow ani jk o obywatele drugiej klasy. T rzeba było nie lada
um iejętności dyplom atycznych ze strony patriarchów (katolikosów) ja k i warstwy kupieckiej, by zapew nić krajow i jakie takie
w arunki egzystencji. Em igracja (m .in. przez B ałkany do Polski)
trw ała jednak nadal. Niekiedy była o n a wręcz w ym uszana. O to np.
szach A bbas I Wielki w r. 1605 pod przym usem przeniósł orm iańską
ludność z D żulfy nad Araksem (dziś rzeka graniczna m iędzy ZSSR
a Iranem ) do swej stolicy - Isfahanu. K olo n ia ta przetrw ała do. dziś
i chlubi się piękną katedrą, jedną z całego szeregu im ponujących
zabytków orm iańskiej architektury sakralnej zbudow anych przez
O rm ian na emigracji (należy tu i orm iańska k ated ra we Lwowie).
Żyw otność narodu orm iańskiego na em igracji przejaw iała
się nie tylko w budownictw ie. O to ju ż w 1512 r. w W enecji wydano
drukiem pierwszą książkę orm iańską (dla porów nania: pierwsze
druki perskie i tureckie pochodzą dopiero z XIX w .). W XVIIw.
orm iańskie drukarnie funkcjonow ały w Dżulfie, A m sterdam ie
i Lwowie. W X V III w. rozpoczęli trw ającą do dziś działalność
wydawniczą Ojcowie m echitarzyści (orm iański zakon unicki oparty
na regule św. Benedykta) w Wenecji a na początku X IX w. także
w W iedniu.
W ojny turecko-perskie wyniszczające A rm enię zakończyły
się w 1639 r. pokojem , który przypieczętow ał podział kraju między
dwie sąsiedujące potęgi m uzułm ańskie i ustalił na długo granice
państw owe.
W iek X V III przyniósł liczne starania światłych O rm ian
(Irael Ori, H ow sep Em in) o odzyskanie niepodległości, a także
próby walki zbrojnej. W latach 20. doszło do w ybuchu pow stania
D aw id-Beka, który toczył ze zmiennym pow odzeniem boje w pół
nocno-w schodniej Arm enii z Persam i, a następnie z Turkam i.
O statecznie pow stanie to zostało stłum ione w latach 30.
Stopniow o n a arenę dziejów Z ak au k azia zaczęła wchodzić
Rosja. Jako kraj chrześcijański budziła nadzieje O rm ian na p o p ar
cie ich zm agań z despotyzm em m uzułm ańskich ciemiężców. W m ia
rę ja k zarów no T urcja jak i Persja (od końca X V III wieku we
w ładaniu nowej dynastii K adżarów ) gospodarczo i m ilitarnie
podupadały poparcie Rosji dla aspiracji narodow ych O rm ian
znalazło w yraz w zajęciu części ich ziem na początku dziew iętnas
tego wieku.
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Po przyłączeniu do Rosji Gruzji w r. 1801 wojska rosyjskie
zdobyły na Persach w 1804 r. G andżę (dziś: Kirow abad) włączając do
Imperium Rosyjskiego część ziem historycznej Armenii, m.in. Sjunik
i Arcach. Teren ten nosił już wówczas turecko-perską nazwę
K arabach (Czarny Ogród). Zdobycze te zostały poszerzone po
pokoju rosyjsko-perskim z 1813r., a następnie w 1828r. w wyniku
wojny z Persją, w której zdobyty został chanat erywański (przez gen.
Paskiewicza zwanego odtąd "Erywańskim"). Tym samym granica
rosyjsko-perska przybrała kształt aktualny do dziś.
Rosyjskie zdobycze terytorialne na Turcji regulował pokój
w A drianopolu (1829) zamykający działania wojenne turecko-rosyjskie. W wyniku wojny rosyjsko-tureckiej z 1877r. granica ta przesunę
ła się jeszcze dalej na południe. N a terenie Rosji znalazło się m iasto
Kars, utracone przez Rosję na rzecz Turcji wraz z A raratem po 1.
wojnie światowej.
Włączenie północno-wschodnich terenów Armenii do Rosji
przyniosło zamieszkałej tam ludności ormiańskiej znaczną ulgę
w stosunku do niewoli perskiej, a szczególnie tureckiej. Pod koniec
X IX w. kupcy i przedsiębiorcy ormiańscy doszli na Zakaukaziu do
znacznych fortun. W szczególności dotyczyło to ośrodków leżących
poza terenam i Armenii: Tyflisu i Baku (rozwój przemysłu naf
towego). D o fabryk znajdujących się we władaniu O rm ian ciągnęli
chłopi z rdzennej Armenii, biednej tak samo jak w poprzednich
wiekach.
Napływ Orm ian do Tyflisu był tak duży, że przed I. wojną
światową stanowili oni więcej niż połowę ludności m iasta. Rodziło to
pewną niechęć G ruzinów do coraz liczniejszej kolonii ormiańskiej
zamieszkującej stolicę Gruzji, ale z racji długiej tradycji wspólnych
zmagań obu starożytnych chrześcijańskich krajów z naw ałą m uzuł
m ańską nie doszło do krwawych konfliktów takich jak te, które
zantagonizowały Orm ian i Azerbejdżanów (zwanych do lat 20.
naszego wieku kaukaskim i T ataram i). K onflikty te były związane
z odwieczną wrogością orm iańsko-turecką. Azerbejdżanie są po
bratymcami Turków , m ówią zbliżonym do tureckiego językiem
i wyznają islam, choć w wersji szyickiej, co ich łączy z Iranem , a nie
sunnickiej, k tó ra dom inuje w Turcji.
Pierwsza wielka fala prześladow ań O rm ian w Turcji m iała
miejsce w 1895-6r. Następnie w 1905 rr. podczas rewolucji w Rosji
Azerbejdżan byl terenem krwawych konfliktów orm iańsko-azerbejdżańskich, podsycanych z obu stron przez carskie władze. Preteks
tem do totalnego rozprawienia się z niepokorną mniejszością w T u r
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cji były prorosyjskie sympatie często m anifestowane przez tureckich
Ormian widzących w chrześcijańskiej Rosji poplecznika swych
niepodległościowych dążeń. K orzystając z zamętu I. wojny świato
wej rząd turecki w 1915 r. rozpętał bezprecedensową m asakrę
ludności ormiańskiej. Był to pierwszy w X X w. akt planowego
ludobójstwa, w którym oficjalnie zastosow ano zasadę zbiorowej
odpowiedzialności (za przypadki współpracy z wrogami Turcji
przypisywane poszczególnym Orm ianom karze m iał podlegać cały
naród ormiański). Zginęło co najmniej m ilion osób, a kilkaset tysięcy
ratow ało się ucieczką. T ak powstały nowe kolonie: w Libanie, Syrii,
Iraku, a także w zachodniej Europie, głównie we Francji, i w Am ery
ce.
Pod koniec I. wojny światowej do krwawych pogrom ów
Orm ian doszło także na terenach Azerbejdżanu (Baku) i Górskiego
K arabachu, który stanowił jeden z trzech terenów o mieszanej
ludności ormiańsko-azerbejdżańskiej (obok rejonu Nachiczewania
i Zangezuru).
Rewolucja bolszewicka w Rosji przyniosła zamęt, z którego
przez jakiś czas narody Z akaukazia mogły korzystać dla oderw ania
się od imperium. Pow stała niezależna od Rosji Federacja Z akaukas
ka, która pod koniec m aja 1918 r. rozpadła się na trzy niepodległe
państwa: Gruzję, Armenię i Azerbejdżan. G ruzją rządzili mieńszewicy, Azerbejdżanem - tzw. m usawatyści ("równościowcy"), a A r
m enią - narodow a partia dasznaków (dosłownie: "sojuszników").
Górski K arabach leżał na terenie, do którego rościli pretensje
musawatyści, faktycznie jednak pozostaw ał niezależnym regionem
orm iańskim leżącym poza pow stałą 28 m aja 1918 r. Republiką
O rm iańską dasznaków (ze stolicą w Erywaniu).
Niepodległa R epublika O rm iańska ("Hajastani Hanrapetutjun") z Simonem W racjanem jak o prezydentem od początku swego
krótkiego istnienia była ciężko osłabiona w ojną z T u rq ą rozpoczętą
jeszcze w okresie Federacji Zakukaskiej. W ojna ta om al nie skoń
czyła się kolejną tragedią narodow ą. W słynnej bitwie pod Sardarapatem (ok. 60 km na zachód od Erywania), stoczonej w ciągu
kilku dni w połowie m aja 1918r., orm iańskie oddziały zdołały
powstrzym ać potężną inwazję turecką zmierzającą do zdobycia
Erywania.
A rm ia orm iańska była jednak za słaba, by po dwu i pół latach
trudnej niepodległości odeprzeć uderzenie od wschodu Arm ii Czer
wonej, która, wspierana przez rodzim ych bolszewików, zdobyła na
przełomie listopada i grudnia 1920 r. Erywań i ogłosiła powstanie
sowieckiej Armenii.
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Władze sowieckie przyznały tylko jeden teren sporny Armenii
- Zangezur (płd. wschodni kąt dzisiejszej republiki). Pozostałe dwa
przyznano Azerbejdżanowi: zarówno rejon Nachiczewania, gdzie
większość stanowili Azerbejdżanie, jak i Górski K arabach, gdzie
zdecydowaną większość stanowili Ormianie. Ten ostatni teren uczy
niono tzw. okręgiem narodowościowym, a więc jednostką o niższym
stopniu autonomii niż rejon Nachiczewania, który został tzw.
republiką autonom iczną (należącą do azerbejdżańskiej republiki
związkowej). Ta niesprawiedliwa decyzja, uzyskana przez azerbejdżaóskich bolszewików dzięki Stalinowi, nigdy nie została zaakcep
towana przez ludność ormiańską.
Od 1920 r. naród ormiański dzielił dole i niedole pozostałych
narodów ZSSR: kolektywizację, czystki i masowe prześladowania lat
30. (w roku 1937 zlikwidowano skazując na śmierć lub długoletnie
pozbawienie wolności ok. 20 tysięcy przedstawicieli inteligencji),
wreszcie drugą wojnę światową.
W r. 1965 w 50. rocznicę rzezi Ormian w Turcji doszło do
wielkich demonstracji w Erywaniu. W ich następstwie władze poszły
na pewne ustępstwa: zezwolono na obchodzenie tej rocznicy (przed
tem uważane to było za przejaw nacjonalizmu), zbudowano w E ry
waniu i Sardarapacie m onum entalne pomniki ku czci poległych
Ormian.
W związku z liberalizacją, jak a nastała po objęciu władzy
w Moskwie przez G orbaczow a, wypłynął wyciszany przez dziesiątki
lat problem K arabachu. W połowie października 1987 r. doszło do
pierwszych dem onstracji w Erywaniu. Następny rok (koniec lutego)
przyniósł koszmarny pogrom Orm ian zamieszkałych w Sumgaicie
koło Baku. Odżyły stare spory ormiańsko-azerbejdżańskie w nieo
czekiwanie krwawej formie. Sytuacja niesłychanie się skomplikowa
ła: z jednej strony dają o sobie znać silne dążenia niepodległościowe,
z drugiej - perspektywa ewentualnej krwawej wojny z Azerbej
dżanem. Wielu przedstawicielom starszego pokolenia sprawa nie
podległości wydaje się w ogóle nierealną m rzonką ze względu na stałe
zagrożenie tureckie (żaden rząd turecki nie potępił rzezi Orm ian
z 1915r.). Zwolennicy niepodległości liczą na ewentualne powstrzy
mywanie tureckiej agresywności przez sojuszników Turcji w NATO.
N a tle tych zagrożeń, z których azerbejdżańskie jest całkiem realne (w
tym również blokada gospodarcza), dokonuje się głębszy proces
reorientacji w stosunkach z Rosją. Od tradycyjnej sympatii związanej
z szukaniem u Rosjan poparcia w grożących eksterm inacją konflik
tami z Turcją m asow o przechodzi się na pozycje antyrosyjskie
w związku z cichym poparciem , jakie M oskw a udzielała początkow o
Azerbejdżanowi w sporach ostatnich lat.
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Stanowisko M oskwy wypływało z faktu, że to Ormianie
wystąpili jako "wichrzyciele" dążący do rewizji istniejących granic
wewnętrznych i ustalonego statusu administracyjnego. Azerbejdża
nie żadnych zmian nie postulowali, więc byli oczywiście popierani
przęz centralne władze. Stanowisko M oskwy stało się bardziej
wyważone, gdy w Azerbejdżanie również doszło do przebudzenia
narodowego (Azerbejdżanie są narodem , który swą świadomość
odrębności zaczął kształtuw ać dopiero w X IX w.). Zwłaszcza
sympatie wobec rewoluq'i irańskiej, wypływające z szyickich tradycji
Azerbejdżanów, zaczęły M oskwę m ocno niepokoić.
O dalszych perspektywach rozwoju sytuaq'i na Zakaukaziu
trudno cokolwiek powiedzieć, bowiem krzyżują się tu różne sprzecz
ne interesy. Dla M oskwy konflikt ormiańsko-azerbejdżariski jest
oczywiście z jednej strony fatalną kom plikacją w polityce wewnętrz
nej, z drugiej jednak - w odróżnieniu od problem u bałtyckiego
- atutem Rosji jest jej rola rozjemcza w tym konflikcie między
sąsiadami. Dla części społeczeństwa Armenii i Azerbejdżanu A rm ia
Czerwona może być jedynym gwarantem pokoju i bezpieczeństwa.
Niemniej jednak na dalszą metę m ożna się chyba spodziewać wzrostu
tendencji niepodległościowych u każdego z narodów Z akaukazia
i w ogóle ZSSR. Świadczy o tym m.in. uchwalenie w sierpniu 1990 r.
przez Radę Najwyższą Armeńskiej SSR deklaracji suwerenności
zapowiadającej rozpoczęcie starań o uzyskanie pełnej niezawisłości.
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Możemy liczyć tylko na siebie
Rozmowa z Paruirem Airikianem
— Dlaczego w> 1987 roku, w okresie liberalizacji, został Pan
aresztowany, a następnie wydalony z Z S S R ?
— Po powrocie z łagru stałem się jednym z najaktywniejszych
działaczy antysowieckich w Arm enii. Rozpocząłem tę działalność
jak o dw udziestoparoletni m łody człowiek w latach sześćdziesiątych
i już wtedy byłem zdecydowany na wszystko. Uważaliśm y z przyja
ciółmi, że nie dożyjemy dwudziestego ósmego roku życia i byliśmy
z tym pogodzeni. W łagrach w ielokrotnie podejm ow ano próby
złam ania m nie i nigdy się to nie udało. Sam nie wiem ja k to
przetrzym ałem. Nie załamałem się chyba dlatego, że zawsze czułem
obecność i opiekę Boga. Zawsze zdarzało się coś, co odw racało
grożące mi śmiertelne niebezpieczeństwo. W okresie działania
K om itetu K arabachskiego bardzo przeszkadzaliśm y kom unistom .
Po pierwsze dlatego, że A IM staw iał tw ardo sprawę niepodległości,
utrudniając podjęcie kom prom isow ych rezolucji, które próbow ali
przeprow adzać ugodowi działacze, częęto z daw ną kom unistyczną
przeszłością. Po drugie, gdy wybuchły problem y z K arabachem
i część działaczy zastanaw iała się, czy poparcie i zaangażow anie
w spraw ę K arabachu nie zmniejsza szans na uzyskanie wolności
i niepodległości dla Republiki A rm enii, zdołaliśmy przekonać
naród, że jest dokładnie odw rotnie - że jeśli zrezygnujemy ze
sprawiedliwego załatw ienia problem u K arabachu, to w następnej
kolejności zlikwidowane będą wszystkie niezależne dążenia A r
menii. Z a te zasługi zostałem uwięziony, co jednak wywołało
ogrom ne dem onstracje w Eryw aniu. Pam iętam , że siedziałem
w więzieniu K G B i nagle wydało m i się, że śnię. Usłyszałem
narastające skandow anie "uwolnić Airikianal", które po chwili stało
się ta k głośne, że tru d n o było rozm aw iać. T o pięćdziesiąt tysięcy
ludzi otaczało kołem więzienie K G B i skandow ało chórem. Straż
nicy potracili głowy, chodzili bladzi i wystraszeni. T o była ogrom na
satysfakcja dla starego łagiernika - przecież norm alnie ludzie
obchodzą budynek K G B lukiem i boją się nań spojrzeć. D rugiego
dnia było jeszcze więcej ludzi, a trzeciego wywieziono m nie do
M oskwy. Po czterech m iesiącach więzienia zostałem wydalony
z ZSSR.
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— Dlaczego pozwolono Panu wrócić?
— Ponieważ zostałem posłem na sejm Arm enii i żądania zezwolenia
na mój pow rót stały się zbyt dokuczliwe, ale przede wszystkim
dlatego, że nie wiedzieli już co lepsze. N a Zachodzie zastałem stare
partie Orm ian infiltrowane przez K G B i prowadzące politykę
niedenerwowania Sowietów, w nadziei, że ZSSR poprze Orm ian
przeciw Turcji, co oczywiście jest śmieszne. Założyłem tam oddziały
mojej partii (AIM ), wspólnie z W ładimirem Bukowskim zacząłem
ściągać fundusze na poparcie organizacji wolnościowych w Sowie
tach, organizować ludzi. Więc mój pobyt w Am eryce też im się nie
opłacał.
— A IM jest jedną z partii uważających walkę o niepodległość Armenii
za główny cel. Czy osiągnięcie niepodległości je st możliwe ju ż teraz?
— Tak.
— Czy naród ormiański stawia sobie obecnie taki cel?
— Uważam, że trzy czwarte ludności Arm enii jest do tego w pełni
gotowe i stawia sobie taki cel.
— Kto, czy też co jest głównym zagrożeniem niepodległości Armenii?
— Bezwzględnie sowiecki totalitaryzm .
— Rozmawiamy po ataku komandosów na Wilno. Czy nie obawia się
Pan nawrotu stalinizmu na długie lata?
— Siły sowieckiego imperializmu są na wyczerpaniu. Uważam , że to
są jego agonalne drgawki. T o jest ostatni rok tego systemu.
— Czy mówi Pan dosłownie, że za rok nie będzie sowieckiej władzy?
— Tak.
— Z S S R słabnie ja ko mocarstwo międzynarodowe, ale przecież do
zniewolenia własnego, bezbronnego społeczeństwa potrzeba o wiele
mniej siły.
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— Racja, jeden zmotoryzowany batalion jest w stanie przebić się
z Litwy do W ladywostoku i wszyscy cywile razem mu w tym nie
przeszkodzą. Rzecz w tym, że to już nie m a znaczenia.
— Dlaczego?
— Po pierwsze, poczucie siły płynące z ekspansji imperium było
ważnym czynnikiem kształtującym i społeczeństwo i armię ZSSR.
Gdy brak sukcesów zewnętrznych, zaczyna się rozpad. W sytuacji
anarchii poszczególni dowódcy przestają automatycznie wypełniać
rozkazy, a zaczynają myśleć co jest słuszne i co się im opłaci.
Narodowość wojska też zaczyna grać wielką rolę. Dlatego stale
walczymy o służbę na terenie ojczystej republiki. Po drugie, siedząc
w więzieniach i łagrach dobrze poznałem m entalność władców tego
systemu. T o m entalność najgorszych szumowin, kryminalistów.
Często bardziej wierzyłem słowu urki, niż oficera KG B. Ale jedni
i drudzy mieli tylko tyle władzy, ile ty strachu. Gdy widzą i czują, że
się ich nie boisz, że jesteś gotów na wszystko, to najczęściej ustępują
bez poważnego konfliktu. A w sytuaqi rozpadu imperium ludzie
przestają się ich bać. Teraz to oni się boją!
— Jak się to jednak ma do ataku na Wilno?
— Litwa nie przegrała. Litwa już wygrała! Nie da się już namówić na
żadne umowy związkowe. To już w pełni samodzielne, choć okupo
wane państwo. Ostatnie nici poddańczych więzów zostały przecięte
atakiem kom andosów. Ofiary, które Litwa poniosła nie poszły na
marne. Co więcej, to przestała być już tylko spraw a Litwy. Protestują
demokraci całego ZSSR. Gorbaczow stracił twarz wobec całego
świata. A najważniejsze, że Rosja zwróciła się przeciw ZSSR!
Przecież Jelcyn ponad głowami struktury związkowej ZSSR posłał
protest do ONZ! To niesłychane, w to trudno by było uwierzyć
jeszcze pół roku temu! To jest punkt zwrotny w historii imperium,
które trw a niezmienione co do celów od trzystu z górą lat.
— M a Pan zaufanie do Jelcyna?
— Myślę, że w m iarę rozwoju wydarzeń staje się coraz bardziej
autentycznym rosyjskim politykiem.
— Ale jednak system broni się z całą silą i doić skutecznie. C zy uważa
Pan. że istnieje jakiś związek między wydarzeniami w Iraku a wewnęt
rznymi sprawami Z S S R ?
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— H usajn jest m arionetką, choć chyba o tym nie wie. Całość kryzysu
zaplanowali m arszałkowie Armii Czerwonej, którzy najwięcej tracą
na odprężeniu. A tak na Litwę zaplanowali ci sam ludzie, a wykonano
go w ścisłym związku z rozwojem sytuacji w Iraku. T o stary trik. Taki
jak z Kanałem Sueskim i W ęgrami a potem kryzysu z zakładnikam i
am erykańskim i w Iranie i atakiem na'A fganistan. Być m oże m arszał
kowie m ają jeszcze coś w zanadrzu, coś jeszcze bardziej odrażającego,
ale czas ich panow ania szybko zmierza ku końcowi.
— Gdyby Armenia została niepodległym państwem, czy nie obawia się
Pan konfliktu z Azerami?
— K onflikt z Azerami to dość powierzchowna w arstw a zdarzeń.
Gdybyśmy byli sam na sam, ten problem daw no byłby załatwiony.
Ale ukrytą przyczyną jego trw ania są znów m achinacje sowieckich
władz, w które niestety Azerowie dali się wciągnąć o wiele głębiej niż
Ormianie. Myślę, że m ogę to spokojnie powiedzieć. Zawsze wal
czyłem o niepodległość Armenii i występowałem o przyłączenie
K arabachu do Arm enii, a m im o to jestem jednym z nielicznych
Orm ian, o których Azerowie m ów ią z szacunkiem. Jeszcze przed
wybuchem sprawy K arabachu i Sum gaitu wystosowałem posłanie do
Orm ian i Azerów, ostrzegając, że coś takiego m oże się wydarzyć i że
będzie to prow okacja, w wyniku której Azerowie też ucierpią.
Oczywiście, nikt na to nie zwrócił uwagi. Ale po Sumgaicie i Baku
nagle to sobie przypomnieli i kiedy byłem w Baku, wielu Azerów
poznawało m nie na ulicy i m ówiło, że żałują rozw oju wypadków.
Pytali co robić. M iałem jedną radę: opam iętać się.
— Czy jednak w zaistniałej sytuacji coś da się zmienić?
— Bardzo prosto. Niech tylko Azerowie zostawią O rm ian z K a ra b a 
chu w spokoju, zaniechają prób ich zniszczenia, a wszystko jeszcze
będzie m ożna napraw ić. Ostatecznie A rm enia też nie m oże prow a
dzić z pow odu K arabachu samobójczej polityki. Niestety, ostatnio
zlikwidowano niezależny Okręg Szaumiański, gdzie żyją Ormianie
i włączono go w pełni do Azerbejdżanu. T o jest akurat krok
w odw rotną stronę.
— A czy uda się przekonać Ormian, by nie szukali zem sty po
Sumgaicie i innych pogromach?
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— Jesteśmy narodem chrześcijańskim. Zem sta jest sprzeczna
z podstawowymi zasadami etyki chrześcijańskiej. Tym Orm ianom ,
którzy m ówią o zemście powiem krótko: wyzbądźcie się pogaństwa,
bądźcie chrześcijanami, jeśli chcecie żyć w tym kraju. Zdajcie sobie
sprawę, że muzułmanie będą naszymi sąsiadami na wieki!
— Co będzie, jeśli zacznie się wysiedlanie Karabachu?
— M amy dość siły, aby dać ostrą i skuteczną odpowiedź na agresję.
K arabach to tylko początek. Następnym etapem byłaby próba
zajęcia korytarza zangezurskiego, by odciąć nas od Iranu, a potem
mogłoby się okazać, że Erywań to też tureckie miasto. W K arbachu
nie ustąpimy ani na krok.
— Czy Ormianie powinni walczyć o inne ziemie, niegdyś ormiańskie,
ja k Nachiczewan czy Zachodnia Armenia?
— Nie m a już tam Orm ian, nie walczylibyśmy więc w ich obronie.
Szczerze mówiąc, gdy ktoś się tego zbyt głośno dom aga, to zawsze
podejrzewam prowokację. Bo jaki jest stosunek sił? I jak to odebrać
bez przewagi siły? W tej chwili nie ma o czym mówić. M am nadzieję,
że niepodległa A rm enia dojdzie do ugody z Turcją. Turcy potrafili
tylko wymordować O rm ian, ale nie potrafili tych ziem zaludnić. Na
odwrót, sami m asowo wyjeżdżają stam tąd na Zachód. Zachodnia
Arm enia do niczego im nie jest potrzebna. M am nadzieję, że
w którym ś momencie granica zostanie otw arta, będziemy tam mogli
podróżować i osiedlać się, co byłoby dla nas jakim ś zadośćuczynie
niem, nie wymaga to zmiany granic.
— Na kogo mogą liczyć Ormianie w swojej walce?
— M aterialnie możemy liczyć tylko na siebie. Liczymy jednak na
m oralne poparcie walki o nasze słuszne cele przez społeczność
światową. Wierzymy w Boga i wierzymy, że Bóg nas nie opuści.
— Jak się zmienia sytuacja wewnętrzna w Armenii w ostatnim czasie?
— Jesienią odbyły się wybory i do władzy komuniści dopuścili AO D ,
powstały z K om itetu K arabachskiego. Jest to jednak grupa zbyt
ugodowa jak na obecną sytuację, zbyt ustępliwa wobec kom unistów,
niewiele robiąca dla odzyskania niepodległości. Przy tym wielu z nich
było członkami partii komunistycznej, gdy my siedzieliśmy w łag
rach. Zostali wybrani ze względów patriotycznych, przeciw kom unis
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tom, ale nastroje społeczne bardzo szybko się radykalizują. Jeśli w tej
chwili byłyby wybory prezydenckie, to ja dostałbym około 34 proc,
głosów, obecny prezydent, Lewon Ter-Petrosjan (z A O D ) - 30 proc.,
a kandydat kom unistów Surn H arutiunian - 5 proc. Ludzie częściej
uważają Ter-Petrosjana za lepszego polityka, ale więcej wybrałoby
mnie, gdyż Lewon nie jest dobrym przywódcą, nie wie jak użyć
władzy k tórą m a dla wywalczenia niepodległości Arm enii. T ym 
czasem m nie udało się od p owrotu doprow adzić do tego, że cztery
partie radykalne utworzyły sojusz. Są to P artia R epublikańska,
Partia Jedności Narodowej (popularna nazwa Miacum, skrót ormiań
ski A M K , skrót ros. P N J ), Stowarzyszenie do W alki o Praw a
Konstytucyjne {skrót ormiański S IM , skrót rosyjski SK P ) i m oja
partia, AIM . Stajemy się pow ażną siłą polityczną i myślimy o dojściu
do władzy. Ale i niektórzy z polityków obecnie rządzących wykazali
się wielkimi talentam i - myślę o premierze, R afaelu K azarianie
i Wazgenie M anukianie, ministrze nauki. Już teraz spraw a naszej
niepodległości posuwa się do przodu.
Rozmawiał: Jan Załęski (pseudonim)
17 stycznia 1991

w- Paruir A irikian
- w latach 60-tych jeden z działaczy
radykalnie niepodległościowej Zjednoczonej Partii Narodowej
(skrót ormiański A M K , skrót rosyjski N O P ) działającej w A r
menii. Skazany za działalność w tej Partii, przesiedział 14 lat
w więzieniach i łagrach oraz 3 lata na zsyłce. Powrócił do
Armenii w końcu 1987 roku, na kilka miesięcy przed pierw
szymi wielkimi m ityngam i i utworzeniem K om itetu K arabachskiego. N atychm iast rozpoczął ożywioną działalność politycz
ną. Razem z innymi dawnym członkami A M K założył Związek
Sam ookreślenia N arodow ego (skrót orm .A IM , skrót ros.
O N S) i został jego przewodniczącym. Uwięziony w 1988r.,
w kilka miesięcy po powrocie, w okresie, gdy Gorbaczow
demostracyjnie wypuszczał więźniów politycznych. Po czterech
miesiącach został deportow any do Etiopii. D ziałał we Francji
i Ameryce, zakładając oddziały zagraniczne A IM . Podczas
wyborów do parlam entu Arm enii, latem 1990 został wybrany
posłem. W listopadzie 1990 pozwolono m u powrócić do
Armenii.

