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Romuald Wojna

Dzieje ZSSR, czyli dzieje dyktatury

Z w ią z e k  Sowiecki był i pozostaje nadal państwem ideologicz

nym. W związku z tym cechami mniej lub bardziej wyraźnymi jest 
dyktatura i wszelakie układy mono-, nie demokracja i pluralizm (o co 
upomina się obecnie spora część społeczeństw sowieckich). Wydaje 
się, że choć początków szukać można w rewolucji francuskiej, jej 
doświadczeniach, zwłaszcza wynikających z okresu terroru i dyk
tatury jakobińskiej, prawdziwe źródło znajduje się gdzie indziej, 
mianowicie w naukach Karola M arksa. Jego krytyka kapitalizmu 
i wynikająca z niej teoria walki klas społecznych znalazła w Rosji 
szeroki oddźwięk.

W rezultacie powstał tam dość spójny system quasi-naukowych 
formuł i definicji, objaśniających, niekiedy w sposób nadzwyczaj 
uproszczony najbardziej skomplikowane zjawiska społeczne. Wiele 
tych objaśnień niosło rzeczywistą wiedzę, wiele okazało się noś
nikami ograniczonymi w czasie, gdyż analiza M arksa dotyczyła 
kapitalizmu z określonego czasu, dla poznania którego, jak się 
wydaje, była nader przydatna, natom iast rzutowana na inne czasy 
okazała się narażona na pomyłki, ponieważ ów "kapitalizm", będący 
przecież nie czymś innym, niż rzeczywistością, praktyką społeczną 
i gospodarczą zmieniał się intensywnie, odbiegając coraz bardziej od, 
chociażby doskonałych, opisów i analiz Marksa.

W drugiej połowie XIX w. koncepcja M arksa oraz idee różnie 
pojmowanego socjalizmu szerzyły się w Europie, ułatwiając przez 
czas jakiś rozeznanie w przemianach społecznych, aż same stały się 
ideologią, zyskując w oczach swych zwolenników, a później wyznaw
ców walor pewników, dogmatów. Pojawili się egzegeci, puścizna 
marksowska stała się obszarem wszelakich zabiegów, doskonałym 
materiałem do budowy różnych koncepcji, zwanych ogólnie socjalis
tycznymi. Zaczynały się one różnicować według nowoczesnej zasady: 
radykalny — umiarkowany — zachowawczy, gdy tymczasem ciągle 
jeszcze świadomie przyjmowany podział, wzorowany na doświad
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czeniach wyniesionych z rewolucji francuskiej, odwoływał się do 
stałego kryterium: lewica — centrum — prawica.

W Rosji, gdzie zachowały się relikty wcześniejszych struktur 
społecznych, a zwłaszcza wspólnota gminna (obszczina), własność 
prywatną stosunkowo często utożsamiano z bogactwem, ale i nie
sprawiedliwością społeczną. Sukces indywidualny w interesach nie 
stał się, jak  na Zachodzie miarą wartości człowieka, natomiast 
ubóstwo pozostawało w aureoli świętości, wyniesionej z wieków 
ubiegłych, a dość prymitywnie rozumiane pojęcie sprawiedliwości 
społecznej, wzmagane przez rzeczywistą nędzę, brak nowocześniej
szego ustawodastwa, słabość elit, znajdowało doskonały grunt 
w warstwach uboższych, ze swej strony niwelując glebę społeczną 
pod siew radykalizmu. Sądzę, że bez uwzględnienia osobliwości 
Rosji, bez precyzyjnego zanalizowania i uogólnienia jej rzeczywis
tego stanu, ujawnienia podobieństw i odmienności wzorów (nie brak, 
lecz rozchodzenie się głównych tendencji rozwojowych: na Źachodzie 
— ku zróżnicowanej demokracji, w Rosji — ku skrajnej dyktaturze), 
nie da się w pełni zrozumieć i usytuować ani bolszewizmu, ani samej 
państwowości komunistycznej.

W końcu XIX w. w Rosji przebiegał proces różnicowania się sił 
politycznych, powstawania partii. Wcześniej istniejący ruch rewolu
cyjny wydał ich kilka, a więc pstry obóz anarchistów, swoisty rosyjski 
nurt ludowy (socjaliści-rewolucjoniści, czyli eserowcy) oraz socjal
demokrację. Pojawił się też liberalizm. Te właśnie partie i kierunki 
polityczne określiły dalsze dzieje Rosji.

W socjaldemokracji, skupiającej najwybitniejszych w imperium 
marksistów, rozpoczął działalność i rychło się wybił Włodzimierz 
Uljanow, przyszły Lenin. Swe wydatne zdolności poświęcił rewolucji, 
ale nade wszystko stworzeniu doktryny skrajnie radykalnej oraz 
skupieniu wokół niej elity intelektualnej i organizacyjnej. Doskonały 
znawca teorii M arksa, uznał się w istocie za jedynego prawdziwego 
jej interpretatora, oponentów niezmiennie obdarzając etykietą opor- 
tunistów, służalców burżuazji, lub nieco łagodniej — ignorantów. 
Jego ulubionym chwytem, który zawsze robił wrażenie na słucha
czach i czytelnikach, była fraza, że to a to jest abecadłem polityki, 
teorii, marksizmu, a więc adwersarz nie zna samych podstaw
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dyskutowanej sprawy. W połączeniu z dużą wiedzą i zręcznością 
Lenina, takie chwyty czyniły spustoszenie w szeregach przeciwników, 
przysparzały zwolenników, choć z pewnością element pierwszy 
zdecydowanie górował nad drugim. Dyskusje tyczyły dość często 
kierunków socjalistycznych, a najgwałtowniejsze ataki — towarzyszy 
z socjaldemokracji, mieńszewików, nie podzielających entuzjazmu 
Lenina do idei dyktatury proletariatu, którą to ideę uczynił on 
kamieniem węgielnym swych przemyśleń i dążeń, oraz ogłosił samym 
jądrem  marksizmu.