Przyszłość bliższa i dalsza

Rozmowa z Aszotem Nawasardianem,
przewodniczącym Republikańskiej Partii Armenii,
posłem do parlam entu Armenii

— Wasza Partia bardzo zdecydowanie domaga się niepodległości dla
Armenii. Czy uważa Pan, że Armenia może być niepodległa ju ż w tej
chwili?
— Oczywiście.
— Czy konflikt z Azerbejdżanem nie jest tu przeszkodą?
— Komplikacje będą, ten problem nie został dotąd rozwiązany, ale
nie jest to przeszkodą do uzyskania niepodległości już teraz. P ro 
blemem jest okupacja sowiecka. Co do sporu z Azerbejdżanem, to
uważamy, że część Arm enii - myślę o Nagornym K arabachu (po
ormiańsku Arcach), Rejonie Szaumiańskim, Podrejonie Getaszeńskim, a także Nachiczewanie - znajduje się w granicach Azerbejdżanu.
W tej chwili jednak walczymy tylko o K arabach, gdyż tylko tam żyją
Ormianie. Przewidujemy, że w wyborach do parlam entu Azerbej
dżanu większość zdobędą komuniści, co stworzy dodatkow e za
grożenia i napięcia, ale tak czy inaczej nie sądzę, by los A rcachu został
przesądzony bez poważnego konfliktu. Chyba że zostanie wyrażona
zgoda na to, by był on niezależną jednostką polityczną z bardzo
szeroką autonom ią. W tedy konflikt zostanie na jakiś czas zażegnany,
ale oczywiście nie rozwiąże to problem u, bo Azerbejdżan z całą
pewnością będzie się starał wysiedlić stam tąd wszystkich Orm ian.
— Jak dalecee sprawa Karabachu jest ważna dla Ormian? Czy
w obecnej sytuacji Ormianie będą kontynuować nacisk, czy też odłożą
tę sprawę na później?
— W K arabachu sytuacja jest napięta, dochodzi do wysiedlania
i zabójstw Orm ian, osiedlania Azerów, przejm ow ania zarządu
instytucji publicznych przez Azerów przysłanych z Baku. Nie m oże
się powtórzyć sytuacja z Nachiczewanem, kiedy to nie reagowaliśmy
na to, że Orm ian krok po kroku usuwano, stwarzając "odpowiednie"
warunki. To samo chcą Azerowie zrobić z K arabachem , dlatego też
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uważamy, że m usimy rozwiązać tę sprawę teraz, bo za pięć lat
Azerbejdżan stworzy tam taką sytuację, że Ormianie nie w ytrzym ają
i wyjadą. M am y obowiązek bronić naszych rodaków.
— Tak więc uważa Pan, że sprawa Karabachu będzie rozwiązana
w ciągu kilku lat?
— T ak myślę, Azerowie już w tej chwili stosują siłę i Orm ianie będą
musiełi odpowiedzieć siłą. Brak reakcji oznaczałby przyznanie się do
porażki. Co więcej, K arabach to jedno z najstarszych siedlisk
Orm ian, oni tam żyli zawsze. O ddać K arabach to by była dla nas
katastrofa.
Chciałbym powiedzieć jeszcze jedno. Wielu ludzi z Zachodu radzi
nam, byśmy ten problem próbowali rozwiązać odwołując się do praw
człowieka, praw a narodów do sam ostanookreślenia i nie w prow a
dzali innych argum entów , żebyśmy nie żądali zwrotu K arabachu
jako części naszej Ojczyzny i Państw a, naszej ziemi, dziedzictwa
naszego narodu. Dlaczego? Bo takie jest zapotrzebow anie świata,
tym się ludzie zajm ują, a czym innym nie chcą. Bo nie chcą
konfliktów, chcą spokoju. Nie interesuje ich historia naszego państ
wa i narodu, interesuje ich tylko załagodzenie konfliktu. Nas to nie
urządza! Wielu rozm ówców próbow ało mnie przekonać takim i
argumentami: tak, zgodnie z praw am i człowieka, z prawem narodów
do samostanowienia macie praw o do K arabachu. Ale niestety wasi
przeciwnicy to ludzie dzicy, oni te wszystkie praw a odrzucają, więc co
wam pozostaje? M usicie się zgodzić z tym, że wam K arabach
odbiorą, bądźcie cywilizowanym narodem , w końcu czy w arto się bić
o trochę gór? N as to nie urządza! Chcemy rozm awiać z ludźm i,
którzy nie boją się spojrzeć praw dzie w oczy. A praw da jest taka, że
w K arabachu żyją Orm ianie, że jest to część Armenii i m am y praw o
go bronić.
— Jeśli by sprawa Karabachu została załatwiona po m yśli Ormian, to
czy powinniście się jeszcze starać o odzyskanie Rejonu Szaumiańskiego
i Nachiczewanu, czy leż te ziemie powinny należeć do Azerbejdżanu - na
zawsze, czy też w dającej się przewidzieć przyszłości?
— Te ziemie nie pow inny pozostać na zawsze poza Arm enią.
W historii było wiele narodów , które były w jakim ś okresie rozbite,
żyły w wielu jednostkach politycznych, a potem jednoczyły się. T ak
jest i z Arm enią. K łam ałbym , gdybym powiedział, że Orm ianie
pogodzili się z tym, że A rm enia pozostanie na zawsze w obecnym
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kształcie. Oczywiście, wolelibyśmy aby sprawy te zostały uregulowa
ne na drodze dyplomatycznej.
— Kontynuując temat rewindykacji, co Wasza Partia myśli o Armenii
Zacnodniej, terenach wokół Araratu i innych, leżących w Turcji?
— Problem Armenii Zachodniej m ożna i'n ależy rozpatryw ać
z dwóch różnych punktów widzenia. Jeśli Pan pyta, czy w tej chwili
postulujemy podjęcie praktycznych kroków w kierunku takich
rewindykacji, to odpowiedź brzmi "nie". Jeśli natom iast pyta Pan, czy
Ormianie wyrzekli się., czy też powinni się wyrzec, swoich historycz
nych ziem, to też odpowiem, że nie i że nigdy się nie wyrzekną. To jest
samo serce terytorium Arm enii, terytorium najsilniej związane z jej
historią i tradycją, terytorium o którym Ormianie stale m arzą. Myślę,
że każdy naród stara się wcielić w życie swoje marzenia, ale na tyle, na
ile starcza m u sił i możliwości. A to, że nie m a możliwości, nie
świadczy, że trzeba przestać m arzyć. Kłamstwem byłoby powiedzieć:
nie chcemy A raratu, nie chcemy Arm enii Zachodniej. A rarat widać
z Erewania i każde dziecko w tym mieście kiedyś pyta rodziców
- dlaczego A rarat nie należy do Armenii? Czy mamy odpowiadać "bo
nie jest nasz'? Te emocje są jeszcze silniejsze wśród ormiańskiej
diaspory, która w całości została wygnana z tych ziem i musi żyć
wśród obcych. Ci wygnańcy wciąż jeszcze żyją, związek z ich historią
jest dla nas żywy i bolesny. Jeśli problem Zachodniej Arm enii
rozpatruje się bez związku ze zbrodnią ludobójstwa na O rm ianach,
to m ożna nasze poglądy oceniać jak o rewanżystowskie, aneksjonistyczne czy jak kto chce. Ale pierwszym i najważniejszym faktem jest
to, że my żądamy by zwrócono nam nasze ziemie, z których nasz
naród wygnano siłą podczas ludobójczej ak q i Turków. Jeśli się teraz
nas pyta: "czy chcecie tych ziem?" to odpowiedź brzmi: "jasne, że
chcemy!" I jeśli warunki będą sprzyjające, to oczywiście będziemy się
starali je odzyskać. Ale jeszcze raz podkreślam , że mówię o m om en
cie, w którym to będzie możliwe. Turcy o tym wiedzą. My nie chcemy
ich oszukiwać pacyfistycznymi deklaraq'am i. Mówimy im zawsze: do
tych ziem nie macie żadnego praw a, trzymacie je siłą i będziecie je
trzym ać tylko tak długo, jak długo będziecie mieć siłę. M ówim y to
samo, co mówią Japończycy Rosjanom : Wyspy Kurylskie to nasze
terytoria, nieważne że są m ałe i m ało warte, chcemy je mieć, ale nie
m am y jak ich odebrać. Czy kiedykolwiek Japończycy powiedzieli, że
K uryle są sowieckie? N o i już powoli sytuacja zbliża się do tego, że
Rosjanie oddadzą im te wyspy - po rozm owach i rokow aniach, a nie
w wyniku wojny. O ddadzą n a skutek tego, że słabną, a Japonia się
um acnia. To jest właściwa przyczyna. Myślę, że postąpiłbym wbrew
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podstawowym zasadom polityki, gdybym oświadczył, źe nie m am y
żadnych pretensji terytorialnych wobec Turcji.
Przy tym wszystkim, najważniejsza jest niepodległość A r
menii w jej obecnym kształcie, a wolne narody najczęściej postępują
realistycznie i tak układają swoje kontakty z sąsiadami, by m ożna
było żyć. N a pewno będziemy kiedyś wolnym państwem. Nawiążemy
wtedy stosunki z innymi państw am i, z Turcją także. Postawimy
problem ludobójstwa, zobaczym y co nam odpowiedzą. A dalej stanie
się już zależnie od okoliczności. Być m oże te problemy terytorialne
nigdy nie będą rozwiązane, ale to nie znaczy, że poniechamy prób
odzyskania naszych ziem.
Swoją drogą, my wiemy, że Turcy od lat prowadzą szeroko
zakrojoną propagandę kłam stw. Załgali się do tego stopnia, że sami
zaczęli wierzyć w swoje wymysły. Całe instytuty zajmują się tam
wymyślaniem nowej wersji historii, usprawiedliwiającej to, co zrobili
z Ormianami. Azerbejdżan robi to samo. W K arabachu jest tyle
historycznych pom ników kultury chrześcijańskiej - od najdaw niej
szych wieków - że tego nie m ożna zafałszować, choć Azerowie
próbują. N a przykład o starych kam ieniach nagrobnych z krzyżami
mówią, że to ich, m uzułm ańskie nagrobki. Nawet nasze kościoły
próbują anektow ać na swoje zabytki. W szkołach uczą tego dzieci. To
cała m achina kłamstwa. O rm ianie nie m ogą tego zrozumieć. Nie
powstałoby im w głowie, by pokazać palcem na meczet i powiedzieć,
że to kościół ormiański. Nie zdziwimy się, jeśli niedługo Azerowie
dojdą do wniosku, że żadnych O rm ian nigdy w K arabachu nie było,
a tylko Azerowie wyznania chrześcijańskiego.
— Jaki procent Ormian podziela Pana poglądy?
— Myślę, że ogrom na większość.
— Kogo uważa Pan za sojusznika Ormian?
— T rudno na to pytanie odpowiedzieć, ale wymieniłbym te narody
i państwa, które niedawno uwolniły się spod dominacji sowieckiej.
One nas rozum ieją najlepiej. Ze wszystkich dziennikarzy, jakich
dotąd spotkałem , najłatwiej przyszło mi porozum ienie z Czechami.
Oni wszystko natychm iast pojm ow ali - dlaczego wydaliśmy taką
deklarację, dlaczego żądam y tego, a nie czegoś innego. Z Polakam i
też dotąd nie miałem kłopotów we wzajemnym zrozumieniu. N a to 
m iast Anglicy pytali nas dlaczego żądam y niepodległości! Nie
wyobrażam sobie, by jakiś Polak m ógł mi zadać to pytanie. N aw et
nie próbowałem odpow iadać A nglikom na serio. Powiedziałem, że
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chcemy niepodległości, bo chcemy być wolni. N a to oni pytają: A czy
dotąd nie byliście wolni? Na to już nie znalazłem odpowiedzi.
— Jak się układają wasze stosunki z Kurdami?
— W Armenii żyją K urdowie - Jezydzi (nie-muzułmanie). Są
z Ormianami w dobrych stosunkach. M ają swoje szkoły, gazetę. Żyją
tu także Asyryjczycy i też są zadowoleni. Są pomysły, aby utworzyć
dla nich jakieś okręgi autonom iczne, aby mogli żyć po swojemu.
Jedni i drudzy pomagali nam w patrolowaniu i obronie granic
w czasie konfliktów z Azerami. W Azerbejdżanie są uciskani, stale
próbuje się ich zislamizować. N atom iast z K urdam i w K urdystanie
kontaktów dotąd nie ma.
— Chcialbym teraz przejść do spraw wewnętrznych. Jak zmieniła się
sytuacja w Armenii w ciągu ostatniego roku?
— Widzę postęp, choć jeszcze daleko do tego, co uważamy za
niezbędne minimum normalności (mówiąc m y m am na myśli radyka
łów, a szczególnie R epublikańską Partię Armenii), bo oczywiście
chcielibyśmy aby Arm enia była już niepodległym państwem i aby
parlam ent ogłosił pełną niezawisłość Armenii.
— Jak Pan ocenia wybory do Parlamentu, czy były demokratyczne?
— Nie, to jeszcze nie były dem okratyczne wybory. W Armenii około
35-40 proc, wyborców żąda natychmiastowej, pełnej niepodległości.
Jest wiele organizacji stawiających sobie taki cel. T a sytuacja nie ma
zupełnie odbicia w Parlamencie, bo kandydaci tych organizacji
zdobywają po 35-40 proc, głosów i przegrywają o kilka procent
z kandydatam i bardziej um iarkowanym i, wystawionymi przez naj
większą organizację opozycji - Ormiański Ruch Ogólnonarodow y
{ukształtował się na bazie Komitetu Karabachskiego, skrót nazwy
ormiańskiej -H H S z , skrót nazwy rosyjskiej - AO D . przyp .J.Z .). Co
najmniej jedna trzecia aktywnych wyborców nie jest więc reprezen
tow ana w parlamencie. D ruga spraw a, która się nam nie podoba to
to, że dotąd zarejestrowano jako oficjalnie istniejące organizacje
tylko partię kom unistyczną i A O D . Nie uchwalono dotąd w ZSSR
praw a o partiach, więc partie polityczne nie m ogą się zarejestrować
(oczywiście oprócz kom unistów). Z tego pow odu kandydatom naszej
partii odm ówiono dostępu do środków masowego przekazu w czasie
kam panii wyborczej, który m iały tam te dwie organizacje. Nie
mogliśmy też założyć własnego ko n ta bankowego, a z tego budynku

Przyszłość bliższa i dalsza

101

też m ogą nas wygnać w każdej chwili. Ale będziemy mieli własną
gazetę, będzie się nazywała "Drogowskaz Arm enii {Majak Armenii).
W pierwszym numerze wydrukujemy m .in. projekt program u naszej
partii. Chcielibyśmy, aby wybory były przeprow adzone według
zasady proporcjonalności, tak by ugrupow ania radykalne mogły
zająć należne im miejsce.
— O ile Pana dobrze zrozumiałem, to uważa Pan, że komuniści tracą
w Armenii władzę, na rzecz AO D , natomiast radykalna opozycja nie
jest dopuszczana do władzy, a je j rozwój jest hamowany. Czy tak?
— N o, niezupełnie. N a przykład jeśli chodzi o Deklarację Niepodleg
łości, to udało się nam wpłynąć na jej kształt. Z ośmiu projektów nasz
był najbardziej radykalny. Do końcowego tekstu deklaracji weszło
kilka ważnych punktów naszego projektu. T ak więc jakaś opozycja,
nawet w parlamencie, działa, choć jest nas tylko trzech: G rant
H aczatrian ze Związku Walki o Praw a K onstytucyjne, Igor M uradian z M iacum (Zjednoczenie) i ja. W społeczeństwie natom iast
radykalna opozycja jest o wiele silniejsza.
— Ilu członków liczy wasza partia?
— Sześć miesięcy temu sytuacja w Armenii była bardzo złożona
i napięta. N asza partia uznała wtedy, że znajdujemy się w stanie
wojny i zaczęła form ować swoją Arm ię Niepodległości. Bardzo wielu
ludzi wstąpiło wtedy do naszej partii, tylko po to, by być w Armii.
Liczyliśmy wtedy ponad dwa tysiące członków. Jednak w końcu
sierpnia zdecydowaliśmy się rozdzielić te organizacje. Jeśli ktoś
chciał, m ógł należeć tylko do jednej z nich. Po tym podziale w partii
zostało około pięciuset członków. A rm ia m a jednak kłopoty z pow o
du zdecydowanego sprzeciwu M oskwy wobec tworzenia oddziałów
zbrojnych. Praw dopodobnie będzie istnieć w formie jakiejś o r
ganizacji param ilitarnej.
— Jakie są postulaty Partii Republikańskiej w sferze polityki
wewnętrznej?
— Wiele się teraz mówi o własności prywatnej i oczywiście
popieram y ten kierunek zmian. W alczymy o rozwijanie naszej
tradycji i kultury narodowej, ale najważniejsza jest dla nas niepodleg
łość. Od początku wyróżnialiśmy się radykalizm em , choć teraz już
wszyscy piszą i m ówią tym tonem .
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— Jakie są wasze stosunki z AOD?
— D o czasu wyborów były dobre, nawet nas bronili, ale gdy
parlam ent zaczął pracę i nasze radykalne pozycje stały się jasne,
zaczęły się starcia. D o Komisji do Spraw Polityki Narodowej
i Deklaraq'i Niepodległości wybrano mnie m ałą większością głosów.
Wielu członków A O D nie głosowało na mnie.
Swoją drogą, AO D dobrze rozegrał walkę wyborczą, hasłami
patriotycznymi skupiając ludzi niezależnie od poglądów, a radykała
mi (jak my) strasząc komunistów. Od nas przejęli hasło niepodległo
ści. Ale nie zazdroszczę im: doszli do władzy w trudnym momencie
przejściowym. Stara nom enklatura robi wszystko, żeby upadli,
rograbia kraj, bojkotuje działania. Poza tym, już się tworzą nowe
partie, a sam AO D najpewniej rozpadnie się na kilka partii - wszystko
to zmieni i uzdrowi sytuację, może więc już następne wybory będą
demokratyczne. Ormianie są z natury dem okratam i, raczej trzeba
będzie ham ować anarchię, szkodzącą państw u, co oczywiście jako
republikanowi leży mi bardzo na sercu. W ażnym zadaniem będzie
walka z nom enklaturą i mafią, to zresztą najczęściej ci sami ludzie.
Będą się bić o zachowanie swoich ogromnych dochodów. Już w tej
chwili mamy przypadki sabotażu, szczególnie w transporcie i zaopat
rzeniu. U padło budownictwo, są problemy z uciekinierami i z m ias
tami zrujnowanymi trzęsieniem ziemi. Ogromnie zwiększył się ban
dytyzm i kradzieże samochodów. Nie o wszystko m ożna obwiniać
władze, nie tak pojmujemy rolę opozycji.
— Jakie są wasze związki z zagranicznymi partiami ormiańskimi - czy
otrzymujecie od nich pomoc?
— D otąd żadna zachodnia partia orm iańska nam nie pomagała.
Przyczyny tego są zastarzałe. Od 1965 roku zaczęło się u nas
odrodzenie narodow e, po czym wielu aktywistów wywieziono do
więzień i łagrów. Jedyną partią w Armenii była wtedy Zjednoczona
Partia N arodow a. Byłem członkiem tej partii. Już wtedy partie
z Zachodu odmówiły nam pomocy, nawet m oralnej, a wręcz
odwrotnie, szkalowały nas w swojej prasie. Było tak dlatego, że
wszystkie te partie, zdecydowanie antytureckie, myślały, że m ożna
z pom ocą Rosji odebrać Turcji ziemie Arm enii i chciały współ
pracować z kom unistam i. T ak się dzieje do tej pory. Ponadto, m ają
nadzieję, że w rócą tu sami do władzy, więc po co m ają pom agać
tutejszym partiom ? Próbowaliśm y nawiązać kontakty wiele razy, ale
nie udało się. N atom iast Ormianie z Zachodu pom agali n a wiele razy
prywatnie.
Rozmawiał: Jan Załęski (pseudonim)
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tzr A szot N aw asardian - w lata ch 60-ych działacz Z jed 
noczonej P artii N arodow ej. Przesiedział 14 lat w więzieniach
i lagrach. P o pow rocie w latach 80-tych prow adził d ziałal
ność konspiracyjną. Z ostał jednym z najbliższych w spół
pracow ników A irikiana w A IM . (Zw iązek Sam ookreślenia
N arodow ego). Po deportacji A irik ia n a jed en z członków
kolegialnego zarządu A IM . W m arc u 1990 ro k u w ystąpiły
m iędzy nim i A irikianem różnice zd ań co do tak ty k i d ziała
nia. D oprow adziło to do w ydzielenia się P artii R e p u b lik ań s
kiej ( skrót orm iański H K , skró t rosyjski R P ) pod przyw ództ
wem N aw asardiana, jed n a k bez wzajem nej w rogości. Obie
partie w chodzą obecnie w skład Sojuszu R adykałów , p o 
w stałego n a początku 1991 r. -w

Tadeusz Świętochowski

AZERBEJDŻAN: POMIĘDZY KONFLIKTEM
ETNICZNYM A IRREDENTĄ

A zert>ejdżan - kraj na granicy Związku Sowieckiego i Iranu
- zamieszkują muzułmanie mówiący językami tureckimi. Większość
Azerbejdżan, których liczba waha się pomiędzy 7-11 min, zamiesz
kuje w Iranie, ", pozostałe 6 min w Azerbejdżańskiej Socjalistycznej
Republice Sowieckiej. Przez prawie cały okres swych dziejów A zer
bejdżan był częścią Iranu (Persji), aczkolwiek już w średniowieczu
ludność zaczęła mówić językami tureckimi.
N a początku XIXw. część Azerbejdżanu na północ od rzeki
Araks została wcielona do Rosji; proces inkorporacji został za
kończony podpisaniem traktatu w Tiirkmanćay.w 1828 roku. Przyłą
czenie Azerbejdżanu wraz z całym Zakaukaziem do Rosji m ożna
uważać za punkt zwrotny w historii tego regionu. Od owego czasu
wszedł on bowiem w orbitę cywilizacji europejskiej, a władza rosyjska
stała się zasadniczym czynnikiem zmian w tutejszych tradycyjnych
społecznościach. Pod rządam i Rosji nastąpiło złamanie zrębów
feudalizmu, czyli chanatów w Azerbejdżanie, rozwój przemysłu,
aczkolwiek prymitywnego i skoncentrowanego wokół Baku, urbani
zacja, a zwłaszcza rozbudow a Baku, T ;flisu (Tbilisi), G andży
(Jelizawietpol) i Erywania, a także powstanie nowoczesnych elit
miejscowych, ukształtow anych na wzorach inteligencji rosyjskiej.
Podboje rosyjskie wywołały inne jeszcze zjawisko: zmiany
w składzie etnicznym Z akaukazia spowodowane masowym n a
pływem Orm ian z sąsiedniego Iranu i Turcji. M igracja ta wyraźnie
zwiększyła stosunkow o m ała liczbę Ormian zamieszkujących ten
region przed rosyjskim podbojem ; znaczna liczba O rm ian na dzisiej
szym Zakaukaziu to potom kow ie imigrantów, którzy przybyli tu
w pierwszej połowie XIXw. W ładze carskie, przychylnie usposobione
wobec osiedleńców, stworzyły ’’Ormiańską Oblast'” (województwo
ormiańskie) na obszarze byłych azerbejdżańskich chanatów Eryw a
nia i Nachiczewanu. Powszechnie wyrażano przekonanie, że istnieje
związek pomiędzy społecznością rosyjską i orm iańską. Związek ten
zasadzał się w znacznej mierze na powinowactwie religijnym, jeo-
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nakże pewną rolę odgrywały również aspiracje polityczne tych
Orm ian, którzy dążyli do restauracji Wielkiej Arm enii w takim czy
innym kształcie. R osja postrzegała Orm ian jako potencjalną aw an
gardę w swojej ekspansji na Bliski W schód, a zwłaszcza w kierunku
Imperium Osmańskiego.
We wprowadzanej przez Rosję ograniczonej modernizacji
regionu, O rm ianom zaoferow ano lepsze warunki niż innym grupom ,
a zwłaszcza m uzułm anom . W przeciwieństwie do tych ostatnich,
Ormianie służyli w armii i w nieporównywalnie większej liczbie
zajmowali stanow iska w instytucjach publicznych. Ponadto w znacz
nie lepszy sposób umieli wykorzystać sprzyjającą koniunkturę.
W m iarę ekonomicznego rozw oju regionu zdobywali silne pozycje,
tak w handlu jak i w przemyśle włącznie z przemysłem wydobywczym
w Baku. Zaczęli konkurow ać z azerbejdżańskimi przedsiębiorcami
i zazwyczaj wychodzili z tej walki zwycięsko. Orm ianie zaczęli
przekształcać się w społeczność o wysokim współczynniku zur
banizowania, posiadającą wykwalifikowaną siłę roboczą i fachow 
ców. Byli ludźmi ruchliwymi, którzy chcieli zmieniać miejsce w po
szukiwaniu pracy i lepszych warunków. Dzięki licznej diasporze
utrzymywali szerokie i owocne kontakty z Zachodem . W przeciwień
stwie do Azerów Orm ianie stworzyli dynamiczny ruch nacjonalis
tyczny pod przywództwem partii pod nazwą Dasznaktsutiun.
Rosnący antagonizm azersko-orm iański stanowił więc złożo
ny problem łączący więcej elementów niż tylko różnice religijno-kulturow e. Te same różnice występowały pomiędzy Azerami
i G ruzinam i, lecz nie powodowały antagonizm ów; obydw a narody
nie postrzegały siebie w kategoriach zagrożenia. ’’Ormianie mają dwie
cechy wspólne z Żydam i: żyją w diasporze oraz maja zasadniczą
przewagę pod względem wykształcenia, opanowania przem ysłu i przed
siębiorczości nad ludnością, wśród której żyją; te dwie cechy uczyniły
ich jednocześnie słabymi i silnym i” pisał pewien angielski obserw ator
wydarzeń lokalnej sceny politycznej; reprezentował on oczywiście
europocentryczny punkt widzenia.1
Niemniej Azerowie oraz ich ormiańscy sąsiedzi przez długi
czas współżyli w atm osferze tolerancji, uzupełniając się na wielu
płaszczyznach. Okresy przem ocy na wielką skalę zdarzyły się trzy
krotnie: w latach 1905-1906, 1918 oraz w latach 1988-1990, i co
charakterystyczne, były to okresy, kiedy mechanizm państw a rosyjs
kiego przeżywał kryzys lub był gruntownie przebudowywany, a tym
samym niezdolny spełniać funkcji utrzym ywania pokoju społecz
nego. N iektóre źródła w skazują na zaangażowanie za każdym razem
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przynajmniej kilku polityków szczebla lokalnego w podżeganiu do
przemocy, czasami po obu stronach.
Akty przemocy między społecznościami, mimo całej swej
okropności, dały początek nowym etapom ewolucji muzułmańskiej
społeczności Zakaukazia. Przebudzenie polityczne Azerów połączo
ne z tworzeniem partii, program ów i ideologii miało miejsce w 1905r
i było przede wszystkim odpowiedzią na ormiańskie wyzwanie. Fakt,
że Azerowie zorganizowali się politycznie, miał wpływ na zmniej
szenie intensywności aktów przemocy. Przywódcy stron mogli
rozpocząć dialog, a z czasem nawet współpracować w pewnych
kwestiach włącznie z poparciem udzielonym rewolucji m łodotureckiej w 1908r oraz powstaniu w Tebrizie w latach 1908-1909.
Charakterystyczne jest, że jeszcze w trakcie walk zaczęła rodzić
się idea federalizmu zakaukaskiego, czyli unii regionalnej Gruzinów,
Ormian i Azerów. M iało jeszcze upłynąć ponad dziesięć burzliwych
lat, wyznaczonych przez dwie rewolucje w Rcsji (rewolucja lutowa
i październikowa), irańską (1906-1912), turecką (1908), a także
pierwszą wojnę światową, nim poczyniono wysiłki w celu wprowadze
nia w życie program u unii. Eksperyment ten zaowocował powstaniem
Federacji Zakaukazia wiosną 1918r. w ślad za rozpadem władzy Rosji
w czasie wojny domowej.
Federalizm zrodzony z uznania prawdy, że przeznaczenia
narodów Zakaukazia nie da się od siebie oddzielić, nie miał wielkich
szans, by opanować rywalizację i nieufność pomiędzy grupami
etnicznymi; nie udało m u się również zdobyć pełnego poparcia ze
strony największych grup narodowych, a cieszył się największą
popularnością wśród Gruzinów. Dla pozostałych Federacja była
jedynie przystankiem, ponieważ każda ze stron m iała swoją wizję
skierowaną na cele poza Zakaukaziem. Ormianie mieli wizję Wielkiej
Armenii, to znaczy wizję związku rosyjskiej prowincji Erywań ze
Wschodnią Anatolią. Azerowie natom iast uważali federalizm za część
swojego ’’program u m inim um ”, dobrego na krótką metę. Ich ’’pro
gram maksimum” zakładał połączenie obydwu Azerbejdżanów w jed 
no duże państwo bogate w ropę naftową. W czasie pierwszej wojny
światowej zrodziły się nadzieje, że ten nadrzędny cel narodow y da się
osiągnąć z pom ocą Turcji, przy wykorzystaniu dalekosiężnego założe
nia, według którego różne ludy tureckie połączą się w jedno imperium
- Turan. Jednakże chylące się ku upadkowi państw o osmańskie
dowiodło, że nie jest w stanie podołać takiemu zadaniu. M im o to
panturkizm - program solidarności i współpracy ludów mówiących
językami tureckimi, który przyczynił się do powstania m irażu Turanu
- pozostał istotnym składnikiem azerskiego sposobu myślenia o polity
ce, a echa tego program u miały się jeszcze odezwać w przyszłości.

Azerbejdżan

107

Ponieważ Federacja Zakaukazia była niezadawałającym,
tymczasowym środkiem, a najważniejszych celów narodow ych, tzn.
Wielkiego Azerbejdżanu i Wielkiej Armenii nie dało się osiągnąć,
alternatywą stały się małe lecz niepodległe państw a narodowe. Po
rozpadzie Federacji Zakaukaskiej, w m aju 1918, G ruzja, A rm enia
i Azerbejdżan ogłosiły niepodległość. Państw a te cieszyły się wol
nością przeciętnie nieco więcej niż dwa lata. Był to krótki okres, lecz
stał się źródłem nieustannej nostalgii. Radość z wolności przesłaniało
poczucie braku bezpieczeństwa i słabości. Los trzech republik zależał
nie tak bardzo od wyniku wojny domowej w Rosji, ponieważ było
oczywiste, że każdy ze zwycięzców upom ni się o panowanie nad
Zakaukaziem , lecz bardziej od nierozstrzygnięcia konfliktu, który
miał utrzymywać uwikłane w walki białą i czerwoną armię zupełnie
gdzie indziej. W tym samym czasie rozgrywał się nadal smutny
konflikt etniczny, koncentrując się w ormiańskiej enklawie w Azer
bejdżanie - w Nagornym K arabachu. Kiedy wojna dom ow a m iała się
ku końcowi, A rm ia C zerw ona wkroczyła w kwietniu 1920 do
Azerbejdżanu. Nie napotkała właściwie oporu, ponieważ główne siły
azerskie zajęte były tłumieniem dopiero co rozpoczętego pow stania
ormiańskiego w N agornym K arabachu. Przed końcem roku taki sam
los spotkał Armenię, a w 1912 przyszła kolej na Gruzję.
Pom im o wszelkich słabości, niepodległa Republika Azer
bejdżanu była faktem historycznym o specjalnym znaczeniu. R epub
lika była na tyle żywotna, by skłonić bolszewików do uznania
Azerów za narodowość posiadającą prawo do własnego, aczkolwiek
sowieckiego, państwa. Jako republika sowiecka Azerbejdżan stał się
wzorcem dla tworzenia republik narodow ych wśród m uzułm anów
w Sowietach, tzn. Turkm enii, T adżykistanu, Uzbekistanu, K azachs
tanu i Kirgizji. Istotą tego w zorca był rozwój wyraźnej tożsamości
narodow ej - zadanie, które m usiano zrealizować we współpracy
z miejscową, populistycznie nastaw ioną inteligencją świecką.
N a północ od A raksu zaczął form ować się zatem naród
azerski w swej sowieckiej postaci, już nie niepodległy, jednakże
posiadający autonom ię, a co za tym idzie, rodzim ą biurokrację.
Należy przypomnieć, że autonom ia była najsilniej artykułow anym
dążeniem ruchów narodow ościowych przed 1918r. Pod osłoną władz
inteligencja podjęła realizację swego tradycyjnego program u: oświe
cenia i sekularyzacji. Program ten zakładał przede wszystkim ogólny
rozwój edukacji oraz likwidację analfabetyzm u, zadanie, które
przyczyniło się - wcześniej niż w Turcji - do zastąpienia w 1926r
alfabetu arabskiego przez łaciński. Jednocześnie z bardzo wcześnie
rozpoczętą kam panią na rzecz uproszczenia literackiego języka
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narodowego prowadzono badania nad określeniem charakterystycz
nych cech kultury narodowej. Istotą sowieckich reform był program
gruntownej sekularyzaq'i, który obiecywał nie tylko usunięcie pozos
tałości sunnizmu i szyizmu, lecz także osłabienie pęt, jakimi krępował
islam życie społeczne jak i życie jednostki, co stanowiło samo w sobie
największą przeszkodę kulturow ą na drodze ku nowoczesności.
W raz z sekularyzacją podejm owano działania, które historiografia
sowiecka określa eufemistycznie jako "metody administracyjne",
niemniej pom im o zastosowanego przymusu a także częstokroć
przemocy, proces zeświecczenia do dnia dzisiejszego nie został
zakończony.
W okresie międzywojennym, a zwłaszcza w początkach 'at
30., kiedy inteligencja została zdziesiątkowana, nacjonalizm azerski
o formule sowieckiej był zamknięty, partykularny, odizolowany od
wpływów z zewnątrz oraz coraz bardziej obojętny na takie sprawy jak
jedność panturecka czy panazerbejdżaóska. Brakowało mu nawet
bodźca, jakim jest antagonizm etniczny; wszelkie przejawy nac
jonalizm u były dokładnie tłum ione i wtłaczane w ofiq'alną wykładnię
przyjaźni narodów Związku Sowieckiego. Sprawa N agorno K arabachu, po pewnych wahaniach, została w 1923r rozwiązana tak, że ten
sporny obszar pozostawiono pod zarządem azerbejdżańskim, przy
znając m u jednocześnie status okręgu autonom icznego.
Gwałtowny kres izolaq'onistycznej postawie sowiecko-azerskiego ruchu nacjonalistycznego położyła druga wojna światowa,
kiedy wojska sowieckie zajęły północną część Iran u wraz z irańskim
Azerbejdżanem. Ponieważ chodziło o rodzimych muzułmanów,
Sowieci postawili na element narodowościowy. Zakładano, że toż
samość narodow a nieirańskich mieszkańców kraju: Azerów, K u r
dów, Turkm enów , Beludżów i A rabów, weźmie górę nad religijną
(sekciarską), dynastyczną czy też plemienną lojalnością, k tóra his
torycznie tworzyła strukturę państw a perskiego.
Podczas II wojny światowej polityka sowiecka wobec Iranu
koncentrow ała się na Azerbejdżanie, kraju rodzinnym największych
nieperskich mniejszości narodowych. D o azerskiego nacjonalizmu
został wszczepiony nowy element - irredentyzm , który od tej pory
m iał się stać stałym składnikiem życia publicznego, aczkolwiek
w różnym stopniu popieranym przez czynniki oficjalne. Pod koniec
1945r. popierana przez Sowiety Demokratyczna Partia Azerbejdżanu
proklam ow ała w Tebrizie - w ram ach państw a perskiego - au to 
nomiczny rząd Azerbejdżanu. Ja k dotychczas było to największe
przybliżenie do ideału panazerbejdżańskiego - dwóch Azerbejdża
nów pod jednym , w tym przypadku sowieckim, protektoratem . Prócz
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własnego rządu oraz reformy rolnej, głównym punktem program u
partii było uznanie języka azerbejdżańskiego jak o języka urzędowe
go w perskim Azerbejdżanie.
Irański Autonom iczny Azerbejdżan początkow o cieszył się
poparciem ludności, ale wszystkie jego osiągnięcia zostały prze
słonięte przez brutalność, arogancję, korupcję i niekompetencję,
które to zjawiska czerpały swoją siłę z przekonania, że A rm ia
Czerwona jest gotowa zaw.ze przyjść z "bratnią pom ocą". Sprawa
Azerbejdżanu stała się jednym z frontów zimnej wojny; pod nacis
kiem m ocarstw zachodnich A rm ia Czerw ona wycofała się w 1946r.
i natychm iast potem rząd autonom iczny upadł.
N a południe od A raksu nastąpiła nowa fala iranizacji, a na
północ oficjalnie odsunięto ideę zjednoczenia Azerbejdżanu ze
względu na wymogi dyplomacji sowieckiej wobec Iranu. M oskwa
utrzym ywała popraw ne stosunki z rządem szacha, jednakże z drugiej
strony zezwalała - na szczeblu republikańskim - na pewne przejawy
uczuć panazerbejdżańskich. W ciągu mniej więcej trzydziestu lat
przejawy te ograniczały się do kręgów intelektualnych w Baku. Ruch
na rzecz jedności Azerbejdżanu zrodził po 1946r. nowy prąd literacki
określany mianem "literatury nostalgii". Prąd ten wyrażał się przede
wszystkim w poezji. Oto przykład typowej symboliki i wyrazu
lirycznego charakterystycznego dla tego kierunku:
"Przepływa Araks, karmiąc nas smutkiem,
Toczy swe wody i rozcina ja k piorun.
To prawda, że rozdziela naród,
Lecz ziemia pod naszym i stopami jest jedna."2
Nieco podobne nastawienie przejawiało się w nauce, a azerscy
historycy, którzy wielokrotnie przedstawiali w swoich pracach obraz
Iran u jako wielonarodowego królestw a rozdzieranego antagoniz
m am i etnicznymi i społecznymi, używali takich określeń jak "krwa
wiąca rana Tiirkmancaj”, "nienawistne jarzm o irańskiego ucisku", czy
"orientalny despotyzm irański". Propagow any był również kult
sławnych postaci historycznych, zasłużonych dla obu części Azer
bejdżanu. Byli wśród nich szach Ism ail I (XVIw), założyciel dynastii
Safawidów, żyjący w X V III w. chan F ath Ali z K u b a oraz Sattar
K h a n przywódca pow stania tebrizkiego z 1909r, wysławiany w p o 
wieści M.S. O rdubadi’ego "Dum anli Tabriz" ("Tebriz spowity dy
mem").
Jednakże nie zam ierzano upowszechniać uczuć panazerbej
dżańskich, nawet w Baku. M yśl panazerbejdżańska była zasadniczo
nieobecna w wielkonakładowej prasie, w tygodnikach oraz w prasie
rosyjskojęzycznej. Związek Sowiecki, pragnąc utrzym ać popraw ne
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stosunki z reżimem dynastii Pahlavi, zezwalał w ograniczonym
zakresie na drukowanie poglądów propagujących jedność azerską.
W ydawało się, że M oskwa została wytrącona z równowagi, kiedy
w wyniku rewolucji Chomeiniego upadła władza szacha.
Okres stagnacji, którego symbolem były rządy Breżniewa
oraz jego następców: A ndropow a i Czernienłd, skończył się dla
Azerbejdżanu wcześniej niż dla reszty Związku Sowieckiego, to
znaczy nie z dojściem do władzy Gorbaczow a, lecz wraz ze zwy
cięstwem Chomeiniego. Lata 80. zapoczątkowały nowy okres.
W opinii sowieckiej ta teokratyczna rewolucja w swojej istocie
jawiła się jak o fenomen przejściowy, wstęp do dalszych niepokojów
w Iranie lecz już nie o charakterze religijno-fundamentalistyczny a,
ale raczej socjalnym i etnicznym. Żadne z tego rodzaju oczekiwań nie
urzeczywistniło się, jednakże w połowie łat 80. wzrosło napięcie
pomiędzy Związkiem Sowieckim a Iranem , u podstaw którego leżało
wyrażane przez Iran poczucie strategicznego oicrążenia.
Kwestia kraju rozdzielonego przez A raks wypłynęła ponow 
nie w kontekście pogarszających się stosunków sowiecko-irańskich
- obie strony sięgnęły po azerbejdżańską kartę. Spośród wszystkich
m uzułmanów sowieckich Azerowie tworzą największą grupę szyicką,
która potencjalnie jest najbardziej podatna na przesłanie chomeinizmu przekazywane w języku azerbejdżańskim z Tebrizu. Obser
watorzy wydarzeń są zgodni, że w sowieckim Azerbejdżanie m a
miejsce proces przebudzenia islamu, zwłaszcza wśród ludności
wiejskiej i szyickiej, aczkolwiek trudno byłoby z całą pewnością
określić, w jakim stopniu proces ten jest powszechny.
Jeżeli Tebriz był symbolem triumfującego islamu, Baku
pozostawało symbolem tożsamości narodowej; władze sowieckie
postanowiły zaapelować do panazerbejdżańskich uczuć. W latach
1982-84, kiedy krążyły pogłoski, że możliwa jest inwazja sowiecka na
Iran, M oskw a zezwoliła na propagow anie hasła: "jeden Azerbej
dżan”. Sygnał przekazał w swoich przemówieniach z 1981-82r
H aydar Aliyew (G ajdar Alijew), sekretarz generalny K om unistycz
nej Partii Azerbejdżanu. Odtąd mówi się o sowieckiej i irańskiej
częściach Azerbejdżanu jako o cało ści, oraz o tym, że niesprawied
liwa granica m a prędzej czy później zniknąć. Tego rodzaju oświad
czenia byłv rozpowszechniane w czasopismach literackich, przed
stawieniach teatralnych i w książkach. Sowiecka agitacja panazerbejdżańska - chc ć bardziej intensywna niż kiedykolwiek przedtem - nie
dopuszczana była nadal do prasy codziennej, zwłaszcza wydawanej
w języku rosyjskim, co wskazuje na brak poparcia ze strony
najwyższych czynników.
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Z perspektywy lat wydaje się, źe tego rodzaju propaganda
odzwierciedlała zarów no cele M oskwy jak i Baku. D la M oskwy była
częścią gry dyplomatycznej, dla władz w Baku oraz dla inteligencji
była to kwestia poszukiw ania najważniejszego celu narodowego.
W początkowej fazie pierestrojki - ku rozczarow aniu nac
jonalistów z Baku - M oskw a wycofała się z kam panii antyirańskiej,
a ponadto struktura władz w Baku została zachw iana poprzez
usunięcie Alijewa ze stanow iska w Biurze Politycznym K PZS, gdzie
stał się jednym z głównych oponentów G orbaczow a. Reperkusje tej
dymisji przyczyniły się w znacznym stopniu do wstrząsów politycz
nych w Azerbejdżanie.
W lutym 1988r. uśpiony przez 70 lat władzy sowieckiej stary
konflikt etniczny z Orm ianami wybuchł ponownie, gdy ci ostatni
wystąpili z roszczeniami wobec N agornego K arabachu. W wyniku
konfliktu m iało miejsce ponowne przebudzenie świadomości polity
cznej Azerów. Ponow nie pojawiło się orm iańskie wyzwanie, które
wymagało odpowiedzi.
T ak jak w przeszłości, obecny konflikt odsłonił przed Azeram i
bolesną praw dę o tym, jak dobrze zorganizow ani są Ormianie:
potężne, liczące pół m iliona ludzi dem onstracje w Erywaniu ze
znakomicie zorganizowanym transportem spoza m iasta, porządek
i dyscyplina wielkich m as ludzkich, synchronizacja działań Orm ian
nie tylko w N agom ym K arabachu i Erywaniu, czy w M oskwie, lecz
także w Los Angeles, Bostonie i Bejrucie. W szystkie te działania
robiły wielkie wrażenie. Początkowe dem onstracje azerskie przeciw
ko orm iańskim żądaniom były raczej spontaniczne niż zorganizow a
ne; istniało niebezpieczeństwo wybuchu przem ocy tłum u, co stało się
w Sumgaicie w lutym 1988r.
W okresie narastania kryzysu K om unistyczna Partia Azerbej
dżanu usiłowała początkowo występować jak o rzecznik interesów
narodow ych wobec orm iańskich żądań, lecz już w krótce stało się
oczywiste, że zadania przerastają jej możliwości. N a początku 1988
partia nadal nie m ogła odzyskać równowagi po niedawnej dymisji
Alijewa, a także wobec zwykłych ’’kłopotów dom ow ych” : ujaw
niania nepotyzm u, korupcji czy niekom petencji. A bstrahując od
wstrząsu wywołanego dym isją Alijewa p artia jak o biurokratyczna
struktura przystosow ana do działań rutynow ych, dowiodła, że
posiada ograniczone znaczenie w tym, co stało się najpilniejszym
problem em społecznym: kwestii N agornego K arab ach u wraz z jej
wszelkimi im plikaqam i.
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Gdy oficjalne władze nie były w stanie pełnić funkcji
przywódczych, zaczęły się rodzić oddolne inicjatywy o różnorakiej
formie działania: począwszy od organizowanych ad hoc kom itetów
aż po manifesty, ulotki oraz samizdatową prasę. Kiedy zaczęły
nasilać się akty przemocy na tle narodowościowym, Baku zalały już
fale uciekinierów, których liczba według oficjalnych danych sięgała
165 tysięcy. Ażeby ulżyć położeniu tak wielkiej liczby głodnych,
bezdomnych i zrozpaczonych ludzi, zaczęły gwałtownie tworzyć się
ochotnicze grupy działania; niektóre z nich przyjęły pewne opcje
polityczne i zaczęły się łączyć w większe związki. Badania azerskich
’’nieformalnych” organizacji, tj. tych, które nie uzyskały oficjalnie
statusu, mówią o ’’blisko czterdziestu” pod koniec 1988r.
Gdy spór o Nagorny K arabach wywoływał echa w najbar
dziej odległych częściach świata, Azerowie uświadomili sobie, że
jakkolwiek strona orm iańska rozpoczęła konfrontację, większość
światowej opinii publicznej zachowuje postawę antyazerską. G rupy
dysydenckie w Rosji, jak również w republikach bałtyckich, na
Białorusi i Ukrainie, niedwuznacznie wyrażały swoje poparcie dla
stanowiska ormiańskiego. Takie samo stanowisko zajmował czło
wiek, który symbolizował to, co najlepsze w Rosji - Andriej
Sacharow; stał się on bojownikiem o zjednoczenie Nagornego
K arabachu z Arm enią. Jeden z pisarzy azerskich pisał: ’’Sowiecka
opinia publiczna nie zareagowała na okrutną deportację ponad 200 tys.
ludności azerskiej zamieszkującej Armenię; deportacje nie ustały nawet
wtedy, gdy rozpoczęły się zbrojne napaści na azerskie wioski wzdłuż
całej granicy azerbejdżańsko-armeńskiej, a nawet gdy w ostatnich
miesiącach znacznie się nasiliły. Prasa centalna, ministerstwo komuni
kacji kierowane przez ministra Komarowa, a ‘akże deputowani ludowi
Z S S R wypowiadali jedynie słowa krytyki po tym, ja k w Azerbejdżanie
przerwano dostawy towarów koleją do Armenii".3
W spólny antyazerski front rozszerza się w zachodnich środ
kach masowego przekazu włącznie z amerykańskimi. Budzi to
oburzenie Azerów i wzmacnia pewne trendy, które pojaw iają się
w obecnym kryzysie, co opisuje jedna z samizdatowych publikacji:
’’Naród azerski, upokorzony w swych uczuciach narodowych, może
zmienić swoją orientację w kierunku religii muzułmańskiej... Tradycyj
ne, internacjonalistyczne postawy narodu azerskiego mogą zostać
zastąpione aspiracjami zorientowanymi na religijną konsolidację z lu
dami i narodami wyznającymi islam. Taka sytuacja stworzy z kolei
przychylny grunt dla rozprzestrzeniania się idei ’’rewolucji islams
kiej”... Chęć połączenia się ze swoimi braćmi zamieszkującym i A r
menię, inne republiki a także Azerbejdżan Południowy (Iran) będzie,
co jest naturalną reakcją, rozwijać się i wzmacniać”.
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Ludowy F ro n t Azerbejdżanu zaczął się tworzyć w kilka
miesięcy po lutowych starciach w Nagornym K arabachu. Pełna
nazwa tej organizacji wzorow ana na podobnych ’’frontach” z a 
wiązanych w innych republikach Związku Sowieckiego zawierała
również wyrazy: ” na rzecz pierestrojki”, a w jego deklaracji starano
się m ocno podkreślić lojalność wobec konstytucji Azerbejdżańskiej
SSR oraz konstytuq'i ZSSR. Jakkolwiek F ro n t popierał różne akcje
związane z konfliktem nagornokarabachskim , m iędzy innymi wielkie
demonstracje, strajki i bojkot tranzytu kolejowego do Arm enii, jego
program nie zawierał bezpośrednich odniesień do tego konfliktu.
Stwierdzano w nim jedynie, że ’’rząd republiki” powinien być w stanie
egzekwować na własnym terytorium suwerenne prawo do zawieszania
komunikacji oraz innych fo rm działalności, które zagrażają interesom
Republiki”. W ten sam sposób da się interpretow ać ustęp, który
mówi, że ”LFA popiera tworzenie warunków dla nauczania języka
azerbejdżańskiego wśród innych grup etnicznych zamieszkujących na
terytorium Republiki”.'1'
W program ie szczególny nacisk kładzie się na stosunki
pomiędzy dw om a Azerbejdżanam i. Jednym z głównych zadań
politycznych stawianych przez program jest ’’wspieranie przez LFA
dążeń do zniesienia wszelkich barier politycznych przeszkadzających
w rozwoju związków kulturalnych i ekonomicznych z Południowym
Azerbejdżanem”. T a sam a kwestia pojawia się również w rozdziale
dotyczącym stosunków etnicznych: "Uznając stan fa kty czn y granicy
pomiędzy Zw iązkiem Sowieckim a Iranem, Front Ludowy popiera
przywrócenie jedności etnicznej Azerów zamieszkujących po obu
stronach granicy. N aród azerski powinien zostać uznany ja ko niepo
dzielna całość. Z w iązki gospodarcze, kulturalne i społeczne pomiędzy
naszym podzielonym narodem powinny zostać odnowione. Wszelkie
przeszkody w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów międzyludzkich
(odwiedziny krewnych i przyjaciół) powinny być zlikwidowane”.
I jeszcze raz ta sam a kwestia - aczkolwiek pośrednio - wylania się
w żądaniach dotyczących gospodarki: "Granice Azerbejdżanu powin
ny stanowić punkt kontaktow y, a nie być barierą. Nie powinny ju ż
więcej stanowić czynnika wzajemnego oddalania się, lecz współpracy.
Należy zlikwidować pasy graniczne”.
N iektóre części program u dotyczące tożsam ości narodowej
odnoszą się do dziedzictwa islamu jak również do jego roli w przy
szłości: "LF A popiera przestrzeganie jednego z najbardziej pod
stawowych praw człowieka - prawa do wolności .sumienia. Należy
odnowić i przekazać wierzącym wszystkie budowle sakralne” (...)
"LF A stawia sobie za cel propagowanie nowej postawy wobec islamu
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i jego kultury. Istotne jest, by wierzenia i tradycje, które szanowane
są przez miliardy ludzi na całym kwiecie, nie były ju ż nigdy narażone
na ataki filistrów . LF A wspiera zdecydowane działania podejm owa
ne na rzecz zrozumienia i rozwoju współpracy z islam em ”. W innym
miejscu program deklaruje: "LF A wałczy o przywrócenie symboli
narodowych Azerbejdżanu, nazwy ( A zeri Turk) , nazwisk oraz nazw
geograficznych"*.
Ogólnie rzecz biorąc, program nie był pozbaw iony pew
nego eklektyzm u, co było odzwierciedleniem reprezentow anej
przez F ro n t postaw y ’’otw artych drzw i”, akceptującej zw olen
ników wszystkich tendencji politycznych włącznie z kom unistam i.
LPA odrzucił zasadę centralizm u dem okratycznego, surowej
dyscypliny oraz sam okrytyki; F ro n t zakładał walkę idei w swoich
szeregach, a co za tym idzie, tworzenie się frakcji. P odobnie
oddziały F ro n tu na prow incji m iały całkow itą sw obodę k sz ta łto 
wania swoich program ów i decydow ania o własnych kierunkach
działania.
F ro n t zaczął się gw ałtow nie rozrastać i w krótce osiągnął
pozycję najbardziej wpływowego ośrodka politycznego w kraju,
rywalizując z p a rtią kom unistyczną i częstokroć pozostaw iając ją
w cieniu. W rzeczy samej przyw ódca p artii A b d u rrah m an Vazirov
pod koniec 1989r. został zm uszony zawrzeć z F rontem układ.
W zam ian za wygaszenie strajków protestacyjnych oraz w zam ian
za odwołanie em barga na przew óz koleją tow arów do A rm enii,
władze zgodziły się znieść godzinę policyjną, zalegalizow ać F ro n t
Ludowy oraz zwołać nadzw yczajną sesję R ady Najwyższej A zer
bejdżanu w celu uchw alenia nowej ustaw y o suw erenności.
U staw a została ogłoszona 25 września 1989 i ułożona
w dużym stopniu zgodnie z wytycznymi F ro n tu . U znaw ała prym at
ustaw ZSSR jedynie, ”gdy nie naruszają suwerennych praw Sowiec
kiej Socjalistycznej R epubliki Azerbejdżanu". U staw a zaw ierała
również "prawo do wystąpienia z Z S S R po przeporowadzeniu
referendum z udziałem w szystkich mieszkańców republiki"6. 10
listopada 1989r. Prezydium R ady Najwyższej ZSSR uznało ją za
nieważną, poniew aż stała w sprzeczności z k onstytucją sow iecką
"która powierza R adzie N ajw yższej gwarantowanie jednolitości
norm ustawodawczych w całym Z S S R ”.
K oniec 1989r. był okresem trium fu L FA , k tó ry stał się
jednym z najpotężniejszych ruchów tego rodzaju w republikach
sowieckich. Jednakże je d n a z czołow ych intelektualistek ruchu
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- Leyla Junusova - od n o to w ała, że organizacji zagrażają niebez
pieczeństwa będące w sposób oczywisty wynikiem niezwykle
szybkiego jej w zrostu, tak ie ja k groźba infiltracji a p a ra tu p a rty j
nego, który m ógłby usiłow ać osłabić radykalizm F ro n tu na rzecz
bardziej um iarkow anej linii, w zrastającą radykalizację m as człon
kow skich, k tó re m ogłyby rozbić elem enty dem okratyczne. P o 
m iędzy tendencjam i radykalnym i a um iarkow anym i sytuow ała się
inteligencja, tradycyjnie w iodąca siła ruchów narodow ych, je d 
nakże obecnie w iększa jej część m ówi po rosyjsku, co jest
okolicznością ograniczającą pretensje do przyw ództw a. D odajm y,
że jest to również grupa, k tórej członkow ie zaw ierali związki
m ałżeńskie z nie-m uzułm anam i, em igrow ali, okazyw ali niewiele
przyw iązania do m uzułm ańskich zwyczajów i p rak ty k , a także
szukali inspiracji na zew nątrz: zwykle w Rosji lub T urcji.
Styczniowe (1990r.) rozruchy w A zerbejdżanie rozpoczęły
się, gdy tłum y zaczęły o b alać słupy graniczne wzdłuż A raksu
i zajm ow ać ziem ię niczyją. 13 stycznia 1990 tłum zaatak o w ał
siedziby m iejscow ych O rm ian i do B aku pow róciła fala przem ocy
na tle narodow ościow ym . T ow arzyszące rozruchom okoliczności
wzm acniały podejrzenia, że w ładze m iały w nich swój udział.
Przywódcy i działacze L F A , nierzadko ryzykując własnym życiem,
chronili O rm ian i pom agali im opuścić m iasto. Interw encja
w ojskow a M oskw y n a stą p iła w tedy, kiedy większość O rm ian
opuściła Baku. B rutalność m asow ych represji do p ro w ad ziła om alże do kryzysu konstytucyjnego pom iędzy Sow iecką R epubliką
A zerbejdżanu a ZSSR . Jednakże p rotesty, włącznie z rezolucją
R ady Najwyższej A zerbejdżanu, dom agające się w ycofania wojsk
i zniesienia stanu w yjątkow ego nie były tak stanow cze, gdy
groziły, że ’’j e że li nie nadejdzie zadowalająca odpowiedź ze strony
władz Z w iązku, nadal będzie trwała nadzwyczajna sesja oraz
zostanie przedyskutow ana kw estia, czy m a sens utrzym yw anie
stosunków pom iędzy Z w ią zkiem a A zerbejdżańską F S S R " j
W przeciw ieństw ie do Litw y zaw oalow ane groźby nie zostały
w prow adzone w czyn.
T ragiczne w ydarzenia styczniow e przyniosły jed n ak p r o 
m ień nadziei dla spraw y, k tó ra leżała u podstaw konw ulsji
w strząsających A zerbejdżanem od 1988r. Spór o N agorny K a ra bach, k tóry w po ró w n an iu z innym i kw estiam i narodow ym i zszedł
na drugi plan, stał się w ko ń cu przedm iotem bezpośrednich
aczkolw iek jeszcze nie rozstrzygniętych negocjacji pom iędzy Azeram i i O rm ianam i.
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U K R A IN A
Dziury

w

ziemi

(Rozm ow a z Iwanem Oraczem ,
przewodniczącym U kraińskiego R uchu Narodowego)

— Czy uważa pan, że "Ruch" odniósł zwycięstwo w wyborach
parlamentarnych na Ukrainie?
— Gdyby "Ruch" rzeczywiście odniósł zwycięstwo wyborcze,
mógłbym zupełnie inaczej oceniać położenie na Ukrainie. Niestety
jeszcze mamy daleko do pełnego zwycięstwa "Ruchu". Sytuacja na
Ukrainie jest szczególnie skom plikow ana, gdyż cały czas usiłowano
wytoczyć z Ukrainy całą jej krew. G dy kosm onauci przelatują nad
U krainą i patrzą na Krzywy Róg, gdzie się wydobywa rudy, to nawet
z kosm osu widać dziury w ziemi. Takie same dziury wykopano
w Zagłębiu Donieckim. G dy Lenin uznał niepodległość Polski
i Finlandii, w żaden sposób nie chciał uznać praw a U krainy do
odłączenia się od Rosji. Zm odernizow ane czerwone imperium za nic
nie chciało oddać Ukrainy, k tó ra została już tak w yeksploatow ana
poprzez dziesięciolecia rabunkow ej gospodarki, chociażby w tymże
Zagłębiu Donieckim, że m ożem y mieć nadzieję, iż ułatwi to w pew
nym stopniu uzyskanie niepodległości. Zasoby węgla kam iennego
oraz innych bogactw m ineralnych nie są już tak bogate jak dawniej
i to paradoksalnie wpływa dodatnio na nasze szanse polityczne.
By w kilku słowach scharakteryzow ać podstawowe param et
ry sytuacji politycznej: parlam entarny blok dem okratyczny, który
skupia mniej więcej jedną czw artą deputow anych do Rady Najwyż
szej U krainy utworzył R adę N arodow ą. Jej wpływy w poszczegól
nych spraw ach na forum parlam entarnym czasem przekraczają 25
proc., osiągając niekiedy naw et 1/3. Pow stały w kilku obw odach
dem okratyczne Rady. Są to przede wszystkim Rady galicyjskie:
w Stanisławowie (Iw ano-Frankow sku), T arnopolu i Lwowie oraz po
części również w innych obw odach U krainy. W Kijowie R ada jest na
poły dem okratyczna; składa się w połowie z dem okratów i w połowie
z partokratów - mniej więcej w tej p ro p o rq i. Blok Dem okratyczny
zwyciężył w rodzinnym mieście Leonida Breżniewa i W łodzimierza
Szczerbickiego - w Dnieprodzierżyńsku. W Galiq'i działa Czornowił
i jego drużyna, k tó ra kieruje pracam i lwowskiej R ady, a na
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Wschodzie istnieją komitety strajkowe górników Zagłębia Doniec
kiego. One wysuwają bardzo poważne postulaty. Są to: depolityzacja
oświaty, wyprowadzenie kom itetów partyjnych i komsomolskich
z zarządów kopalń i fabryk itp. Z tego wynika, że cała U kraina coraz
bardziej się upolitycznia. Wszystko idzie ku lepszemu, choć nie w tym
stopniu, jak chcieliby optymiści, ale również sceptycy muszą przy
znać, że wydarzenia zachwiały ich poglądam i, gdy patrzą na
zachodzące zmiany.
— Czy prawdą jest, że członkowie Bloku Demokratycznego na
wschodzie Ukrainy częstokroć nie mówią po ukraińsku?
— U nas na Ukrainie mniej więcej co czwarty mieszkaniec jest
Rosjaninem. M amy ponad 10 m in Rosjan i to oczywiście komplikuje
strategię i taktykę "Ruchu" jako ludowej akcji na Ukrainie. Dlatego
też powołaliśmy w ram ach "Ruchu" Radę Narodowości, która
zajmuje się zarówno sprawami Rosjan, jak i Żydów, Polaków,
Węgrów oraz innych grup etnicznych, których wiele na Ukrainie.
Sądzę, że są to kiełki demokratycznej przyszłości naszego społeczeńs
twa, gdyż powołaliśmy struktury, których nie znały dotychczas
organa państwowe. To właśnie "Ruch" powołał instytucjonalne
przedstawicielstwa mniejszości narodow ych. M ówiąc obrazowo,
jesteśmy zwolennikami następującej koncepcji: w przyszłej Ukrainie,
którą chcemy zbudować, Rosjanie powinni się czuć lepiej, niż
mogliby się czuć w Moskwie, Leningradzie czy m etropoliach Z a 
chodu; Żydzi powinni się czuć lepiej niż w M oskwie, Nowym Jorku
oraz Tel-Avivie; Polacy powinni się czuć lepiej niż w Warszawie czy
też Chicago i wówczas również U kraińcy mieliby prawo starać się
o to, by się czuli lepiej niż w K anadzie lub USA. T aką właśnie
U krainę chcielibyśmy stworzyć. Powie pan, że to idealizm. Nie
zaprzeczę, ale właśnie stawianie przed sobą takich założeń ideowych
zbliża nas coraz bardziej do świata, w którym wiele trudności
i problem ów wyparuje samo przez się i zamiast potencjalnych
wrogów będziemy mieli przyjaciół, co pom oże stworzyć państwo,
które będzie mogło zadowolić wszystkie narody zamieszkujące
ziemie Ukrainy.
Niedawno mieliśmy spotkanie z przedstawicielami komitetów
strajkowych z Zagłębia Donieckiego. Brali w nim udział młodzi
ludzie, wszyscy ze znaczkami niebiesko-żółtymi. R zadko który z nich
władał ukraińskim , większość przem aw iała po rosyjsku, ale wszyscy
dom agali się niepodległości U krainy. Idea suwerenności państwowej
ma w tych w arunkach pierszeństwo przed spraw ą języka czy innymi
atry b u ta m i narodowymi. Większość ludzi na U krainie rozumie, że
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niepodległość państw owa U krainy jest spraw ą najważniejszą i najpil
niejszą i że jej osiągnięcie będzie sprzyjało rozw iązaniu wielu innych
trudności.
— Czy to oznacza, że uzyskanie niepodległości Ukrainy zapewni
odpowiedni status języka ukraińskiego w tym kraju?
— Nie sądzę, by należało stawiać sprawę w ten właśnie sposób.
W ystarczy spojrzeć na te sprawy w innych krajach wolnego świata.
Weźmy dla przykładu Irlandię lub K atalonię. Tam sprawy języka
narodow ego nie pokrywają się z problem atyką demokratyzacji
społeczeństwa. Sądzę więc, że również na U krainie trzeba roz
wiązywać tę kwestię w ten sposób, by nie godziło to w wolność osoby
ludzkiej i jej indywidualne prawo do wyboru języka dla porozum ie
w ania się z innymi osobami. Nie znaczy to, że nie będziemy
propagowali języka ukraińskiego w ram ach Tow arzystw a U kraińs
kiej Mowy im. T. Szewczenki. Ale z drugiej strony bylibyśmy
zainteresowani tym, by właśnie na Ukrainie powstawały gazety
i czasopisma wjęzyku rosyjskim, polskim czy węgierskim, wydawane
na wysokim poziomie m erytorycznym i edytorskim . Usiłujemy
również pom óc narodowi krym sko-tatarskiem u w odtworzeniu jego
republiki autonomicznej. Takie jest stanow isko "Ruchu".
— Czy macie jakiś program odrodzenia języka ukraińskiego?
— Jest to zadanie, którego urzeczywistnienie wchodzi w zakres
program u działania Tow arzystw a Ukraińskiej M owy im. Tarasa
Szewczenki. Wszyscy oni walczą o to, by język ukraiński istniał
i rozwijał się zwłaszcza w tych dzielnicach U krainy, gdzie go
praktycznie nie m a. W milionowym Doniecku, gdzie połowę ludności
stanow ią Ukraińcy, nie m a ani jednej szkoły ukraińskiej. Przede
wszystkim powinniśmy odrodzić język przynajmniej dla tych U krai
ńców, którzy pragną posyłać swoje dzieci do szkoły ukraińskiej,
zwłaszcza, że na fali odrodzenia narodow ego wielu Ukraińców
wyraża taki zamiar. Powinniśmy pom agać szkolnictwu ukraińs
kiemu i oczywiście to czynimy.
— Jak wygląda sprawa reformy gospodarczej na Ukrainie? Rozu
miem, że jest pan poetą a nie ekonomistą, ale czy mógłby pan
w ogólnym zarysie przedstawić zamiary "Ruchu" w tym względzie?
— Jeśli w najbliższym czasie nie zostaną dokonane właśnie na
U krainie jakieś zdecydowane działania, to stoczymy się do gospodar
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czej przepaści. Cieszę się niezmiernie, że na czele Komisji d/s
Reform y Gospodarczej stanął przedstawiciel "Ruchu" W ołodymyr
Pyłypczuk, który brał udział w spotkaniach w Białym Borze. Jest on
przewodniczącym organizacji "Ruchu" w Równem i zarazem prze
wodniczącym Komisji. Jego zdaniem U kraina musi wprowadzić
własną walutę. Chodzi o to, by zahamować odpływ towarów z naszej
republiki. W tym chaosie gospodarczym, który rozpowszechnia się
coraz bardziej w Związku Sowieckim, U kraina jako wytwórca wielu
towarów staje się ofiarą drenażu ze strony republik, drukujących
w coraz większej ilości papierowe pieniądze. M am na myśli Federację
Rosyjską oraz władze związkowe. Podejmujemy w chwili obecnej
zdecydowane kroki, zwłaszcza na terenie U krainy Zachodniej, by
powstrzymać wywóz wielu towarów. Myślę, że lepszym rozwiąza
niem byłoby nie umacnianie kontroli celnej, lecz właśnie wprowadze
nie własnej waluty. Im prędzej będzie ona wprow adzona, tym prędzej
uda się zaprowadzić jakiś porządek w tym chaosie.
— Kwestia odrębnej waluty, to ju ż sprawa niepodległości państwa.
Czy jesteście zdecydowani odmówić podpisania umowy o przystąpieniu
na nowych zasadach do Zw iązku Sowieckiego?
— Podstawowe koncepcje "Ruchu", zasady ideowe Rady N arodo
wej czyli demokratycznego bloku deputow anych przewidują sprzeci
wienie się przystąpieniu. Najpierw musimy się stać niepodległym
państwem, a dopiero później będziemy mogli rozważać przystąpienie
do jakichkolwiek związków. M a to dla nas zasadnicze znaczenie
i dlatego zdecydowanie przeciwstawiamy się tej ideologii oraz linii
politycznej skierowanej na tworzenie nowego Związku Sowieckiego.
Przypuszczam, że nie tylko Ukraina, ale przede wszystkim kraje
nadbałtyckie, A rm enia oraz Gruzja z całą pewnością przeciwstawią
się nowej umowie związkowej.
— W Z S S R są eksperci, którzy sądzą, że siły imperialne z Gor
baczowem na czele gotowe są mimo niechęci pogodzić się z utratą
krajów nadbałtyckich, w ostateczności zrezygnować z M ołdawii oraz
Zakaukazia, ale nigdy nie wyrzekną się Ukrainy, Białorusi oraz
Kazachstanu. Co pan o tym sądzi?
— Myślę, że m im o uzgodnień pomiędzy G orbaczow em a Jel
cynem, m im o prac specjalnej grupy roboczej do spraw umowy
związkowej (na poziom ie Gorbaczow - Jelcyn pracuje kilka takich
grup), będziemy mieli silne opory przeciwko tendencji związkowej.
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J ak silny będzie ten opór, trudno w chwili obecnej orzec, ale na pewno
nie będzie to tak łatwa sprawa jak się G orbaczow owi wydaje.
Chociaż są pewne oznaki, że już planuje grę ukraińską kartą
i w związku z tym koncentruje w M oskwie specjalne siły. M am na
myśli Iwaszkę, Oliwenkę i innych ludzi z jego ukraińskiej drużyny,
którzy m ają mu pom óc przywiązać U krainę do imperialnego koryta.
— Czy społeczeństwo Ukrainy popiera dążenia niepodległościowe?
— T rudno to określić, bo nie było przecież plebiscytu w tej sprawie,
ale sądzę, że z każdym dniem tendencje antyzwiązkowe narastają.
Naukowcy z Instytutu Socjologii (w dodatku moskiewscy, a nie
kijowscy) przeprowadzili badania opinii mieszkańców Kijowa. Zde
cydow ana większość opow iada się przeciwko um owie związkowej.
Oczywiście jest to wycinek, bo dotyczy tylko Kijowa. Niemniej taki
wynik byłby niemożliwy jeszcze rok czy nawet pół roku temu. A teraz
jest to rzeczywistość. Wszyscy zdają sobie sprawę, że świadomość
narodow a coraz bardziej dorasta do idei niepodległości Ukrainy.
— Czy nie boicie się, że w ostateczności centrum zastosuje roz
wiązanie z Baku?
— W szystko jest możliwe. W prowadzenie czołgów jest praw 
dopodobne, ale im bardziej przyham uje ono procesy rozkładu
imperium , tym szybciej ten proces nastąpi w przyszłości. Przypusz
czam, że taki m ądry polityk, jakim niewątpliwie jest G orbaczow ,
rozumie, że posunięcie siłowe nie zapewnia rozw iązania sprawy.
Dlatego będzie on usiłował znaleźć jakieś rozwiązanie pokojowe. Nie
m am jednak złudzeń, że w razie konieczności nie zaw aha się przed
wprowadzeniem czołgów. Zrobi to samo, co w Baku. W ykorzystał
oburzenie opinii publicznej w Związku Sowieckim oraz w świecie
pogrom am i antyorm iańskim i, podgrzew ając je do m om entu, w k tó 
rym opinia przełknęła rozwiązanie siłowe.
— I mimo takiego zagrożenia stoi pan twardo na stanowisku
niepodległości Ukrainy?
— Pan Bóg nie wybaczyłby nam , gdybyśmy zboczyli z drogi ku
niepodległości, po której zaszliśmy już tak daleko. Nie mamy
w yboru, bo nie m a żadnego innego rozwiązania.
— Polska m yśl demokratyczna głosi od wielu lat, że nie może być
niepod'eglej Polski bez wolnej Ukrainy.
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— Mówiłem o tym Mele razy. Przeżyłem jednak wielki wstrząs,
gdy Polska Lecha Wałęsy oraz Czecho-Słowacja Vaclava Havla nie
uznała Litwy Vytautasa Landsbergisa. Zwłaszcza Polska sprawiła mi
zawód ze względu na tradycje historyczne, które w iążąją z Litwą oraz
na pozycje Polski, na którą ludzie patrzą jako na wzór postawy
demokratycznej. T o że Polska do tej pory nie uznała niepodległości
Litwy dotknęło mnie osobiście. Dziś staram się czynić wszystko, co
w mojej mocy, by stosunki polsko-ukraińskie były jak najlepsze
i przesycone po obydwu stronach konkretnymi treściami hum anitar
nymi. Miałem niedawno w Kijowie rozmowę z konsulem polskim
i podjęliśmy starania, by jeden z kościołów oddano kijowskim
katolikom i by pow stała w Kijowie polska szkoła. Staramy się
dopom óc polskiemu odrodzeniu na Ukrainie i oczekujemy, że
również Polacy będą pomagali Ukraińcom w Polsce. Jak powiedział
Czornowił, ostatnio tylko w obwodzie lwowskim przekazano w ła
dzom Kościoła Rzymsko-Katolickiego 52 świątynie. Obawiamy się
jednak tendencji panujących wśród pewnej części polskiej elity
optującej za sojuszem Warszawy z M oskwą przeciwko Kijowowi.
Jest to oczywista orientacja na imperium.

R ozm aw iał: Antoni Zambrowski

I Światowe Forum Diaspory Ukraińskiej
w Białym Borze
I j i a ły Bór jest miasteczkiem na Ziemiach Odzyskanych
w pobliżu Szczecinka, takim samym jak wiele innych na Pom orzu
Zachodnim . D la polskich U kraińców jest to miejsce wędrówki wielu
dzieci do nauki w języku ojczystym, gdyż jest ono siedzibą ukraińskiej
szkoły podstawowej im. T arasa Szewczenki. W ładze kom unistyczne,
które na rozkaz M oskwy wysiedliły w 1947 roku tysięczne rzesze
Ukraińców z ich siedzib w południowo-wschodniej części Polski,
rozproszyły ich po obszernych połaciach Ziem Odzyskanych, zapo
biegając tworzeniu się większych skupisk ukraińskich. Toteż dzieci
ukraińskie muszą wędrować nieraz przez pół Polski do swej szkoły
i mieszkać w szkolnych internatach z dala od rodziców. W takim
właśnie internacie zamieszkaliśmy jak o uczestnicy I Światowego
Forum Diaspory Ukraińskiej, zwołanego w naszym kraju staraniam i
Związku Ukraińców w Polsce. Polska stała się siedzibą U kraińskiego
Forum , zamiast Kijowa lub Lwowa narażonych wciąż na ingerencje
służb granicznych lub policyjnych moskiewskiego K G B . W Polsce
Ukraińcy czują się bardziej bezpieczni.
Światowe Forum D iaspory Ukraińskiej stało się miejscem
spotkania Ukraińców z całego świata z kierownictwem niepodległoś
ciowego obozu dem okratycznego w swej macierzy, którem u przew o
dzą Narodnyj Ruch Ukrainy za Perebudovu oraz U kraińska Partia
Republikańska. Z U krainy przybyli do Białego Boru wybitny poeta
ukraiński, deputow any do R ady Najwyższej U krainy Iwan D racz
- piastujący stanowisko przywódcy N arodow ego Ruchu Ukrainy;
kierownik Sekretariatu N R U i zarazem jeden z przywódców Partii
Republikańskiej - M ychajło H oryń; przewodniczący Lwowskiej
Rady Obwodowej i zarazem deputow any do Rady Najwyższej
- Wiaczesław Czornowił, (podobnie jak H oryń jeden z najdłużej
więzionych ukraińskich działaczy dem okratycznych) oraz deputow a
ni R ady Najwyższej U krainy M ychajło Szwajka, W olodym yr Pilipczuk, Ołeś Szewczenko, Serhij Semeneć i Ihor Derkacz.
D iasporę ukraińską w świecie reprezentowali: prezydent
Światowego K ongresu W olnych U kraińców - Juryj Szymko z K a n a 
dy, sekretarz generalny ŚK W U - Wasyl W eyha (również z K anady),
dyrektor ukraińskiej Rozgłośni amerykańskiego R adia Swoboda
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w M onachium - Bohdan Nahajło, przedstawiciel Ośrodka O r
ganizacyjnego Ukraińskich Stowarzyszeń w Europie Zachodniej
- Omeljan Kowal z Belgii. Przybyli też przedstawiciele diaspory
ukraińskiej z Czechosłowacji, Rumunii, Jugosławii oraz Litwy.
Łącznie było obecnych ponad 140 osób. Gospodarzam i Forum byli:
Juryj Rejt - przewodniczący Związku Ukraińców w Polsce oraz
Włodzimierz M okry - poseł do Sejm RP. Obsługę organizacyjną
zapewnił personel szkoły im. T. Szewczenki kierowany wyjątkowo
sprawnie przez jej kierowniczkę p.Irenę Drozd.
N a terenie szkoły panowała niepodzielnie m owa ukraińska,
a przed szkołą na maszcie powiewała flaga niebiesko-żółta, przywie
ziona ze Lwowa przez delegatów z Galicji Wschodniej. Wywalczyli
oni sobie prawo do ukraińskich symboli narodowych poprzez
niezliczone manifestacje patriotyczne, nieraz kończone brutalną
interw enqą sowieckiego ZOM O. Zwycięstwo opozycji dem okratycz
nej w wyborach samorządowych w Galiq'i Wschodniej utrwaliło
prawo do wywieszania flag ukraińskich i dziś nad Lwowem nie
powiewają już czerwone sztandary. Ziemia polska stała się na okres
trw ania Forum Diaspory ukraińską przystanią wolności.
Obrady Forum toczyły się w komisjach: politycznej, nauko
wej, kobiecej, ekonomicznej (omawiała udział emigracyjnych przed
siębiorców ukraińskich w kształtowaniu zjawisk gospodarczych na
Ukrainie), środków powszechnego przekazu. U chw alono odezwę do
Ukraińców na całym świecie oraz wystosowano wyrazy uznania
i wdzięczności do Parlam entu Rzeczypospolitej Polskiej. Na zakoń
czenie obrad odśpiewano ukraiński hym n narodow y "Szcze ne
wmerła Ukraina".
Natychm iast po zakończeniu I Światowego Forum D iaspory
Ukraińskiej, w tym samym miejscu rozpoczęły się obrady Światowej
Konferencji Ukraińskich Organizacji Młodzieżowych. Było to wyda
rzenie bez precedensu w dziejach Ukrainy. Tym razem organizato
rem konferenqi był Związek Niezależnej Młodzieży Ukraińskiej,
a raczej grupka zapaleńców z jego szeregów z Piotrem Tym ą na czele.
W obradach udział wzięli przedstawiciele ukraińskich organizacji na
Zachodzie oraz liczna grupa działaczy młodzieżowych z Kijow a,
Lwowa i Stanisławowa (Iwanofrankiwska) z deputow anym do R ady
Najwyższej U krainy Ihorem Derkaczem.
Przybyła z Galicji młodzież śpiewała chóralnie pod akom 
paniam entem gitar pieśni partyzanckie U PA oraz niezmiernie popu
larne na Ukrainie pieśni strzelców siczowych. Strzelcy siczowi
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odegrali w dziejach najnowszych U krainy rolę podobną do Legio
nów Piłsudskiego. N a U krainie do walki z Niemcami stanęli jedynie
komuniści z partyzantki sowieckiej i nacjonaliści spod znaku UPA.
W ten sposób U PA była jedyną siłą, która stawiła czoło zarów no
Hitlerowi jak i Stalinowi. O antypolskim czy antyżydowskim obliczu
nacjonalizmu ukraińskikego owych czasów współczesna młodzież
ukraińska nawet nie słyszała. Czci więc w żołnierzach UPA bojow
ników o niepodległą U krainę jako swych poprzedników w walce.
Konferencja uchwaliła szereg rezolucji w duchu walki o nie
podległość U krainy i ustaliła, że następna odbędzie się już w następ
nym roku w Kijowie. Podjęto rezolucję w sprawie reaktywow ania
działalności ukraińskiej organizacji harcerskiej P Ł A S T na Ukrainie
i w Polsce, we współpracy z organizacjami płastuńskim i na Z a 
chodzie. Zobow iązano się do przestudiow ania możliwości zorgani
zowania wspólnego czasopisma dla młodzieży ukraińskiej oraz
stworzenia niezależnych ukraińskich rozgłośni radiowych i stacji TV.

IA.Z.I

A Z JA
Jadwiga Pstrusińska
Afgańskie dzieci sowiecką bombą zegarową?
Artykuł oparty jest na szerszym studium "Children as a tool o f implementation o f
a political system (compartive study on children in Afghanistan and Poland)"
sponsorowanym przez International Catholic Child Bureau w Genewie.

C h o ć wiadomo już, że komunistyczne rządy są nic do
utrzymania przez okres dłuższy niż kilkadziesiąt lat i krach musi
nastąpić wcześniej czy później, Afganistan obalenie nieakceptow ane
go reżimu ma wciąż przed sobą. Nim to jednak nastąpi, kom unistycz
na m anipulacja afgańskim społeczeństwem, w tym również specjalna
staranność i "troska", okazywana afgańskim dzieciom nadal ma
swoje miejsce i jak się wydaje powinna przyciągać nieco więcej uwagi
światowej opinii.
Specjalnym zabiegom w zakresie komunistycznego wychowania
poddawane są młodsze dzieci szkolne. Pracę nad nimi uważa się
wręcz za strategiczną. Zapewne praktyka w zakresie ideologicznej
manipulacji dziećmi i młodzieżą realizowana w ZSSR oraz w krajach
pozostających pod jego wpływami udowodniła, że najlepsze i naj
trwalsze rezultaty daje praca rozpoczynana odpowiednio wcześnie.
Zaiste ilość czasu, jak ą dzieci spędzają w instytucjach oficjalnej
edukacji daje systemowi ogrom ne możliwości działania na polu
indoktrynacji. Zresztą indoktrynacja kom unistyczna jest otwarcie
uważana za norm alną, jedynie właściwą drogę wychowania. Potw ier
dzenie tego typu opinii m ożna łatwo znaleźć w licznych m ateriałach
publikowanych zarówno w Związku Sowieckim jak i K abulu.
Powyższą ideę doskonale oddaje np. przemówienie Pierwszego
Sekretarza Ludowo-Dem okratycznej Partii A fganistanu Nadżibullaha na II Kongresie Nauczycieli Afganistanu zorganizowanym
w K abulu w październiku 1986. Nawiasem mówiąc 449 spośród
biorących w nim udział nauczycieli należało do wspomnianej partii.
Podczas zgromadzenia N adżibullah powiedział między innymi:
...Po pierwsze, szkoła jest fortecą naszej rewolucji. Jest fortecą
oddania naszym ideałom, bazą wychowania, pałacem nowej rewo
lucyjnej kultury. Każde słowo w naszej szkole powinno sie odcisnąć
w umysłach i sercach uczniów form ując ich rewolucyjne przekonania,
gotowość do obrony ojczyzny. Po wtóre, to jest przyszłość naszej
rewolucji. Przed dzisiejszymi uczniami szkolnym i pojawią się jutro
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ważne zadania... Po trzecie, szkoła to naukowy postęp partii....Nie
potrzebujemy uczonych bibliofilów. Potrzebujemy szkoły politycznej.
Nauczyciele powinni mieć wiedzę polityczną, pojęcie o teorii rewolucji,
politycznej mapie świata..."
K abul podkreśla ciągle, że afgańskie dzieci uczęszczające do
szkól rządowych są wychowywane w duchu Rewolucji Kwietniowej,
Wobec tego szkoła afgańska powinna aktywnie pom agać partii
i władzom rozwiązywać aktualne problem y rewolucji. W oficjalnych
rozporządzeniach jest wyraźnie powiedziane, że wychowanie dzieci
i młodzieży m a się odbywać w duchu oddania ideom i zasadom
wyznawanym przez partię. W tej części A fganistanu, która pozostaje
pod kontrolą reżimu kabulskiego nawet wychowanie przedszkolne
jest objęte zinstytucjonalizow aną indoktrynacją.
By łatwiej realizować wytyczone cele, d obór kadry na wszyst
kich szczeblach edukacji został podporządkow any kryteriom ideo
logicznym. Sowieccy nauczyciele i doradcy zostali wprowadzeni nie
tylko do szkolenia afgańskich nauczycieli lecz również samych dzieci.
Sowiecki personel dyktuje politykę M inisterstw a Edukacji, pro
gramy szkolne i instrukcje we wszystkich instytucjach edukacyjnych,
poczynając od przedszkola a kończąc na uniwersytecie. W afgańskim
Instytucie Pedagogicznym w K abulu jest wielu sowieckich instruk
torów. Instytut ten utrzym uje ścisłą współpracę z Instytutem E duka
cji w ZSSR. Sowieci uczą w szkołach afgańskich przede wszystkim
języka rosyjskiego. Afgańscy nauczyciele poddaw ani są częstym
weryfikacjom. Rozpowszechnia się pogląd, że ci najbardziej oddani
ideałom partii i narodu z bronią w ręce strzegą rewolucji.
By w pełni podporządkow ać sobie nauczanie i jego ideo
logiczne rezultaty, wszystkie podręczniki dla uczniów oraz nauczy
cieli zostały wymienione na nowe. Proces wymiany podręczników
i tworzenia nowego typu oświaty przez reżim kabulski rozpoczął się
już w m arcu 1979. W 1988 roku objął w pełni pierwsze 9 klas.
Szczególnie ważną spraw ą było przygotowanie podręczników do
przedm iotów społeczno-politycznych niewykładanych poprzednio.
Nowy program nauczania zredukow ał na przykład ilość godzin
poświęconych w szkole religii z 4 do 2, wprow adzając w zam ian od
klasy siódmej do dziesiątej nowy przedm iot - nauki polityczne.
Rychło też w M oskwie w ydrukow ano, w 1980 roku, "Podręcznik do
nauk politycznych" w obydwu urzędow ych językach A fganistanu
- dari i paszto.
Nowe afgańskie podręczniki zostały przygotowane pod n a d 
zorem sowieckich specjalistów, niektóre są nawet ponoć dokładnym
tłumaczeniem podręczników używanych w ZSSR.
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Dzieci są uczone między innymi o sukcesach soq'alizmu
w świecie, imperialistycznej eksploatacji, historii partii komunistycz
nej ZSSR, komunizmie jako wyższej formie socjalizmu, maoiźmie
i jego dewiacji od naukowego socjalizmu, przyjaźni sowecko-afgańskiej i podobnych zagadnieniach. Cel przygotowania nowego systemu
nauczania i nowych podręczników jest wyraźnie wyłożony we
wstępie d o' każdego z nich. Bizmi on w dosłownym przekładzie
następująco: "Drogie dzieci, wasza rewolucyjna władza zdecydowała
stanowczo przeprowadzić głębokie zmiany w infrastrukturze waszego
społeczeństa. Edukacja i szkolenie młodszego pokolenia jest pierwszym
celem waszej demokratycznej władzy, której przywództwo partyjne
położyło już podstawy pod nowy, postępowy system edukacyjny, który
pomoże przygotować nowego człowieka."
Nawet pozaszkolna literatura dla dzieci jest w Afganistanie
tw orzona w sposób zorganizowany, pod egidą reżimowej organizacji
- Związku Pisarzy Republiki Afganistanu, tak jak absolutnie wszyst
kie publikacje, podlega wnikliwej kontroli cenzorów. Wiele dzieci,
zwłasza starszych m a też oczywiście kontakt z publikacjami prze
znaczonymi dla dorosłych, z których znaczną część przygotowano
z podobnym i politycznymi celami. Ponadto, również w Afganistanie,
książki sowieckie były zawsze nieproporcjonalnie tanie w stosunku
do innych publikacji.
W rezultacie wieloletniej polityki wydawniczej w Afganistanie
istnieją w tej chwili miliony egzemplarzy podręczników i innych
książek podających zafałszowany obraz świata i przygotowanych
specjalnie w celu urabiania dziecięcych umysłów, i izolowania ich od
kulturowej przeszłości. D odatkow o publikuje się w Afganistanie na
m asow ą skalę dla różnych grup ludności, fakże dzieci i młodzieży,
specjalne m ateriały agitacyjno-propagandowe w lokalnych językach
m ówionych w tym kraju.
Oprócz książek i broszur w pracy ideologicznej nad dziecięcy
mi umysłami działają oczywiście i inne bardzo efektywne czynniki jak
np. massmedia. Jak wiadom o m assm edia są zazwyczaj jednymi
z nasilniejszych przekaźników idei i systemu wartości. Niewątpliwie
należą do najważniejszych narzędzi komunistycznej propagandy,
doskonałych w zakresie popularyzow ania nowom owy i sowieckiej
terminologii.
Film jest następną ważną instytucją indoktrynacji. W afgaóskich kinach pokazuje się wiele sowieckich filmów, na które dzieci
w K abulu sa dowożone ze szkół specjalnymi autobusam i. W telewizji
kabulskiej filmy przedstawiają wspaniałości ZSSR, np. w pro
gram ach z serii "Nasz wielki północny sąsiad". W krótce zaś po
zam achu kwietniowym zorganizow ano w Afganistanie festiwal fil
m ów sowieckich.
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Z a kwestię strategiczną uznano także, ze zrozumiałych wzglę
dów, nauczanie języków obcych. Dzieci zaczynają naukę języka
obcego (jest to, jak m ożna się spodziewać przeważnie język rosyjski)
mniej więcej w tym samym wieku co w Polsce, ale w pierwszym roku
nauczania m ają o jedną godzinę lekcyjną tygodniow o więcej niż
dzieci polskie. W wielojęzycznym A fganistanie, gdzie często język
ojczysty nie pokrywa się z urzędowym językiem kraju, kwestie
polityki językowej są bardziej skom plikowane a możliwości m anipu
lacji znacznie większe. W rezultacie program ów wprowadzonych
w szkołach, dozorow anych przez reżim kabulski, dzieci z grup
mniejszościowych uczą się we własnym języku a dodatkow o języka
urzędowego (zwanego drugim językiem) oraz języka obcego, w prak
tyce zwykle rosyjskiego. Staranne przestudiow anie program ów
szkolnych pokazuje jednak, że ilość godzin przeznaczonych na język
rosyjski w sumie przez wszystkie lata nauczania jest większa niż ilość
poświęcona językowi urzędowemu A fganistanu. Spekulacja przy
przygotowaniu takiego program u wydaje się być prosta. Zakłada się,
że w jego rezultacie w przyszłości kom unikacja językow a pomiędzy
grupam i mniejszościowymi będzie bazować przede wszystkim na
języku rosyjskim, a mniejszości nauczane głównie we własnych
językach będą stanowić szereg odizolowanych językowo grup. Nie
jest to polityka nowa. Podobna była w prow adzana od dawna
w republikach Związku Sowieckiego i państw ach objętych jego
wpływami.
W szystkimi pozaszkolnymi organizacjam i dziecięcymi i m ło
dzieżowymi w Afganistanie kieruje C entralny K om itet Organizacji
M łodzieżowych Afganistanu. Dzieci dziesięcioletnie, niekiedy m łod
sze, zarów no chłopcy jak i dziewczęta, są wpisywane do organizacji
pionierskiej Sazeman-e Peszahangan, utworzonej na wzór jej sowiec
kiego odpowiednika. Dzieci są uczone, że P artia i jej przywódcy są
ważniejsi i bardziej dobroczyrni niż ich rodzice i krewni; że praw 
dziwa cnota przejawia się w pracy dla d o b ra narodu, tak jak to jest
realizowane przez Partię, zam iast dla dobra ich rodzin; i że Związek
Sowiecki jest ich jedynym prawdziwym przyjacielem. Dzieci są
szkolone na donosicieli, m ają składać raporty dowódcom odnośnie
poglądów swoich rodziców, krewnych i przyjaciół na tem at władzy
i Zw iązku Sowieckiego, m ają inform ow ać o zachowaniu sąsiadów,
kolegów, a także nauczycieli, którzy nie są kom unistam i. Dzieci
używa się również do rozpow szechniania m ylnych informacji. Powy
ższe fakty zostały potwierdzone przez wielu inform atorów z K abulu,
ja k też podaw ane były w licznych publikacjach (wliczając tu m ateria
ły publikow ane przez samą L udow o-D em okratyczną Partię Afganis
tanu). D o 1986 roku założono w K ab u lu około 50 dom ów i obozów
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pionierskich skupiających ponad 50 tys. dzieci (inne źródła podają
nawet 156 tys. zrzeszonych dzieci). Sazeman-e Peszahangan została
członkiem wielu międzynarodowych organizaqi młodzieżowych.
M łodzież od lat piętnastu, a niekiedy i wcześniej, zrzeszona
jest w organizacji Dem okratyczna M łodzież Afganistanu, której
głównym zadaniem jest mobilizacja do wojska. Powstały nawet
specjalne oddziały D M A w armii. Oczywiście podaje się, że młodzież
wstępuje do wojska zupełnie dobrowolnie. T a wysoce zmilitaryzowa
na organizacja została założona w podziemiu już kilka lat przed
komunistycznym zamachem stanu w 1978 roku, a jej członkowie
brali udział w przewrocie. Corocznie tysiące członków DM A zasilają
siły zbrojne reżimu kabulskiego. D M A realizuje także wstępne
szkolenie polityczne dla osób poniżej 18 roku życia. D M A została
ongiś zdefiniowana przez Babraka K arm ala jako niezawodna baza
partii. Obecnie podporządkow ana jest Centralnej Radzie Związków
Zawodowych. Instruktorzy z obydwu organizacji dziecięcych i m ło
dzieżowych są zwykle absolwentami specjalnego instytutu dla m ło
dych kadr. D o działalności D M A należy również przygotowywanie
broszur zawierających zeznania dzieci - naocznych świadków bar
barzyńskich akcji przeprowadzanych przez m udżahedinów -bandytów. W edług relacji inform atorów , Sowieci nam aw iają członków
D M A do naruszania m uzułmańskigo i afgańskigo kodeksu po
stępowania (zakazującego pozamałżeńskiego seksu, alkoholu), co
powoduje odcięcie młodzieży od własnego społeczeństwa. Niektórzy
przyłączają się do D M A pod naciskim, inni uważają, że jest to
m odne, a poza tym pom aga uwolnić się spod kontroli rodziców.
Również D M A należy do m iędzynarodowych organizacji młodzieżo
wych.
C oraz częściej pojawiają się doniesienia o m ilitarnym użyciu
dzieci przez komunistyczny reżim w Afganistanie. Czytamy
np."...W szyscy członkowie rządzącej Ludowo-Demokratycznej Partii
Afganistanu w wieku pomiędzy 14 a 56 rokiem życia zostali częściowo
zmobilizowani i wyposażeni w nową automatyczną broń ze składu 30
tys. sztuk dostarczonych przez Moskwę. W ciągu ostatnich 48 godzin
wielu zostało wysłanych na prowincję, by odpierać ataki mudżahedinów..."(The Times, 21 luty 1989), "..Reżim organizował łapanki dzieci
13-letnich i starszych, jeśli były dostatecznie duże by nosić
broń..."(Afghan N ew s,l lipca 1989). Doniesienia tego typu m ożna by
długo cytować.
Specyfika kulturow a kraju powoduje, że często trudno jest
udowodnić w Afganistanie ile ktoś m a lat. Tym niemniej w przep
rowadzonych wywiadach wielokrotnie pow tarzają się relacje, że
zabierano wyrośnięte dzieci, ponad wszelką wątpliwość poniżej
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piętnastego roku życia, jeśli mogły się przydać reżimowi. Po ulicz
nych łapankach nie tylko wcielano je do armii, lecz także zabierano
do koszar na pobytv propagandow e i szkolenia m ilitarne. Jeden
z młodych inform atorów afgaóskich (15-letni w chwili wywiadu)
mówił, że był dw ukrotnie zabrany z ulicy do wojskowego sam ochodu
ciężarowego, ale udało m u się uciec. Nie licząc na dalsze szczęście,
rodzina jego porzuciła cały dobytek i uciekła z A fganistanu. W ydaje
się, że dość znaczna część poboru odbyw a się m etodą łapanek
ulicznych. R adio K abul chwali się od czasu do czasu, że w różnych
prowincjach przeprow adza się rekrutację m łodych ludzi do armii.
Nie uściśla się jednak co to znaczy "młodzi ludzie", ile rzeczywiście
m ają lat i jak odbywa się pobór. Część młodzieży została wcielona do
tzw. grup obrony rewolucji. Zachodnie źródła i opozycyjne afgańskie
wspom inają również o dzieciach szkolonych w ZSSR n a szpiegów do
zadań specjalnych, włączając w to zabijanie wskazanych osób.
Wcielanie do armii jest jednym z głównych zm artw ień afgańskich rodziców. Wielu, podczas przeszukiw ania dom ów trzyma
swoich nastolatków w specjalnie w ykopanych ukryciach. Bardzo
często chłopcy ze średnich szkół (zdarzają się tam nawet 13 - 15-letnie) boją się chodzić do szkoły, by nie zabrano ich do armii.
W rezultacie w 1989 roku wiele szkół było podobno prawie pustych
czy nawet zamkniętych lub też przeważały w nich dziewczęta. Zdarza
się, że lekcje nie odbywają się. ponieważ również nauczyciele
obaw iają się poboru. W rezultacie takiej sytuacji rząd obiecał
oficjalnie nie wcielać chłopców poniżej 18-ego roku życia, ale nie
zmniejszyło to powszechnych obaw.
D la starszej młodzieży szkolnej przeszkolenia m ilitarne są
powszechne i obowiązkowe. Począwszy od klasy dziesiątej (są tam
nierzadko dzieci 14-15 letnie) chłopcy m uszą odbyć trzytygodniowy
trening wojskowy. Zawiera on specjalne zajęcia propagandow e.
Uczestnicy otrzym ują dobre jedzenie, oglądają ciekawe filmy, wspa
niałe sam ochody i gadżety. A następnie są pytani, czy chcą pozostać
w armii. R ekrutacja niedojrzałych dzieci, które nie m ogą właściwie
rozróżnić zła i dobra, są skorum pow ane przez pieniądze, picie
i wątpliwe rozrywki, powoduje, jak już w spom niano, negację włas
nego islamskiego pochodzenia i alienację we własnym społeczeńst
wie.
N a terenach kontrolow anych przez rząd kabulski dzieci
afgańskie biorą czynny udział w ruchu oporu. Przypom ina to w wielu
aspektach działania polskich dzieci w dawnej kom unistycznej Polsce.
Roznoszą ulotki, przekazują inform acje itp. Nie m ożem y tu (jesz
cze?) om awiać dokładniejszych paraleli, bowiem dzieje się to w Af
ganistanie nadal w stanie konspiracji. Jako ciekaw ostkę wymienioną
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podczas wywiadów m ożna podać rozszerzenie użycia przez dzieci
i młodzież tak zwanych języków sekretnych, żargonów, które
rozprzestrzeniły się wraz ze wzrostem rozumienia języków lokalnych
przez sowiecki personel w K abulu. F akt, że w Afganistanie panuje
stan wojny militarnej upodabnia sytuację również do udziału pol
skich dzieci w drugiej wojnie światowej. Bardzo często dzieci
bezpośrednio uczestniczą w walce zbrojnej. Cena, jak ą płacą za
udział własny lub ich rodzin
ruchu oporu bywa bardzo wysoka.
Zdarzają się aresztowania, pobicia, a nawet zabijanie dzieci i m ło
dzieży, których nie udało się podporządkow ać procesowi indokt
rynacji. Według np. Afghan Inform ation Center z Peszawaru,
w osławionym kabulskim więzieniu Pol-e Czarchi znajdują się nawet
dziewięciolatki oraz zdarzają się przypadki torturow ania i m or
dowania dzieci. Inspekcja Czerwonego K rzyża podczas pobytu
w Afganistanie nie m iała do nich dostępu.
N iektóre dzieci poddaje się manipulacji w sierocińcach, które
w ostatnich latach otworzono w K abulu i na prowincji. Są to tak
zwane "Ojczyźniane Centra Wychowawcze", nie posiadające niezale
żnej polityki wychowania, podlegające specjalnemu Głównem u
Dyrektoriatow i, który nadzorow any jest przez Radę M inistrów, co
wskazuje jak wielką wagę przywiązuje się do kontroli tych placówek.
Początkowo m iały one służyć dzieciom poległych członków partii
oraz żołnierzy reżimowych. W edług relacji inform atorów , zabierane
są jednak do nich na siłę także dzieci z ruchu oporu. Pewną część
stanowią również dzieci posłane tam dobrowolnie przez rodziców,
którzy ulegli kłamliwej propagandzie. Interesujące jest to, że instytu
cja sierocińca była do tej pory nieznana w tradycyjnym społeczeńst
wie afgańskim, w którym sierotam i opiekowali sie zwykle krewni lub
członkowie najbliższej społeczności. N abór do Ojczyźnianych Centręw Wychowawczych jest często określany przez afgańskich infor
m atorów jako kidnapping.
Od pewnego czasu zaczęły się przedostaw ać na Zachód
informacje na tem at wywożenia dzieci afgańskich do Związku
Sowieckiego na wieloletnie okresy. Podobno kierowano je także do
Czechosłowacji i na K ubę. D onoszono o tysiącach dzieci w wieku
6-14 lat (a zdarzały się ponoć trzylatki) wywożonych każdego roku
na okresy nawet dziesięcioletnie. Większość z nich pochodzi z Ojczyź
nianych Centrów W ychowawczych, pewna ilość została zabrana ze
szkół, ulicy czy dom ów bez wiedzy lub zgody rodziców. Oprócz
długich pobytów organizowane są także wyjazdy krótkie, np.
miesięczne, głównie do ZSSR, N R D , Czechosłowacji i M ongolii.
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P raktyka ta była stosow ana dawniej w satelickich państw ach
ZSSR. Jest bardzo praw dopodobne, że zindoktrynow ane jednostki
po powrocie ze Związku Sowieckiego będą w przyszłości bardziej
lojalne wobec Sowietów. Równocześnie będąc lepiej wykształconymi
niż dzieci pozostające w Afganistanie lub dzieci - uchodźcy w Iranie
czy Pakistanie,będą m iały w przyszłości dom inującą pozycję w afgańskim społeczeństwie. Osoby wykształcone w ZSSR są ju ż od jakiegoś
czasu propagow ane przez reżim jako wysoko wykwalifikowane
kadry. N iektóre źródła utrzym ują, że część afgań- skich dzieci po
krótkim przeszkoleniu w ZSSR powraca, by działać jak o szpiedzy
w środowisku m udżahedinów , a nawet, ponieważ m niej zwraca się
uwagę na ich obecność niż na dorosłych, by zabijać wyselekc
jonow anych kom endantów opozycji, identyfikując ich np. przy
pomocy fotografii. Jeśli tego typu dzieci zostaną schwytane przez
m udżahedinów , poddaw ane są zwykle resocjalizacji w środowisku
m uzułmańskim.
W 1985 roku przypadkow ym świadkiem wywożenia dzieci
afgańskich do ZSSR była polska orientalistka lecąca samolotem
z K abulu. W edług jej relacji znaczna część dzieci w samolocie,
zwłaszcza młodszych, płakała. Dzięki znajomości języka dari m ogła
nawiązać kontakt z dziećmi. Z apytane dokąd jad ą i czy chcą jechać
powiedziały, że jad ą do kołchozu pracować i uczyć się i że muszą.
Jedna ze starszych dziewczynek twierdziła, że ja d ą w nagrodę.
Rozm owa z dziećmi została szybko przerw ana przez ich opiekunkę.
Jeszcze jedno potwierdzenie istnienia instytucji wychowującej
dzieci afgańskie w ZSSR (szczegółowiej w D uszanbe) przekazał
w nieoficjalnej rozmowie autorce niniejszego artykułu jeden z tadżyc
kich naukowców. W spom niał, że kadrę nauczycielską stanow ią także
Afgańczycy, by dzieci po powrocie znały język. Z innej relacji wynika,
że w ZSSR są także takie dzieci afgańskie, które już własnego języka
nie pamiętają.
W sierpniu 1989, praw dopodobnie wskutek objawionego
przez rodziców niepokoju o los dzieci, szerzących się dom ysłów, bądź
nawet krytyki, radio K abul nadało informację, że K om itet W ykona
wczy Rady M inistrów om aw iał na posiedzeniu pewne problem y
związane z dziećmi afgańskim i w niektórych sowieckich szkołach-internatach. W ypowiedź m iała charakter uspakajający i przedstaw iała
w możliwie korzystnym świetle sprawę długoletnich pobytów dzieci
afgańskich w Zw iązku Sow ieckim .K om unikat ten stanow i niezamie
rzone, potw ierdzenie przez reżim kabulski faktu, że informacje
o przetrzym ywaniu dzieci afgańskich w ZSSR, sygnalizowane już od
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pewnego czasu, głównie przez afgański ruch oporu i uchodźców, są
prawdziwe. Nie m a natom iast do tej pory przekonywującego u sp ra
wiedliwienia dla konieczności tak długiego pobytu dzieci afgańskich
w ZSSR. Przywożenie dzieci z terenów, które m ają być politycznie
podporządkow ane i produkow anie janczarów nie jest jednakże
polityką nową w historii ZSSR. D opiero w styczniu 1990 roku
opublikowana została relacja pierwszej osoby, która odszukała kilka
miejsc pobytu afgańskich dzieci w ZSSR. Relacja ta ukazała się
w biuletynie znanego ze swej bezstronności Afghan Inform ation
Centre w Peszawarze. W edług informacji kapitana A bdul M alika,
członka partyjnej frakcji Chalq, który ukończył w Leningradzie
Akademię Policyjną, podaje się, że około 10 tysięcy dzieci afgańskich
żyje obecnie w różnych sowieckich republikach - w Tadżykistanie,
Uzbekistanie, Turkm enii, K azachstanie i na Ukrainie. Abdul M alik
dokonuje podziału dzieci wysyłanych do Związku Sowieckiego na
4 kategorie: sieroty wojenne, dzieci porwane z ulicy, dzieci z bardzo
biednych rodzin, nie m ających środków na ich utrzym anie oraz dzieci
członków partii, którzy wysłali je dobrowolnie na edukację.Spodzie
wano się, że te ostatnie dwie kategorie powrócą po miesiącu, ale
pozostały na lata. W edług relacji M alika, żyją one w złych w arun
kach, są lżone i źle traktow ane przez nauczycieli i nie m ogą dostaw ać
wiadomości od rodziców ani wysyłać im listów. (Nie możemy jednak
wykluczyć, że istnieją także reprezentacyjne ośrodki modelowe, jak
to opisywało R adio K abul.) Większości dzieci powiedziano, że jad ą
tylko na miesięczne wakacje. Później poinform ow ano je, że Pakistan
napadł na Afganistan, więc powinny być szczęśliwe pozostając
w ZSSR. W program ie m ają szkolenie m ilitarne, indoktrynację,
a dodatkow o pracę w kołchozach. Nie m ogą opuszczać terenu
ośrodka. Informacje podane przez M alika pozostają w drastycznym
kontraście do wzm iankowanych uprzednio kom unikatów R adia
Kabul. Należy jednak dodać, że istnieją także liczne relacje na tem at
dzieci, które powróciły z krótkich pobytów w ZSSR do K abulu.
Powróciły już także pierwsze grupy po wieloletnim pobycie. Jeden
z kabulskich inform atorów powiedział o nich: " to są zupełnie
przerobieni ludzie, to nie są Afgańczycy, to są Sowieci. Oni nic nie
rozumieją z naszej tradycji, ale bardzo dobrze mówią i w naszych
językach i po rosyjsku".
Epoka, któ rą Polska powoli przenosi w przeszłość jest niestety
nadal teraźniejszością w Afganistanie. H istoria krajów sąsiadujących
z ZSSR (i nie tylko tych) wskazuje, że Sowieci znakomicie zdają sobie
sprawę ze związku, jaki zachodzi między kulturą danego narodu
a jego niezależnym przetrw aniem , sam oświadom ością i wolą oporu.
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Również w przypadku A fganistanu starają się więc wykształcić
własną lokalną elitę. Opozycja nie dysponuje w arunkam i, b> przygo
towywać alternatyw ną elitę intelektualną. Dalekosiężny plan realizo
wany jest poprzez indoktrynację w afgańskich szkołach i poza
szkolnych organizacjach dla dzieci i młodzieży, m asowe wysyłanie na
krótkie i wieloletnie pobyty do ZSSR. Objęcie m onopolem wszyst
kich dziedzin oświaty, kultury i nauki, uzależnienie dostępu do
wyższych poziomów wiedzy od lojalności wobec reżimu m a d o 
prowadzić do sytuacji, gdy jedyną w Afganistanie grupą wykształ
coną będzie inteligencja wychow ana na m odelu sowieckim i w pełni
podporządkow ana władzy. Cały system oświaty i wychowania
pozaszkolnego jest klasycznie totalitarny. W m iarę jak konflikt
w Afganistanie się przedłuża, kształtuje się dzieci i młodzież, które
w przyszłości m ają stać się sowdecką bom bę zegarową założoną
w społeczeństwie afgańskim. W podobny sposób pow staw ała ongiś
część polskiej nom enklatury lojalnej wobec K rem la. Nie bez znacze
nia jest tu osłabianie więzów z dotychczasowym własnym środow is
kiem, także rodzinnym .
Przedstawienie bardziej szczegółowego i bardziej w iarygod
nego raportu na tem at pobytów dużych grup dzieci w ZSSR,
zwłaszcza długotrwałych, wym aga jednak dalszych osobnych badań,
także na terenie Związku Sowieckiego, przeprowadzonych nie przez
pojedynczego badacza lecz raczej przez komisję o międzynarodowym
składzie.
Intelektualiści afgańscy, naw et nie należący do żadnych
ugrupow ań politycznych bardzo pesymistycznie oceniają sytuację
dzieci m anipulow anych przez reżim kabulski. Głos nieżyjącego już
profesora S.B. M adżruha wydaje się dobrze oddaw ać afgańskie
obawy w tej kwestii.: "Intencje sowieckiego systemu względem afgańskiej kultury i historii są jasne. Chodzi o to, by zniszczyć zbiorową
pamięć, spowodować, by Afgańczycy zapomnieli o historii swojego
społeczeństwa i swojej tożsamości kulturowej. Stworzony zostanie
wtedy człowiek bez korzeni, uwolniony od społeczno-kulturowych więzi
z przeszłością, łatwy do reedukacji. Ludzie starszej generacji, mający
zbyt silną pamięć, by z niej wymazać tradycję ulegają fizycznej
eliminacji. Uwaga skupiona je st teraz na młodszej generacji, zwłaszcza
dzieciach."
Doświadczenie wskazuje, że tego typu totalitarne działania
m ogą być przeprow adzone wyłącznie w wyizolowanym, skutecznie
odciętym od reszty św iata sp o łe c z e ń stw :B a rie ra izolacji w C entral
nej i Wschodniej E uropie już w zasadzie runęła. A fganistan pozostaje
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nadal do tego stopnia izolowany, że reżimowi kabulskiemu udaje się
używać dzieci do wprowadzania nowego systemu politycznego.
Powinny o tym pamiętać wszystkie m iędzynarodowe instytucje
współpracujące z obecnym rządem kabulskim.

W pracy wykorzystano m iędzy innymi następujące pozycje:
Afghanistan Report 1987,49,53,
Afghan Information Centre Bulletin 1989190,
Central Asia and Caucasus Chronicie 1989,12,
Amin, A.Rasul, The Sovietization o f Afghanistan, w: Klass, R .(ed )
Afghanistan. The great game revisited, New York Freedom House,
1987,
Belozercev, E.P.,Narodnoe obrazovanie v respublike Afganistan, M os
kva, Pedagogika 1988,
Dadfar, M .A ., Refugee camp syndrome, w: The chidren o f Afghanistan
in war and refugee camps. A documentation o f the international hearing
held in Stockholm April 4-5 1987, Goeteborg, The Swedish Committee
fo r Afghanistan 1988,
Dodykhudoev, R.Kh., Nazarov, Kh., Afganistan segodnia, Duszanbe
1988,
Elmi, S.M . Y., Education as instrument o f the sovietization. The impact
o f sovietization on Afghan education and culture, w; Majrooh, S.B.,
E lm i.S.M .Y ., The sovietization o f Afghanistan, Peshawar 1986,
Krasnowolska, A ., Intelektualiści ąfgańscy w walce z sowietyzacją,
maszynopis 1987,
Majrooh, S.B., Education in Afghanistan: past and present. A problem
fo r the future, w; M ajrooh,S.B., Elm i S .M .Y ., op.cit.

ter Jadwiga Pstrusińska — iranistka, adiunkt Instytutu
Orientalistycznego UJ, wydaje Afghanica, The Afghanistan
Studies Newsletter, jest au to rk ą wielu prac poświęconych
Afganistanowi, mieszka w K rakow ie.

Jerzy W .Bayer
Chiny - ZSSR : ostrożna przyjaźń
D z i e ń 4 czerwca 1989 roku był dla świata d a tą podwójnie
ważną - znam ionowała ona początek procesu gwałtownego rozpadu
bloku komunistycznego i zmierzch ideologii komunistycznej w k ra
jach Europy, a jednocześnie brutalną obronę tego systemu w Azji.
Los sprawił, że tego samego dnia wyborcy w Polsce zadecydowali, iż
władza powinna przejść w inne ręce i odsunęli od rządów partię
o orientacji komunistycznej, natom iast w Chinach - w centrum
Pekinu - partia kom unistyczna użyła arm ii do stłum ienia tego, co od
tej pory określa jako "kontrrew olucyjną rebelię", a co było przeja
wem marzycielskich i naiwnych dążeń młodzieży i intelektualistów
chińskich do dem okratyzacji życia politycznego i struktur władzy
w tamtejszych w arunkach.
Ten sam historyczny los sprawił, że na dzień przed ogłosze
niem w Pekinie stanu wyjątkowego (nastąpiło to w nocy z 19 na 20
m aja 1989) zakończył przełom ow ą wizytę w C hinach Gorbaczow ,
ostatecznie przypieczętowując proces powolnej, systematycznej p o 
prawy stosunków między Pekinem a M oskwą.
N a początku dekady lat 80-ych starzejące się kierownictwo
sowieckie spod znaku Breżniewa i Czernienki kontynuow ało polity
kę z lat 60-ych i 70-ych w stosunku do Chin - oziębłości, dystansu,
a niekiedy wręcz wrogości. O perow ano tymi samymi, co w latach
"rewlucji kulturalnej" schematycznymi, szablonowym i sform ułow a
niami propagandow ym i, szczególnie w ocenach chińskiej polityki
zagranicznej: szowinizm, hegemonizm , m ocarstw ow ość i koncepcji
rozwoju gospodarczego, uwględniającej elementy normalnej gos
podarki, tj. rozrachunku ekonomicznego, decentralizację upraw nień
decyzyjnych i liberalizację rynku; dla M oskwy było to tylko i wyłącz
nie kolejnym przykładem odchodzenia Chin od jedynie słusznej - tej
reprezentowanej przez K PZS - linii ideologicznej w polityce i gos
podarce. Niechętnym okiem patrzono w M oskwie na dążenie krajów
E uropy W schodniej do w yłam ania się spod kurateli w polityce
zagranicznej i zbliżenia z Chinami. Rum unię traktow ano jako
przypadek szczególny, ew entualnie przydatny dla potajem nych kon
taktów z Pekinem (co się zresztą sprawdziło, ponieważ Ceausescu
pośredniczył w wymianie posłań między przyw ódcam i Chin i ZSSR,
poprzedzającej pekińskie spotkanie n a szczycie, tj. wizytę G o r
baczowa).
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Pierwsze oznaki zmiany nastąpiły za krótkotrw ałych rządów
A ndropow a (1982-84). Były szef K G B zdawał sobie sprawę z nieu
chronnej historycznej konieczności, jeśli nie przywrócenia d o b 
rosąsiedzkich i nawet przyjacielskich, to przynajmniej w m iarę
norm alnych stosunków z Chinami. Przemawiały za tym względy
zarów no polityki zagranicznej ja k i wewnętrznej: Związek Sowiecki
był najsłabszym punktem strategicznego trójkąta W aszyngton-Pekin-M oskwa, m ając napięte stosunki z obydw om a partneram i,
podczas gdy USA i Chiny utrzym ywały stosunki bardzo ciepłe.
Zrozum iał to w lot Gorbaczow , gdy błyskawicznie przystąpił do
kontynuow ania linii A ndropow a po krótkotrw ałych, nieudolnych
rządach Czernienki.
K raje wschodnioeuropejskie poczyniły pierwsze kroki,
a M oskw a pow itała to z zadowoleniem. Liderzy poszczególnych
partii kom unistycznych - z Polski, W ęgier, Niemiec W schodnich,
Bułgarii i Czechosłowacji - utorow ali w pewnym sensie drogę
G orbaczow owi. Oczywiście w przypadku ZSSR potrzebne było
dużo głębsze przeoranie świadomości społeczeństwa, od lat przeko
nywanego o wiszącej nad głową groźbie "żółtego niebezpieczeńst
wa", ale w 1987-88r. efekty współpracy handlowej i ocieplenie
w k o n taktach przygranicznych, a także zacieśnienie pow iązań
politycznych w m iarę postępow ania procesu odprężenia na świecie
przyczyniły się do pow stania w ZSSR przychylnej dla stosunków
z C hinam i atmosfery.
W C hinach od początku lat 80-ych inform acja na tem at
ZSSR była coraz dokładniejsza i coraz bardziej rzeczowa. Chiny
sform ułow ały trzy w arunki norm alizacji stosunków z ZSSR: wyco
fanie wojsk sowieckich z A fganistanu i M ongolii, usunięcie ich znad
granicy chińskiej, a także nakłonienie W ietnam u do wycofania
wojsk z K am bodży. Chiny czuły się na przełomie lat 70-ych i 80-ych
nic mniej zagrożone ze strony ZSSR niż M oskw a ze strony Pekinu:
ZSSR do tej pory znajduje się w posiadaniu poam erykańskiej bazy
wojskowej w wietnamskim porcie Cam R anh, a wówczas p a t
ronow ał wprowadzeniu wojsk w ietnam skich do K am bodży i obaleniiu prochińskiego reżymu Czerwonych K hm erów , wojska sowiec
kie wkroczyły do A fganistanu, k tó ry graniczy z Chinam i; w M o n 
golii od 1966 r. stacjonow ał potężny kontyngent (ok. 60 tys. ludzi)
wojsk ZSSR wyposażonych w broń rakietow ą dalekiego zasięgu;
nad granicą stacjonow ało ok. 55 dywizji sowieckich, tj. ok. 600-700
tys. żołnierzy. Sowieckie sam oloty bojowe korzystały z lotnisk
w K orei Północnej i odbywały regularne loty zwiadowcze nad
wodam i terytorialnym i Chin.
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Pekin pierwszy uczynił krok, zapow iadając w 1986 r. redukcję
sił zbrojnych z 4.2 do 3.2 m in ludzi i zam iar ten w prow adzając w życie
w ciągu dwóch lat. W ZSSR dojrzewała gotowość do spełnienia
warunków chińskich na drodze normalizacji, tzn. poczynienia kro
ków logicznych w dobie odprężenia. W ojska sowieckie zaczęły
opuszczać Afganistan i M ongolię, rozpoczęła się redukcja liczebności
jednostek na granicy (Chińczycy utrzymywali tam w okresie najwięk
szego napięcia ok. 1.2 m in żołnierzy), W ietnamczycy wycofali się
z K am bodży. W sytuacji, gdy superm ocarstw a przystąpiły do ścisłej
współpracy w rozwiązywaniu problem ów świata, Chiny nie mogły
znaleźć się na uboczu wydarzeń. L ata 1987-89 (do czerwca) przynios
ły Chinom bodaj największe w dziejach dyplomacji chińskiej m oż
liwości działania na arenie m iędzynarodowej.
4 czerwca 1989 r. Pekin przeliczył się, spodziewając się
łagodniejszej i bardziej wyrozumiałej reakcji Zachodu. Państw a
zachodnie ogłosiły sankcje polityczne i gospodarcze i chociaż nigdy
ich do końca nie przestrzegano, to jednak ograniczenie kredytów
przez m iędzynarodowe instytucje finansowe i rządy, a także zmniej
szony dopływ inwestycji zagranicznych, co w sumie kosztowało
Chiny podobno ok. 2.5 mid dolarów , były ceną k tó rą przyszło
zapłacić. Chiny znalazły się - wskutek jednostronnego widzenia
świata oczyma swoich starzejących się przywódców - w sytuacji
banity w społeczności m iędzynarodowej. Stosunki z USA i państ
wami zachodnim i, głównymi źródłami napływ u nowoczesnych tech
nologii i kapitałów , a tym samym m odernizacji Chin, zachwiały się
poważnie i do tej pory trw a odrabianie zaległości.
W innym świetle pojawił się wówczas Związek Sowiecki.
W M oskwie co praw da rozległy się głosy krytyki po m asakrze na
placu T iananm en, ale były one nieliczne i już w lipcu 1989 r.
handlowcy sowieccy dom inow ali na m iędzynarodow ych targach
w Pekinie, których dojście do skutku, w następstw ie wycofania się
wielu firm zachodnich, stanęło pod znakiem zapytania. Rosjanie nie
tylko wzięli udział, ale także zaproponow ali Chinom liczne projekty
współpracy - w produkcji, przetwórstwie surowców i m ateriałów ,
handlu, zakładaniu wspólnych przedsięwzięć. ZSSR zyskał atuty
w kierownictwie chińskim, co potwierdziła wizyta prem iera Li Penga
w M oskwie w kwietniu 1990 r. - pierwsza tego rodzaju od prawie 30
lat.
W szystko, co dzieje się po drugiej stronie najdłuższej na
świecie granicy lądowej - ponad 7 tys. km - jest ciekawe i dla
Chińczyków i dla Rosjan. Pierwsze miesiące pierestrojki przywódcy
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chińscy przyjmowali z rezerwą, wietrząc w niej zagrożenie dla
socjalizmu w klasycznym wydaniu. Gdy okazało się, że chodzi
głównie o reformy gospodarcze pod kontrolą K PZS - odetchnęli.
Chociaż dawały o sobie znać pewne obawy przed dalszym biegiem
wydarzeń, to jednak w sumie przyjmowano przemiany w ZSSR
pozytywnie. Konflikty na tle etnicznym traktow ano jako efekt
"niedopracowania ideologicznego" i niewłaściwej w przeszłości poli
tyki partii w sprawach narodowościowych, a więc tak samo, jak
oceniano postępowanie K PC h w latach 60-ych i 70-ych.
D ruga połowa roku 1989 i m iniony rok 1990 przyniosły
jednak istotne zmiany w chińskich ocenach sowieckiej polityki
wewnętrznej, a tym samym nieco inne podejście do sprawy stosun
ków z ZSSR. Zmienił się ton analiz stytuacji w Związku Sowieckim:
dziś rzadziej pisze się już o przejściowych trudnościach czy działaniu
wrogich ideologicznie sił. W skazuje się raczej na niewłaściwe ukieru
nkowanie polityki wewnętrznej przez kierownictwo sowieckie z G or
baczowem na czele. Po XX VIII zjeździe KPZS w lutym 1990 r.
rozprow adzono wśród chińskiej kadry partyjnej tajny dokum ent,
w którym nazwano sprawy po imieniu, określając wydarzenia
w ZSSR mianem "zdrady komunizmu". N a użytek publiczny, np.
w partyjnym dzienniku "Renmin Ribao", wykorzystuje się niektóre
elementy tej oceny, odpowiednio odziane w szatę słowną i uargum entowane, ale bez tak ostro sform ułowanego wniosku.
We wspomnianym dokum encie z lutego ub r. podkreślono, że
przemiany w ZSSR wywrą większy wpływ na Chiny niż na kraje
Europy W schodniej, a to z uwagi na bliższe powiązania ideologiczne
i rolę partii komunistycznej w obu krajach, nieporównywalnie
silniejszą niż np. w Polsce czy na Węgrzech z m inionych lat. M oże
dojść do pogłębienia chaosu ideologicznego w głowach niektórych
ludzi - stwierdzono. "Pojawiająsię obawy o to, ja k długo uda się jeszcze
dzierżyć sztandar socjalizmu i czy w ogóle można będzie w Chinach
nadal utrzymać pozycje socjalistyczne. Ci, którzy uporczywie obstają
przy burżuazyjnej liberalizacji, a także siły wrogo ustosunkowane do
socjalizmu, będą wzniecać niepokoje, prowokować zamieszki, pod
ważać stabilizację polityczną kraju i próbować wstrząsnąć ustrojem
socjalistycznym. Sytuacja jest złożona, a walka zaostrza się" - stwier
dza dokum ent.
W tekście tym zarzucono kierownictwu sowieckiemu, a zwła
szcza samemu Gorbaczowowi, że jego propozycje przyszłego kształtu
politycznego i gospodarczego ZSSR są sprzeczne z podstawowym i
pryncypiami m arksizm u i leninizmu, a co więcej - "stanowią przejaw
socjaldemokratyzmu w duchu I I Międzynarodówki". Isto ta tych
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koncepcji polega na tym, że tzw. dem okratyczny socjalizm o ludzkim
obliczu neguje walkę klasow ą w skali m iędzynarodowej, prowadzi do
zmiany charakteru partii komunistycznej i oznacza akceptację
wzorów parlam entaryzm u obowiązujących na Zachodzie.
Chińscy teoretycy, korzystający z obfitości m ateriałów sowie
ckich, jak też z informacji własnych służb (które,.nota bene, znacznie
nasiliły działanie w spraw ach dotyczących sytuacji w ZSSR), uznali,
że gorbaczowowskie "nowe myślenie" i tak zwane reform y "dop
rowadziły do ogromnego chaosu w społeczeństwie sowieckim".
Partia znajduje się - ich zdaniem - w stanie rozpadu, a siły opozycyjne
występują wobec K PZS jak o "równi partnerzy", co jest dla kierow
nictwa chińskiego najjaskrawszym dowodem degrengolady partii.
W niektórych republikach zaostrzają się sprzeczności w stosunkach
między narodow ościam i, sytuacja gospodarcza pogarsza się, produ
kcja maleje, niedobory na rynku są coraz poważniejsze, a zewsząd
rozlegają się skargi, ubolew ania i głosy niezadowolenia.
"Fakty dowodzą, że reformy Gorbaczowa nie mają nic wspól
nego z doskonaleniem i usprawnianiem ustroju socjalistycznego, ale
reprezentują przejaw ewolucji w kierunku kapitalizmu" - grzmi doku
m ent K C K P C h. Chodzi o taką ewolucję, której bardzo obawiali się
przywódcy chińscy u siebie, w Pekinie, w 1989 roku, gdy niektórzy
niepoprawni teoretycy zaczęli przebąkiw ać o możliwości dokonania
w Chinach "heping yanbian" - "pokojowej ewolucji", k tó ra oznacza
spokojne, łagodne i rozłożone w czasie przejście od jednej formy
ustrojowej do drugiej. W ocenie ekspertów chińskich, którzy częś
ciowo działają według wskazań kierownictwa K P C h, a częściowo
poglądy tego kierownictwa inspirują n a zasadzie sprzężenia zw rot
nego, poszczególne program y działania partii sowieckiej i jej przyw ó
dców oznaczają jedynie coraz dalsze odchodzenie od drogi socjalis
tycznej. "Ten program - stwierdza wspom niany dokum ent na tem at
program u przyspieszenia przem ian politycznych i gospodarczych
w ZSSR - nie tylko nie może wyprowadzić Z w iązku Sowieckiego
z obecnego kryzysu politycznego, gospodarczego, społecznego i naro
dowego, ale doprowadzi do dalszego zaostrzenia poszczególnych
rozbieżności, a także spowoduje, że Z S S R i Europa Wschodnia na wiele
lat pogrążą się w zamieszkach i chaosie".
K atastroficznej wizji rozw oju sytuacji w tej części świata
przeciwstawia się obraz stabilnych politycznie i społecznie Chin,
realizujących program regulaq'i gospodarki. W praktyce, do czego
kierownictwo nie przyznaje się, program ten doprow adził do stag
nacji gospodarki w ostatnich 2 latach; tego z kolei nie omieszkają
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pominąć w swoich doniesieniach i kom entarzach sowieckie środki
przekazu, wskazując zarazem na płynące z wcześniejszych doświad
czeń chińskich nauki, dotyczące umiejętności wykorzystania kapita
łu obcego, napływu nowoczesnych technologii, spożytkow ania kre
dytów i wszelkich innych funduszów, którymi szczodrze sypały
międzynarodowe organizacje finansowe i obce rządy przed czerwcem
1989 r. W prasie, radiu i TV ZSSR dużo swobodniej pisze się i mówi
o sprawach chińskich niż odw rotnie - jest to efekt rozluźnienia
wieloletnich rygorów. W Chinach po czerwcu 1989 r. nastąpił ruch
w kierunku przeciwnym - przykręcania śruby.
Chińskie środki przekazu nader często szukają dla uargumentowania tradycyjnej, ortodoksyjnej polityki konserwatywnego, sta
rzejącego się kierownictwa odpowiednich tez w wywodach równie
zachowawczo rozum ujących polityków sowieckich i dlatego często
powoływały się na Ligaczowa, a teraz na Połozkowa, na opinię
konserwatywnego establishm entu wojskowego i równie niechętnej
wobec następujących w ZSSR zmian znacznej części aparatu a d 
ministracyjnego oraz partyjnego.
D la kierownictwa chińskiego wnioski płynące z doświadczeń
sowieckich są jednoznaczne: nie wolno dopuścić do tego, aby
sytuacje takie jak w ZSSR powtórzyły się w Chinach. Dotyczy to
zarówno spraw politycznych, jak i gospodarczych czy społecznych.
D la obecnego kierownictwa chińskiego niedopuszczalny jest jakikol
wiek pluralizm polityczny, a jeżeli to w obecnej formie farsy, gdzie
K P C h pozostaje na papierze "równoprawnym " partnerem ośmiu
tzw. partii demokratycznych, liczących razem tylu członków, co
organizacja partyjna w małym mieście powiatowym. D em okracja to
pojęcie związane wyłącznie z centralizmem, a więc dyrektywnym
stylem podejm owania decyzji. N ie m a też mowy o wielu swobodach,
które w ZSSR po wielu latach przyw rócono - zgrom adzeń, zrzeszania
się, wyznania, podróżow ania.
Przywódcy chińscy twierdzą, że nie m ożna dopuścić do
gwałtownego rozchw iania społeczeństwa, które zarów no z powodu
braku tradycji dem okratycznych i kultury prawnej, ja k i wpajanych
przez władze kom unistyczne latam i zasad posłuszeństwa wobec
jedynie słusznej ideologii, nie potrafiłoby z demokracji skorzystać.
Z punktu widzenia Chin jednym z najbardziej niebezpiecznych
zjawisk w ZSSR są separatyzm y narodowościowe i religijne. Chiny
komunistyczne są jeszcze bardziej przewrażliwione w tej m aterii niż
poprzednia władza kuom intangow ska czy cesarska, ponieważ jed
ność narodow a jest pojm ow ana jak o w spólnota ideowa pod sztan
daram i socjalizmu. N iektórzy publicyści chińscy piszą nawet o m oż
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liwości libanizacji Zw iązku Sowieckiego i "nieodwracalnych następst
wach tego procesu nie w skali samego Z S S R , ale także kontynentalnej,
a nawet globalnej." Aluzja jest tu oczywista - chodzi o bardzo
praw dopodobny wpływ tych procesów na nastroje w Tybecie,
Xinjiangu czy M ongolii W ewnętrznej, gdzie tendencje separatystycz
ne dają o sobie znać w różnym nasileniu.
Wszystkie te oceny i ich wpływ na kształt stosunków dw u
stronnych zaczynają odzwierciedlać się także w polityce zagranicznej
Chin. N a łam ach tygodników "Beijing Zhoubao" oraz "Shijie Zhishi"
ukazały się w listopadzie ubiegłego roku obszerne pozycje analitycz
ne, z których wynika, że zmiany w Europie Wschodniej i ZSSR nie są
wyłącznie wynikiem przyczyn wewnętrznych, ponieważ te nie m ogły
by wywołać przeobrażeń tak drastycznych i gwałtownych. M yśl jest
taka, że u źródła leży w jednakow ym stopniu katastrofalna sytuacja
ZSSR jak i związana z tym uległość wobec Stanów Zjednoczonych.
Ten pogląd od co najmniej kilku, jeśli nie kilkunastu miesięcy
przewija się w rozum ow aniu analityków chińskich: ZSSR skapitulo
wał w rywalizacji ze Stanam i Zjednoczonym i, oddając pozycje jedną
po drugiej i przechodząc do defensywy. W drugiej połowie lat 70-ych,
gdy stosunki chińsko-sowieckie były złe i nieprzyjazne, twierdzono
akurat odwrotnie, ale były to czasy C artera z jednej strony i Breż
niewa z drugiej.
Nie m ożna wykluczyć, że jakościow a zm iana w podejściu do
ZSSR i sytuacja wew nętrzna w tym m ocarstwie spowodowały
przew artościow ania w chińskiej polityce zagranicznej. Chiny powoli
odchodzą od tradycyjnej koncepcji pojm ow ania świata jak o otoczki
wokół dwóch superm ocarstw , który to term in same zresztą w prow a
dziły do term inologii politologicznej. T eraz świat - według niedaw 
nego wywodu na łam ach "Renmin Ribao" - m a już w coraz większym
stopniu strukturę wielobiegunową, w której na porównywalnych
pozycjach znajdują się Stany Zjednoczone, Związek Sowiecki, E uro
pa jak o um acniająca się jednolita struktura, Japonia, a także właśnie
Chiny. Państw o Środka niejako na gruzach starego porządku
i układu sił stara się coraz wyraźniej budow ać swą now ą pozycję na
arenie m iędzynarodowej, a radykalne osłabienie roli ZSSR jak
najbardziej tem u sprzyja.
W polityce Chin wobec ZSSR występuje jednak pewna
dwutorowość. Z jednej strony Chiny i ich kierownictwo nie m ogą
i nie chcą powodow ać zadrażnień w stosunkach z wielkim i m im o
wszystko potężnym sąsiadem (w końcu te same Chiny raz po raz
wykorzystywały w spraw ach rozbrojeniow ych argum ent, iż to na
U SA i ZSSR przypada 95 proc, światowego arsenału nuklearnego),
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ale z drugiej strony nie m ogą reagować pozytywnie na konwulsje,
jakie wstrząsają państwem sowieckim. ZSSR jest Chinom potrzebny
jako sojusznik ideologiczny, aby nie spełniła się sarkastyczna wizja,
będąca odwróceniem oficjalnej tezy "nie będzie Chin bez socjalizmu"
na "nie będzie socjalizmu bez Chin", bowiem wszędzie indziej fun
dam enty już się pod nim zawaliły, albo walą... Tożsamość ideologicz
na sprawia, że kontakty są do tej pory dość ciepłe, chociaż trudno
mówić o wielkiej serdeczności. W spółpraca polityczna nie m a - i na to
zresztą Chińczycy kładli akcent od samego początku procesu nor
malizacji - charakteru braterskich więzi w takim rozumieniu, w jakim
pojęcie to występowało w socjalistycznym teatrum politicum. N a
ogół są to kontakty robocze i rzeczowe, pozbawione pustej retoryki.
Przyjęto zasadę, iż ideologia łączy, ale nie dzieli, a zatem różnic nie
podnosi się do rangi dogm atów, tworzących bariery, chyba że sprawy
obejmują już same pryncypia ustrojowe. Wydaje się, że dla władz
chińskich punktem zwrotnym w przemyśleniach na tem at ZSSR
musiało być wykreślenie z tekstu konstytucji zapisu o przewodniej
roli K PZS - uznano to w Pekinie po prostu za kapitulację. Podobną
wymowę miały dla przywódców chińskich inne posunięcia - głęboka
decentralizacja uprawnień, tolerowanie tendencji separatystycznych
aż po jaw ną secesję włącznie, dopuszczenie pluralizmu politycznego
i systemu wielopartyjnego, rezygnacja z dominującej roli ideologii
komunistycznej i indoktrynacji w tym duchu itp. Niekiedy nawet
przestrzegający reguł gabinetowej i zakulisowej gry przywódcy
chińscy nie wytrzymują i zaczynają udzielać stronie sowieckiej
pouczeń. Uczynił tak np. rzecznik rządu chińskiego, były bojownik
"rewolucji kulturalnej", później orędow nik przemian dem okratycz
nych, a od czerwca 1989 r. zwolennik rządów silnej ręki - Y uan M u.
Powiedział on mianowicie w wywiadzie dla dziennika "Izwiestia", że
wśród zasad sprawowania władzy w kraju socjalistycznym najw aż
niejszą jest ta, k tóra "nakazuje umacnianie i doskonalenie kierowniczej
roli partii komunistycznej jako warunku rzeczywistego przestrzegania
drogi socjalistycznej oraz realizacji dyktatury ludowo-demokratycz
nej"'.
Silą rzeczy stosunki chińsko-sowieckie przeniosły się w o sta t
nich miesiącach - w sferze praktycznej - bardziej na płaszczyznę
m iędzyrządową i m iędzypaństwow ą niż m iędzypartyjną. Chiny
zacieśniają kontakty ideologiczne z K o reą Północną, K ubą, a naw et
W ietnamem, choć w tym ostatnim przypadku nie m a to jeszcze form y
zinstytucjonalizowanej z racji wieloletnich zaszłości historycznych
w związku ze sprawą K am bodży. W wywiadzie dla dziennika
związkowego "Trud" rzecznik rządu chińskiego, Y uan M u, powie
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dział n a początku br., że Chiny nie będą już nigdy wdawać się w spory
ideologiczne ze Związkiem Sowieckim, dotyczące "ukierunkow ania
drogi socjalistycznej". Przyznał on, że Pekin i M oskw a różnią się
w poglądach na tem at wielu kwestii ustrojowych, ale nie będą spierać
się z tego powodu. "Reformy przeprowadzane w Z S S R w niczym nie
zmienią dążenia Chin do rozwijania z nim przyjaznych stosunków,
ponieważ każdy kraj powinien kroczyć własną drogą. Będzie to zgodne
z zasadą wiązania marksizmu-leninizmu z lokalnymi uwarunkowania
m i danego kraju" - powiedział rzecznik, wyrażając zarazem nadzieję,
iż ZSSR samodzielnie przezwycięży wszystkie problem y i będzie
kontynuow ał program reform.
Związek Sowiecki stał się dla Chin w drugiej połowie lat 80.
atrakcyjnym partnerem gospodarczym i handlowym. W pierwszych
latach po zainicjowaniu przez D eng X iaopinga w 1979 r. polityki
reform i otwarcia na świat, Chiny nastawiały się w swojej ekspansji
handlowej na kraje, m ogące stać się źródłem napływu dewiz,
zarów no w postaci żywej gotówki jak i kapitałów inwestycyjnych.
Pod tym względem ZSSR nie mógł, nie m oże i długo jeszcze nie będzie
m ógł konkurow ać z rozwiniętymi państw am i kapitalistycznym i.
Również w dziedzinie nowoczesnych technologii m anagem entu
ZSSR nie m iał i nie m a wiele do zaoferow ania Chinom , przegrywając
rywalizację z innymi sąsiadam i C H R L - Japonią, K oreą Południow ą,
Hongkongiem czy Tajwanem .
N atom iast dla rejonów położonych na pograniczu Chin ze
Związkiem Sowieckim zarysowały się duże możliwości w spółdziała
nia. Nie docierał tam kapitał z bogatych państw zachodnich i nie było
również warunków do w prow adzenia nowoczesnej technologii prze
mysłowej. D la tych rejonów, m .in. ze względu na niewielką liczeb
ność kadr fachowych, potrafiących poradzić sobie z wymogami
takiej technologii i nowoczesnego system u zarządzania, technologia
sowiecka okazała się jak najbardziej przydatna. Podobnie było i jest
po drugiej stronie: dla przygranicznych rejonów ZSSR towary
chińskie, zwłaszcza artykuły spożywcze i dobra konsum pcyjne
codziennego użytku, okazywały się i okazują niemal m anną z nieba.
W ten sposób doszło pod koniec lat 80. do zacieśnienia kontaktów
między rejonam i przygranicznymi - chińskim Xinjiangiem a K azach 
stanem , prowincjami Heilongjiang, Jilin i Liaoning a K rajem Chabarowskim i rejonem W ładyw ostoku. N a tam tych terenach, które
w latach 50. uprzem ysławiano z pom ocą sowieckich ekspertów oraz
technologii i maszyn, sięgnięcie po współpracę z ZSSR było kierun
kiem naturalnym , choćby z uwagi n a możliwość kontynuow ania
pewnych rozwiązań technologicznych, szerszą niż w innych rejonach
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Chin znajomość języka rosyjskiego, geograficzną bliskość, tradycje
datujące się jeszcze z czasów cesarsko-carskich, poziom techniczny,
a także komplementamość struktur gospodarczych i potrzeb ryn
kowych po obu stronach.
Według ostatnich dostępnych danych, obroty handlu chińsko-sowieckiego zamknęły się pod koniec 1989 r. sumą ok. 3,2 mid
USD, z czego 10-15 proc, przypadało na handel przygraniczny. Po
okresie prostej wymiany handlowej, która była charakterystyczna dla
pierwszych pięciu lat od m omentu przywrócenia tej formy współpracy
w 1983 r., strony zapoczątkowały współpracę w postaci tworzenia
wspólnych przedsięwzięć (joint ventures), koprodukcji, przetwórstwa
surowców i półfabrykatów dostarczonych przez partnera, importu
technologii, handlu kompensacyjnego oraz usług. Przeważają dziedzi
ny produkcji i przetwórstwa opierające się na surowcach i półproduk
tach rolnych,przeróbka drewna, poczynając od wspólnych wyrębów,
a kończąc na produkq’i miazgi drzewnej, wymiana naukowo-techniczna
w dziedzinie rolnictwa, technologii, medycyny, ochrony zdrowia,
kultury i oświaty.
W ramach kontraktów podpisanych między styczniem a sierp
niem 1989 r. podjęło pracę w ZSSR ok. 10 tys. obywateli chińskich,
zatrudnionych przy realizacji wspólnych projektów oraz w charakterze
zwykłych pracowników w zakładach sowieckich. W 95 proc, przypad
ków są to kontrakty zawarte przez regiony przygraniczne i nad
zorowane przez firmy z tych prowincji. Chińskim pracownikom rolnym
umożliwiono nawet samodzielne prowadzenie działalności handlowej
w ZSSR. I tak oto na bazarach we Władywostoku pojawili się
Chińczycy handlujący warzywami. Dodatkowe możliwości wykorzys
tania chińskiej siły roboczej rysują się obecnie, gdy ZSSR zabiega
o inwestycje południowo-koreańskie: jako wykonawców poszczegól
nych obiektów, finansowanych przez kapitał z Seulu widzi się w Chabarowsku i Władywostoku głównie robotników i techników chińskich.
Istniejąca forma ujmowania obrotów handlowych w planach
okresowych - głównie rocznych, a także konieczność bilansowania tych
obrotów nakładają biurokratyczne ograniczenia, które w praktyce
niewiele mają wspólnego z prawdziwym handlem. Unaocznił to właśnie
handel przygraniczny, gdy doszło do tego, że strony - a głównie strona
sowiecka - nie mogły wywiązać się z zakontraktowanych dostaw
z powodu braku masy towarowej oraz trudności transportowych. Rząd
sowiecki zapowiedział wydawanie licencji eksportowych, mających na
celu zapewnienie kontroli nad eksportem surowców i maszyn, ale strona
chińska przyjęła tę zapowiedź jako odgórne ograniczenie nieźle roz
wijającej się wymiany handlowej i współpracy gospodarczej. Chińczycy
postulują odejście od formy bilansowania obrotów, co wiąże się
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z silniejszą pozycją Chin w handlu dwustronnym oraz z większym
asortymentem towarów, jaki Chiny m ogą zaoferować Związkowi
Sowieckiemu niż odwrotnie. Odejście od tych form staje się możliwe
obecnie, gdy z dniem 1 stycznia br. wprowadzono rozliczenia wolnodewizowe w handlu dwustronnym. Sęk w tym, że żadna ze stron nie
cierpi na nadmiar dewiz, chociaż po stronie chińskiej sprawa wygląda
nieco lepiej. D o tej pory wymiana przygraniczna, a także handel
dwustronny w szerszej skali sprowadzały się często do "upychania" przez
obie strony partnerowi wyrobów drugiej lub jeszcze niższej kategorii, tj.
takich, które nie miały szansy rywalizowania na żadnym rynku
zachodnim.
Przewaga fum chińskich nad konkurentam i z innych krajów
w kontaktach handlowych i gospodarczych z sowieckimi rejonami Azji
Środkowej, Płd. Syberii i Dalekiego W schodu, polega na tym, że znają
one już teren i w niektórych miejscach są m ocno usadowione, m ając
stałych partnerów. Poza tym Chińczycy są otwarci na wiele form
kontaktów i dysponują atutami, których nie m a np. Japonia czy K orca
Południowa: tańsze wyroby, tańsza siła robocza, bliższe położenie,
znajomość uwarunkowań naturalnych, a przede wszystkim porów 
nywalny poziom techniczny i możliwość uzupełniania braków po
stronie sowieckiej. Firmy chińskie widzą dla siebie ogromną szansę
włączenia się do struktury rynkowej wspomnianych rejonów związku
Sowieckiego jako dostawcy wielu artykułów spożywczych, produktów
rolnych oraz licznych dóbr konsumpcyjnych codziennego użytku.
Chiny przywiązują wagę do współpracy długofalowej i w tej perspek
tywie widzą postępującą reorientację sowieckiej polityki zagranicznej
w kierunku Azji i Dalekiego Wschodu. Problem finansowy, wynikający
z perturbaq'i spowodowanych przejściem na rozliczenia wolnorynkowe,
jest w Pekinie traktowany jako doraźna i m arginalna kwestia, która nie
może i nie powinna zaważyć na całości stosunków gospodarczo-handlowych oraz politycznyh z ZSSR. D la Chin ZSSR stał się
zatem partnerem normalnym, a nie uprzywilejowanym, jak to było
w latach 50., czy pogardzanym, jak w latach 60. i 70.
Po stronie sowieckiej również nastał koniec pewnej epoki:
"chiński syndrom", który skłonił Breżniewa do przekształcenia Dalekie
go Wschodu i wielu rejonów Syberii w strefę zamkniętą, słabo
zaludnioną i zaniedbaną gospodarczo, ale um ocnioną militarnie, zdążył
już zniknąć, a teraz nastała era normalnej, korzystnej dla obu stron
współpracy, nie obciążonej żadnymi względami politycznymi i ideo
logicznymi.
ser Jerzy W .Bayer - ur. 1952, sinolog, w latach 1983 - 1990
korespondent PA P w Pekinie, m ieszka w W arszawie.
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List z Pragi o wspólnocie losu
N a p r a w d ę nie przypuszczałem, aby taka instytuq'a mogła
w ogóle istnieć. W ydawało mi się, że śnię, ale jednocześnie zdawałem
sobie sprawę, że była ona logiczną częścią rzeczywistości, w jakiej się
znajdowałem. D o tego stopnia logiczną i naturalną, że kiedy
odwiedzając Pragę w tym roku już jej nie znalazłem, poczułem coś
w rodzaju nostalgii.
Coś oto odeszło i nie powróci, a ja byłem zapewne jedną
z ostatnich osób, którym dane było to oglądać. Być m oże podobny
jest mechanizm nostalgii za latami młodości, które upłynęły w cza
sach totalitaryzm u. Pamięć ludzka zakrywa zawarte w przemówie
niach treści, a pozostawia jedynie łopot olbrzymich sztandarów
i słońce odbijające się we włosach kobiet śpiewających masowe
pieśni. Życie jest podłe, ale przecież stabilne i zawsze w iadom o co cię
czeka za zakrętem następnego dnia, jeżeli tylko przestrzegasz reguł.
Oczywiście trzeba przestrzegać reguł. Ja na przykład nie chciałem
włożyć kapci. W muzeum , do którego wtedy przypadkow o trafiłem
trzeba było włożyć muzealne kapcie. O brażało m nie to jakoś.
Podłoga nie wyglądała na szczególnie cenną, a muzeum było zupełnie
niemuzealne. W pewnym momencie postanowiłem pozbyć się kapci
i położyłem je na którejś z gablot. Z a chwilę wycofałem się jednak
z tego buntowniczego gestu widząc, że obserwują m nie co najmniej
dwie kamery. System upadał i wiedziałem o tym, ale ciągle jeszcze
decydowałem się na przestrzeganie reguł. Takich jak ja było coraz
mniej.
☆ ☆ ☆
Trafiłem tam od strony piwiarni "U Kalicha", zamienionej
w atrakq'ę dla niemieckich turystów, z ogromnym Szwejkiem
wyciętym z tektury uśmiechającym się głupawo w przedsionku.
Gdyby nie był z tektury, pewnie prędko by stam tąd uciekł, a gdyby
był prawdziwy, splunąłby tylko i poszedł pić gdzie indziej.
Od ulicy N a Bojisti, gdzie mieści się piw iarnia trzeba skręcić
w lewo w ulicę K e K arlovu i dojść nią do samego końca, m ijając po
drodze potężne XIX-wieczne budynki szpitalne i uniwersyteckie.
W tedy n ap o tk a się niewielki późnogotycki kościół z kopułą (rzad
kość!) o ceglastoczerwonej barwie, widoczną z daleka. Jego wnętrze
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przesiąknięte jest zapachem pasty do podłóg zmieszanym z wonią
kadzidła. Pastę czuć silniej, jakby opiekunowie kościoła przyznawali
się raczej do opieki M arty a nie M arii, jakby pragnęli chwalić Boga
bardziej czystością i połyskiem posadzek aniżeli porywam i ducha.
Ale jesteśmy w Czechach.
G dy wszedłem do wnętrza ze ścian spojrzały na m nie postaci
świętych i zwykłych ludzi, zatrzym ane wpół zdania, wpół oddechu,
przychwycone na wymianie spojrzeń. Przestrzeń stw orzona przez
średniowiecznego architekta zabudow ana była ciepłem barokow ych
rzeźb i sprzętów, zaś XIX-wieczna polichrom ia nadaw ała całości
jakąś tw ardość i naukow ą niemal powagę, k tó ra wydawała się
niezbędna. Spotkały się: szeroki oddech późnogotyckiej przestrzeni,
pełen życiowego napięcia nastrój baroku i profesorsko poważny
wdzięk końca ubiegłego stulecia. Przed kościołem stoi pom nik
cesarza K arola IV — XIX-wieczny hołd złożony historii. Jeżeli zrócić
się odeń w lewo, ku żółtawej budowli dawnego klasztoru Augustianów, nap o tk a się czerwoną tabliczkę: M uzeum Wojsk W ewnętrz
nych i Służby Bezpieczeństwa. H ołd złożony historii przez wiek XX.
N apraw dę nie przypuszczałem, aby tak a instytucja m ogła
w ogóle istnieć: idziesz wąskim korytarzem i nagle uświadam iasz
sobie, że ze ściany celuje w ciebie kilkaset pistoletów i rewolwerów.
Kulisz się instynktownie, starasz się prędko przem knąć przez kilku
m etrowy odcinek i na końcu natykasz się na tabliczkę z wyjaś
nieniami: oto cała ta broń należała do szpiegów i dywersantów
schwytanych przez W ojska W ewnętrzne i Służbę Bezpieczeństwa
w Czechosłowacji w jednym tylko roku 1952 a m oże 51. Sukces.
Idziesz dalej i napotykasz gablotę z fajansowymi talerzami
i filiżankami. Myślisz sobie, że to chyba pom yłka, ale nie doceniasz
pomysłowości wroga. Uważne przyjrzenie się naczyniom pozwala
odkryć jakieś dziwne wykwity na polewie. W szystko wyjaśnia
tabliczka: jakiś Josef Plojcharek albo C hnioupek, w roku 1950-tym
albo gdzieś w jego okolicach, pracow ał w fabryce fajansowych talerzy
i filiżanek i pow odow any patologiczną nienawiścią do socjalizmu
wsypywał do polewy przed wypaleniem śrut żelazny, który pow odo
wał owe wykwity. Państw o socjalistyczne poniosło na tym procede
rze wymierne straty, które udało się skrupulatnie wyliczyć: trzy
tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem koron i pięćdziesiąt halerzy.
Ale też i odpłaciło się godnie: sabotaży sta dostał osiem lat. Obok
tabliczki stoi talerz pełen żelaznego śrutu, który zdem askowany wróg
wsypywał do polewy. U dow odniono, wyliczono i pokazano. N ikt nie
m a praw a mieć wątpliwości.
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W innej sali natykasz się zaskoczony na w ypchanego policyj
nego psa. M im o woli patrzysz badawczo na sylwetkę jego przew od
nika, ale to tylko m anekin.
O bok w gablocie spoczywa nieco potrzaskana lotnia z silniczkiem , na której dwaj mężczyźni starali się kiedyś wydostać ze
swej ojczyzny. To była historia, k tóra trafiła na pierwsze stropy
gazet. L otnia zaplątała się w przewody wysokiego napięcia. Jeden
z mężczyzn zginął, a drugi, ranny, dostał się w ręce straży granicznej
i poszedł do więzienia. Ich lotnia trafiła do m uzeum jak o dowód.
Czego właściwie? Sprawności systemu? Ofiarności ludzi? Perfidii
i sprytu wrogów? Zaciskasz bezsilnie pięści. T am , na zew nątrz wre
życie i niemal fizycznie czuć już m ożna listopadow y wybuch
wolności. Jest październik 1989 roku, jeszcze tylko m iesiąc, ale tu,
do wnętrza, nie m a praw a dostać się życie.
M anekiny, m odele szpiegów, sztandary pułków bezpieczeń
stwa, retuszow ane fotografie wodzów, ja k przystrzyżona sierść
wypchanego policyjnego psa, i mowy pochwalne, których słowa
brzm ią głucho, ja k łopot w iatru na pełnych słońca pierwszo
m ajowych fotografiach. Czy kiedykolwiek w ogóle były takie maje?
A m oże to słońce i te bufiaste chm ury też zostały dom alow ane?
Ściągnięto je tu i teraz czekają aż K lem ent G ottw ald zacznie
przem awiać. Jeszcze dziś czuję wyraźnie to dziwne poczucie oszoło
mienia: co właściwie jest prawdziwe? N aw et pow ietrze, którym
oddychałem wydało m i się skłam ane. Byłem w miejscu, gdzie
skłam ana została cała rzeczywistość, a więc naw et światło świet
lówek brałem za słońce. D obrze znałem tę atm osferę. Z dzieciństwa.
Ze szkoły, z telewizji. K iedyś o wiele częściej oddychałem niepraw 
dziwym powietrzem .
Tego październikow ego popołudnia wydało mi się, że znala
złem się w jednym z ostatnich miejsc, gdzie m ogłem się z nim
zetknąć. Ale m iałem też świadomość, że potrafię norm alnie od
dychać. Zdum iew ające, ja k bardzo ta um iejętność była mi obca
w czasach, kiedy oglądałem Studio 2 i słuchałem naw oływ ań
radiowej Jedynki, a sam wystąpiłem na szkolnej akadem ii protes
tując nieszczerze przeciw ko bom bie neutronow ej. O to napotkałem
dawny zapach pow ietrza, który był m i jakże dobrze znany, który
szedł od słupów ogłoszeniowych z obwieszczeniami o poborze,
telewizyjnych ekranów i portretów m ordziastych facetów w gaze
tach. Niezwykłość sytuacji polegała jeszcze n a tym , że odnalazłem
go w obcym kraju, którego inność rzucała mi się w oczy n a każdym
kroku. W sąsiednim kraju.
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K u n d e ra napisał, że E u ro p a Środkow a to w spólnota losu.
Więc teraz stałem w m iejscu, gdzie znajdow ał się sublim at naszego
wspólnego losu. T ak on w yglądał dla większości, bo w alka była
decyzją nielicznych. Stęchłe, zakażone pow ietrze. W spólny los.
Spacerując po tych ulicach Pragi, na których nie spotka się
zbyt wielu turystów : idąc od Vyszehradu okrężną drogą przez
Benatską, koło ogrodu botanicznego, zachodząc do piw iarni K asz
ka i posuw ając się dalej K e K arlovu odnalazłem wreszcie - nie
szukając - naszą w spólnotę losu. Czy to właśnie jej u traty było mi
żal, kiedy poszedłem tam w ro k później?

w
R obert Bogdański — ur. w 1962, historyk sztuki,
pracuje w Sekcji Polskiej BBC. M ieszka w W arszawie, ™

Kazimierz Stembrowicz
Kamczatka wraca do Europy?
"Cały układ społeczny, ekonomiczny, cywilizacyjny
powinien prowadzić, popychać, strącać w przepaść
zagłady i niebytu państwo rosyjskie. Ciemny, obskurancki despotyzm, zdziczenie wyższych sfer, nę
dza ludu, samowola głupich i sprzedajnych urzęd
ników, niewiarygodna indolencja wodzów, najreakcyjniejsze prawa i obyczaje, barbarzyństwo w stosun
kach między ludźmi - to wszystko miast zatopić
państwo w haniebnej anarchii, miast zdemolować
strukturę państwową, miast wykorzenić naród rosyj
sk i ze wspólnoty europejskiej, to wszystko mozolnie
budowało potęgę dawnej Rosji, jej supremację, jej
wielkość śród narodów starego kontynentu."
Tadeusz Konwicki
"Kompleks Polski"
T o zadziwienie świetnego współczesnego pisarza wyraża
w prosty sposób ów dziwny fenomen rosyjski i sowiecki, nad którym
łamali sobie głowy i czynią to nadal najtężsi spece od "kolosa na
glinianych nogach". Jak to się dzieje, że od stuleci "państwo ponurej
anegdoty" (E.Małaczewski) nie tylko się nie rozpada, ale po przejś
ciowych kryzysach osiąga rangę m ocarstw a światowego i od 1945 r.
zagraża wprowadzeniem swoich porządków na obszarze całego
globu. Taki był zresztą szerszy sens rewolucji październikowej,
a potem prób jej eksportu na zew nątrz w postaciach adekwatnych do
aktualnych możliwości politycznych i m ilitarnych K rem la. Niekiedy
nawet twierdzi się, iż ustrój sowiecki zaprogram ow ano "nie po to, by
służył potrzebom kraju, a po to, by służył interesom rewolucji
światowej" (I.Sołoniewicz). Stwierdzenie to być może upraw nione
jest nawet do czasów sprzed 1917 r., tłum acząc im perialną (i jeszcze
nie "rewolucyjną") politykę podbojów prow adzoną przez carat.
D ram at Polski ostatnich dwóch stuleci sprawia, że jej miesz
kańcy są szczególnie wyczuleni n a h o rro r reżyserowany w Petersbur
gu lub M oskwie oraz kom edie polityczne realizowane jako od
powiedź w W aszyngtonie, Londynie czy Paryżu, a ostatnio ponownie
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w Berlinie czy Bonn. N aw et dość powierzchowny ogląd wydarzeń
politycznych od roku 1917 dziś w ewidentny sposób wykazuje
przeogromny rejestr karygodnych błędów strategicznych popełnio
nych przez Zachód w polityce wobec ojczyzny światowego proleta
riatu. Ich skutki kum ulow ały się i kum ulują nadal, zagrażając
cywilizacji zachodniej. K ażdy .błąd pociągał za sobą następny - aż
doszło wreszcie do nieznośnego i nieestetycznego "gorbazmu". I znów
Zachód trapi się Sowietami, doradza, śle dolary, żywność, m aszyny
i spegalistów, po raz kolejny w m awiając światowej opinii publicznej,
że jest to dalszy ciąg słusznie realizowanej m etody cywilizowania
kom unizmu sowieckiego i wciągania Związku Sowieckiego do
Europy tak m ocno, aż zmieści się tu i K am czatka. Z naiw ności tych
wiecznie żywych pomysłów śmieją się głośno i publicznie intelektuali
ści sowieccy, a po cichu zapewne i tylko we własnym gronie
członkowie ścisłego gremium partii superwewnętrznej. "Gorbi" p o d 
czas rajdów po świecie zgarnia m iliardy dolarów kredytów, obiecując
w zamian złote góry zysków i przytakując powściągliwie m arzeniom
zachodnich strategów. Ofiarodawcy konstatują z zachwytem, że
euroazjatycki prezydent nie odmówił, i że ubito kolejny świetny
interes.
D okładnie to samo (tyle tylko, że bez męczących podróży)
czynił Lenin i jego następcy. Nihil novi sub sole. Dlaczego tak się
działo i dzieje nadal? Odpowiedzi m oże być wiele. W szystko zależy od
punktu widzenia. N p. taka: czy Zachód tak napraw dę cokolwiek
stracił na tym, że pozwolił w yrosnąć i rozwinąć się kom unistycznem u
gigantowi? A m oże nawet zyskał... jeśli wziąć pod uwagę choćby
czysto ekonomiczny aspekt dożywiania sowieckiego głodom ora od
początku jego istnienia. M oże właśnie to ekonom ia, a nie rozsądek
i wyobraźnia polityczna steruje całą strategią amerykaósko-europejską wobec Związku Sowieckiego?
Prawie 60 lat tem u, w 1932 r. w W arszawie, niejaki S.
Kowalewski, najpraw dopodobniej "biały" Rosjanin, napisał i wydał
chyba własnym sum ptem w języku rosyjskim 70-stronicową broszurę
pt. "Wojna światowa trwa. N iem cy i Rosja Sowiecka sprawcami
obecnego chaosu gospodarczego". A utor z proroczą wizją i w klarow 
ny, logiczny sposób snuje rozw ażania o tym, co jego zdaniem
istotnego zachodzi w polityce światowej i co z tego niepożądanego
m oże wyniknąć. P unkt po punkcie dowodzi naiwności Zachodu
wobec Sowietów (i Niemiec). Bierze ona swoje źródło niejako
strukturalnie z całego układu ekonom icznego kapitalizm u zachod
niego oraz jego nadbudow y politycznej, sukcesywnie opanowywanej
przez pom ylone elity lewicowe i lewicujące. T o dlatego zachodnie
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technologie, kredyty i gotówka oraz fachowcy od przemysłu (z
rolnictwem Związek Sowiecki "poradził sobie sam") prawie "od
zaraz" po 1917 r. wspomagali poród państw a nowego typu. Casus
stosunków niemiecko-sowieckich w sferze ekonomiczno-militarnej
jest dziś w Polsce prawie zupełnie nieznany. Kowalewski siedem lat
przed rokiem 1939 i rok przed dojściem do władzy Adolfa H itlera
przewidział kolejną wojnę światową, wojnę wywołaną przez Niemcy
dzięki ścisłemu i tak na prawdę to jaw nem u sojuszowi z Józefem
Stalinem. Jedynym ratunkiem przed zbliżającym się kataklizmem
powinno być wykończenie bolszewików, które należało przeprowa
dzić m etodą ścisłej blokady gospodarczej i oczekiwaniem na bunt
zniewolonych narodów "sowieckich". Pozbawione sojusznika N ie
mcy w pojedynkę siedziałyby wtedy cicho. Zachód robił zaś coś
zupełnie a rebours. Rachunki potem płacili i płacą do dzisiaj inni.
M oże jednak obecnie, m im o kolosalnego wsparcia udzielane
go przez Zachód mitycznej "pierestrojce", której jak na razie wbrew
propagandzie nie m a, Związku Sowieckiego uratow ać się nie da.
M oże ostatecznie sam z siebie zakończy swą niesławną egzystencję
głodny kolos, którego nie wiadom o po co trzeba było cały czas
dokarm iać, by jakoby nadmiernie nie kąsał i nie pożerał zbyt wielu
liliputów naraz.
20.12.1990
Post scriptum
To, co aktualnie prokuruje nad Bałtykiem Kreml, by zdusić
ostatecznie wolę Litwinów, Łotyszów i Estończyków wybicia się na
niepodległość dowodzi jednego - niepoham owanej żądzy utrzym ania
imperium sowieckiego za wszelką cenę. Z a jakiś czas okaże się, czy to
się uda i czy głośne obnażanie wobec świata faktu, że Związkiem
Sowieckim wstrząsają konwulsje w samym centrum władzy nie jest
przypadkiem zręcznie wyreżyserowanym kamuflażem, obliczonym
na efekt zewnętrzny wobec Z achodu. Jak by nie było, myślę, że
Zachód ponownie kupi stabilizaq'ę, tym razem a la Gorbi.
21.01.1991

rrr Kazimierz Stembrowicz
- ur. 1953, historyk, au to r
i tłum acz tekstów o Rosji i systemie sowieckim, (ps.: W itold
Ster, Filip Kołyczew), m ieszka w W arszawie. -w
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Świat nie jest tylko szary
W poprzednim num erze Obozu ukazała się polem ika W oj
ciecha M aziarskiego z W łodzimierzem Bukowskim. Głównym jej
wątkiem (podkreślonym w tytule: Świat nie jest czarno-biały') jest
próba przekonania czytelnika, że jaskraw ość sądów Bukowskiego źle
odbija rzeczywistość i że najzdrowsza intelektualnie m etoda prow a
dzenia dyskursu wymaga eksponow ania obszarów własnej niepew
ności czy może nawet niewiedzy.
Już na początku polemiki M aziarski nieszczerze chyli czoła
przed Bukowskim za to, że ten wie (podkr.W .M .), co twierdzi.
W prawdzie większość opozycjonistów ze W schodu zgadza się z Bu
kowskim, ale przecież większość niekoniecznie musi mieć rację.
M niejszość niekoniecznie m usi być w błędzie. Z pewnością jednak m yli
się ten, kto nie dopuszcza ewentuałności błędu.
Nieważne, że ostatnie zdanie tej tak ładnie brzmiącej m ak 
symy jest pod względem logicznym wewnętrznie sprzeczne. Istotniej
szy jest problem postawy reprezentowanej w tym miejscu przez
polemistę. Tym , co mi w niej najbardziej nie odpow iada jest
nobilitow anie relatywizmu do rangi w artości najwyższej. Nie uw a
żam, że wypowiedź tylko wtedy jest cenna, gdy własną myśl przesłoni
się grom adą zastrzeżeń, uw arunkow ań i obw arow ań. W iem, że ten
sposób pisania o rzeczach istotnych jest niezwykle popularny w pol
skiej publicystyce, ale to właśnie spraw ia, że jest ona tak m dła
i pozbaw iona wyrazu. W ielokrotnie po przeczytaniu jakiegoś tekstu
m a się wrażenie, że autor być m oże m a jakieś zdanie, ale tak m u się
ono nie podoba, iż musi przytoczyć opinie kilku kolegów i koniecznie
zastrzec się, że nie wie, kto tak napraw dę m a rację. Uniemożliwia to
jakąkolw iek dyskusję i uniew ażnia podpis, który a u to r składa pod
swoim artykułem . W polemice z Bukowskim M aziarski daje dosko
nały przykład takiej "nieuchwytności" myśli, pisząc o stosunkach
polsko-niemieckich. Ze stronicow ego wywodu dowiedziałem się, że
Bukowskiego irytuje fa k t, iż Polacy alergicznie reagują na wszelkie
niejasności dotyczące stanowiska Niemiec w kw estii zachodniej granicy
Polski. Dalej następuje takie nagrom adzenie figur stylistycznych
i zwrotów m odalnych, że nie m a szans n a wyłuskanie opinii
M aziarskiego na ten tem at. Szkoda, bo m oże chciał powiedzieć coś
ciekawego.
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D ość wyraźnie natom iast przedstaw ione są w dalszej części
polem iki dwie tezy, z którym i zgodzić się nie mogę. W brew
sugestiom M aziarskiego Bukowski nie zaprzecza sam sobie. M a
racje, że w Związku Sowieckim konflikty narodow ościow e są
nieuniknione. M a również rację, że jedyną realną szansą na ich
rozwiązanie jest wycofanie się M oskwy z terenów podbitych. I nie
m a w tym żadnej sprzeczności! W podniesionej przez M aziarskiego
kwestii Zakaukazia odsyłam do tekstów prof. T.Świętochowskiego
(Obóz 19, 20). Oczy wiście nikt, również Bukowski, nie twierdzi, że
po uzyskaniu suwerenności przez republiki obecnego ZSSR zapa
nuje w nich natychm iast sielanka, ale m ożliwość gospodarow ania
we własnym, mniejszym państw ie bardzo często skłania do znacznie
większej troski o spokój i ugodę społeczną. Zupełnie nie przekonuje
m nie również prow adzona przez M aziarskiego bohaterska obrona
G orbaczow a przed pom ówieniami Bukowskiego o wzniecanie
konfliktów etnicznych. N asz kolega redakcyjny przekonany jest, że
prezydent ZSSR nie tylko sam ich nie wznieca, ale naw et nie wie, kto
to robi. Po p rostu nie wierzę w dyrdym ały, że O M O N wysyłany jest
do W ilna i Rygi wbrew intencjom G orbaczow a, strzela do ludności
cywilnej "broniąc mniejszości rosyjskiej przed miejscowymi szowi
nistami", okupuje budynki legalnie w ybranych władz, a biedny
dobry prezydent tak się tem u dziwuje, że aż nie wie, co począć.
Najwidoczniej rachunki M aziarskiego m ające w ykazać, co się
Gorbaczow ow i opłaca a co m u szkodzi w M oskw ie dają zupełnie
inne wyniki.
N a koniec chcę przytoczyć jeden z ostatnich akapitów
polem iki: Szczerze mówiąc, dziwię się Bukowskiem u i jego towarzy
szom, że nie dostrzegają fa k tu , iż w gruncie rzeczy przeciąganie się
obecnego stanu rzeczy jest korzystne także z punktu widzenia opozycji
rosyjskiej — pragm atyzm Gorbaczowa sprawia, że zakres wolności
(choćby i koncesjonowanej) system atycznie rozszerza się, co z kolei
daje opozycji czas na zorganizowanie się. I nieco dalej: Jakprzyznaje
sam Bukowski, Gorbaczow ustępuje, cofa się. Czegóż chcieć więcej?
D opraw dy dużo trzeba mieć tupetu, by z W arszawy udzielać takich
rad opozycji rosyjskiej. Tym razem ja chylę głowę (równie nie
szczerze) przed M aziarskim . T o jed n ak on wie najlepiej, ja k długo
jeszcze Rosjanie powinni godzić się z kom unistyczną wszechwładzą,
niew yobrażalną katastrofą gospodarczą i codziennym upodleniem.
Przypom ina to stwierdzenie pewnego w ybitnego pisarza niemiec
kiego, że dla A m eryki Południowej najodpow iedniejszy jest system
kubański, bo tam tejsze społeczeństwa nie dorosły do dem okracji.
T a k więc i wy, poczciwi Rosjanie, najpierw się zorganizujcie,
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zdem okratyzujcie, a potem będziecie m ogli mówić, że nie chcecie
mieć kom unizm u. Póki co powinniście cieszyć się pieriestrojką jak
głupi sznurkiem . D la was na siegodnia stolko chwatił. A jeśli
będziecie mieć wątpliwości, czy ju ż dorośliście do dem okracji,
spytajcie M aziarskiego.

Andrzej Ananicz

Kazimierz Stembrowicz
"Rosja carów" Richarda Pipesa *
R u ś (Kijowska), Ruś Moskiewska, państw o Moskiewskie
(Moskowia), Rosja - to nazwy określające najważniejsze etapy
rozwoju państwowego obszarów składających się na dzisiejszy
(jeszcze) Związek Sowiecki. K ażdy z nich mieści w sobie kilka stuleci.
Historycy bywają na ogół zgodni w kwestii, że do najazdu M ongołów
w połowie X III wieku rozwój państwowości rosyjskiej przebiegał
względnie norm alnie, tzn. odpowiadał temu, co zachodziło w tym
czasie w Europie. Powszechnie uważa się, że cywilizacyjna przepaść
pomiędzy Rosją a Zachodem (Europą) nie byłaby tak rozległa, gdyby
nie potom kow ie Dżyngis-Chana, którzy wykoślawili bieg dziejów
rosyjskich nadzwyczaj skutecznie.
Od XV, a szczególnie od XVI stulecia podróżnicy europejscy,
na ogół dyplomaci i kupcy, nie pozostawiają już złudzeń w swoich
świadectwach pisemnych, że przebywali w świecie, który ich za
dziwiał, przerażał, a czasem fascynował. A ntologia celniejszych
spostrzeżeń ludzi z kręgu cywilizacji europejskiej do XX wieku
włącznie, stałaby się pierwszej klasy bestsellerem (m arkiz de Custine
mógłby wtedy stracić swoją uprzywilejowaną pozycję o rankingu
myśli o Rosji u cytujących go autorów ) i potw ierdzałaby tezę autora
Rosji carów, że istnieje dość ścisła relaq'a pom iędzy rosyjską prze
szłością i sowiecką teraźniejszością. Należy tylko szybko dodać, że na
korzyść reżimu carskiego przem awia to, że m im o wszystko nie
sposób go porów nać z totalizmem sowieckim. Brak nawet odpowied
niej skali do przeprowadzenia takiego rachunku. Jednak - i tak a jest
opinia Pipesa - to właśnie stosunek kontynuacji i dziedziczenia
pomiędzy Rosją i Związkiem Sowieckim zdecydował o istocie
totalitaryzm u w wydaniu moskiewskim.
Pipes postawił sobie zadanie odpowiedzi n a bardzo zwyczajne
i proste pytanie, z którego narodziła się ta książka: Dlaczego tylko
w Rosji, inaczej niż w całej Europie społeczeństwo nie potrafiło
"okiełznać władzy politycznej za pośrednictwem jakichkolwiek poważ
nych ograniczeń?" W ten sposób autor podejm uje dawny spór
historiozoficzny. D la Pipesa w roku 1917 historia Rosji się nie
* wydawnictwo Krąg, Warszawa 1990
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skończyła. O drzuca wszelkie idealizujące reżim carski współczesne
poglądy (głównie rosyjskie), sprowadzające się do twierdzenia, że
dzieje Związku Sowieckiego to zjawisko nowe dla ludzkości, i że
dopiero od tego punktu rozpoczyna się epoka gatunku "homo
sovieticus" - człowieka-przedm iotu w państwie ideologicznym.
Najmocniej stanow isko takie reprezentuje A. Sołżenicyn. Dla
niego przem iana Rosji w Związek Sowiecki nie była "przedłużeniem,
lecz śmiertelnym przetrąceniem kręgosłupa, które o mało nie zakoń
czyło się śmiercią narodu". M . Heller i A. Niekricz akceptują ten
pogląd i drwią, że historycy zachodni doszukując się źródeł roku 1917
w okrucieństwach i terrorze Iw ana G roźnego czy P iotra Wielkiego.
Zdaniem większości rosyjskich polemistów Pipesa, odżegnujących
się od winy za kom unizm , ten potw orny pom ysł przebudow y świata,
po narodzinach w Europie Zachodniej, został narzucony Rosji przez
kosm opolityczną bolszewicką lewicę. W idzą oni genezę i rozwój
kom unizm u tylko przez pryzm at ideologii m arksistowskiej, od
rzucając antecedencje z rosyjskiej przeszłości.
Z a Pipesem m ożna przeciw takiej argum entacji posłużyć się
inną. Otóż przecież ta sam a ideologia socjalistyczna, k tó ra do
prowadziła do stotalizow ania Rosji, nie w ykonała takiej samej
roboty na Zachodzie. Dlaczego? W edług Pipesa powodem , dla
którego tak się nie stało, była nie tyle owa bałam utna idea, lecz raczej
rodzaj gruntu, który zainfekowała. Pipes punktuje - tylko w Rosji
oraz w krajach Trzeciego Świata socjalizm powołał do życia skrajnie
represyjne reżimy totalitarne. A więc tylko tam , gdzie społeczeństwo
nie posiadało m echanizm ów obronnych zakodow anych w jego
tradycjach, kulturze, systemie wartości. Tłum acz
Rosji carów
J. Bratkiewicz słusznie w tej m aterii zauważa, że utopie społeczne
kończyły się zwykle na Zachodzie na gadaninie i pisaninie. Groźniej
wyglądało to na W schodzie, gdzie pomysły takie stawały się "monst
rualną rzeczywistością".
Znakom icie skonstruow ana i błyskotliwa analiza historyczno-soq'ologiczna Pipesa daje głęboką interpretację dziejów Rosji.
Pipes uważa, że ancien regime w tradycyjnym kształcie zszedł ze sceny
w latach osiemdziesiątych X IX wieku i ustąpił pola nowemu
reżimowi, biurokratyczno-policyjnem u, który ewoluując dalej, zao
wocował w końcu totalitaryzm em . Szczególną uwagę A utor p o 
święcił relacji pom iędzy własością a typem władzy politycznej. N a
Zachodzie owe dw a elementy są całkowicie rozłączne. Rosja należała
do tegc typu organizm ów państwowych, w których władza politycz
na była rozum iana i urzeczywistniana jako przedłużenie praw a
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własności. W ładca był nie tylko suwerenem, lecz także właścicielem
państwa. Rosję traktuje więc Pipes jako typowe państw o patrymonialne. Z tego powodu A utor uważa za nieprzydatne wszelkie
schematyczne kalki pojęciowe stosowane zwykle w pracach his
torycznych traktujących o Rosji. Przy opisie społeczeństwa rosyjs
kiego darem ne jest więc posługiwanie się terminami europejskimi
w rodzaju: feudalizin, absolutyzm, szlachta czy burżuazja. Niczego
bowiem nie wyjaśniając, zaciemniają tylko obraz przeszłości.
Pipes z naciskiem podkreśla rolę środowiska geograficznego
w formowaniu się podstaw i zasad państwowości rosyjskiej (ruskiej).
Ograniczenia narzucone przez przyrodę powodowały, że poziom
rolnictwa był przez stulecia wyjątkowo niski i dystans między
wydajnością pracy w Europie Zachodniej i Rosji nieustannie się
powiększał. W brew obiektywnym determ inantom środowiska geo
graficznego i klim atu, które powinny uczynić Rosję obszarem
istnienia wielu niezależnych organizmów politycznych, stało się
jednak inaczej. Ekonom iczne przetrwanie Rosji zależało od stałego
poszerzania swoich terytoriów w celu kolonizowania nowych tere
nów. D o tego zaś niezbędny był system organizacji m ilitarnej. T a
kwestia, zdaniem Pipesa, jest kluczem do zrozumienia istoty politycz
nego rozwoju Rosji. W ładcy przekształcali Rosję w gigantyczną
domenę książęcą, przenosząc na nią praw o i instytucje swojego
dworu. W ten sposób Rosja stawała się własnością władcy, jego
wotcziną, w której i ziemia, i ludzie należeli wyłącznie do niego.
W takim państw ie nie mogło być żadnych ograniczeń władzy
politycznej. M onarcha i jego urzędnicy swobodnie rozporządzali
wszystkimi zasobam i ludzkimi i m aterialnym i kraju. Ów system
przetrwał, z pewnymi m odyfikacjam i do dzisiaj.
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D otychczas ukazały się następujące pozycje
przygotowane przez redakcję OBOZU:
- Trzecia rew olucja. P io tro g ró d - K ro n sz ta d 1921.
W yd. K rą g 1981
- Axel B ust-B artels, Pow stanie berlińskie 17 czerw ca 1953 roku.
W yd. K rą g 1981
- Z sblt C salog, L ajos M ., lat 44.
W yd. C D N 1986
- W ojna w A fganistanie,
W yd. C D N 1986
- A braham Szifrin, Przesłuchanie. O bozy pracy w ZSSR.
W yd. B iblioteka O b serw ato ra W ojennego, K ra k ó w 1986
- M ichał H eller, A leksander N iekricz, U to p ia u w ładzy. H isto ria
ZSSR od ro k u 1917 do naszych czasów . T .I-III.
W yd. C D N 1986
- R uch pokojow y w państw ach kom unistycznych.
W yd. W SK O S, seria Z E N 1987
- N azyw ać rzeczy po im ieniu. W ybór niezależnej publicystyki
czeskiej i słow ackiej.
W yd. C D N 1987
- R óża C zerw ińska, W szczęściu byliby to ludzie do b rzy ...
Wyd. P R O M 1987, W yd. P R O F IL 1987
- Siegfried K ogelfranz, J a k podzielono E uropę.
W yd. P R O F IL 1988
- M yśli o naszej E uropie.
W yd . P R O F IL 1988
- Borys Lewycky, P o lity k a i społeczeństw o n a U k ra in ie sowieckiej 1953-1980.
W yd. C D N 1988
- K adaryzm bez m aski. W ybór niezależnej publicystyki w ęgiers
kiej.
W yd. C D N 1988
- M enachem Begin, Białe noce.
W yd. C D N 1989
- Jifi G ru n to ra d , N iezależne inicjatyw y w C zechosłow acji.
W yd. Solidarni 1989
- T adeusz A .O lszański, Z arys h istorii U k rain y w X X wieku.
W yd. Solidarni 1990
- W ładim ir R y baków , A fgańcy.
W yd. B A ZA 1990
- W łodzim ierz K orzycki, Pow ikłane dziedzictw o.
Niemcy 1945-1990
W yd. SO N O R 1991

W numerze:
Sołżenicyn o Rosji
Białorusini w Polsce
Rola Tatarów litewskich w narodowym
ruchu wyzwoleńczym
Macedoński węzeł
Polski ksiądz w Kazachstanie
Ormianie i Azerowie - wojna czy pokój?
Ukraińcy na drodze ku wolności
Co się dzieje z afgańskimi dziećmi
wywiezionymi do ZSSR ?
Chiny — ZSSR: trudne sąsiedztwo