W koncepcji Lenina demokracja była elementem traktowanym 
dwuznacznie, czymś przeciwstawnym dyktaturze carskiej, ale niczym 
ważnym, gdyż istniały i ważyły jedynie dyktatury i walka między 
nimi. Nowa, postępowa klasa — proletariat (robotnicy) — miała 
dyktaturze obszarników i burżuazji przeciwstawić dyktaturę własną. 
Do tego niezbędna była organizacja klasowa — partia robotnicza. 
Właśnie w socjaldemokracji widział Lenin zalążek takiej partii 
i dlatego dosłownie walczył o jej charakter (kadrowa, świadoma 
klasowo, zorganizowana ściśle centralistycznie, zdyscyplinowana). 
Partia miała być narzędziem dyktatury klasy i dyktaturę realizować.

Teoria i praktyka bolszewizmu stworzonego przez Lenina była 
więc próbą uniwersalizacji kilku zespolonych w logiczną całość 
twierdzeń i hipotez M arksa, oraz uniwersalizacji samej dyktatury, 
czyli praktyki. Zatem widziałbym tu rozwój od idei do praktyki, od 
ogólnego do jednostkowego, w konsekwencji odwrotny niż na 
Zachodzie, natomiast bardziej zgodny z postulatami radykałów. 
Rozpowszechnione na Wschodzie i w Rosji pojęcie misji (obrońcy 
chrześcijaństwa — znane m.in. Polakom — kultury, Słowian, 
proletariatu) zakładało nie rozwój naturalny, lecz akty przemocy, 
uświęcone celem nadrzędnym. Wykształcała się pokraczna, ale nader 
silna potrzeba szukania wroga; dopiero wokół owego negatywnego 
uczucia mogły narastać pozytywne. Istniało więc i poczucie za
grożenia, zmuszające do widzenia w propozycjach nie tyle zmian 
programów politycznych, ile swego rodzaju koła ratunkowego. 
W tym szukałbym wytłumaczenia gwałtowności zachowań, niechęci 
do prawdziwych dyskusji i działań politycznych, a entuzjazmowanie 
się hasłami skrajnymi.



4 ROMUALD WOJNA

Rosja znalazła się w położeniu ciężkim nie tylko przez bagaż 
dziewiętnastowieczny, ale i rzeczywistą potrzebę, nawet konieczność 
zrzucenia balastu samowładztwa. Tego zadania nie wykonał i nie 
mógł wykonać słaby kapitalizm rosyjski, pozbawiony m.in. natural
nego zaplecza mieszczańskiego. Mieszczańskie organizacje politycz
ne dopiero się rodziły, a już odczuwały obecność konkurentów, 
którzy na Zachodzie nadeszli później (w sensie następowania epok) 
— demokratów spod znaku marksizmu oraz rewolucyjnych radyka
łów. M ożna powiedzieć, że to, co na Zachodzie rozkładało się na 
dziesiątki lat, w Rosji prawie zbiegało się w czasie.

Rewolucja 1905 r. była pierwszą i najważniejszą szansą Rosji na 
rozwój naturalny, demokratyczny. Najważniejszą, bo żądania i ocze
kiwania społeczne z grubsza układały się zgodnie z nowoczesnymi 
podziałami politycznymi. Porażka rewolucji i przemian demokraty
cznych pchnęła skłonności intelektualne i emocje Rosjan ku po
stawom i hasłom radykalnym, dobrze zakorzenionym i stosunkowo 
popularnym. W rosyjskiej rzeczywistości miotającej się od najwyż
szych uniesień ducha do całkowitej negacji jednostki, od idei 
feudalnego porządku boskiego do anarchizmu, od histerii wokół 
rzekomych świętych do cynizmu i amoralności skrajnych radykałów, 
umacniały się warstwy świadomości podatnej na demagogię, do 
której trafiała i absurdalna przecież teza Lenina o istnieniu wyłącznie 
dyktatur jako formy ustroju.

Ważkim okresem niwelowania gruntu społecznego pod różne 
rozwiązania ustrojowe okazała się I wojna światowa. Ujawnił się 
kryzys tradycyjnych wartości moralnych, zmieniały się relacje między 
jednostkami i grupami, powstawały swoiste fenomeny społeczne, jak 
prawie publiczna funkcja dezerterów na wsi. Im dłużej trwała wojna, 
tym bardziej umacniały się opcje skrajne. Rewolucja marcowa 1917 r. 
obaliła carat, ale zwolniła hamulce wstrzymujące nacisk elementów 
anrchizujących. Punkt ciężkości spoczął nie na partii liberalnej 
(konstytucyjni demokraci, czyli kadeci), jak się spodziewano, lecz 
bloku umiarkowanych socjalistów, skupiającym przede wszystkim 
socjaldemokratów mniejszościowców (mieńszewików) oraz um iar
kowaną większość socjalistów-rewolucjonistów, wywodzących się 
z tradycji ludowej, narodnickiej. Uzyskali oni przeważające wpływy 
w tworzonych po rewolucji radach delegatów (robotniczych, chłops
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kich, żołnierskich, kozackich) i przez nie wywierali nacisk na Rząd 
Tymczasowy. Rząd z kolei był emanacją liberalnych warstw bur- 
żuazji, cały zaś mechanizm władzy wynikał z koncepcji marksistows
kich, przewidujących, że siłą wiodącą rewolucji rosyjskiej winna być 
liberalna burżuazja, zatem i rząd — jej reprezentant, ograniczany 
i naciskany przez obóz tzw. demokracji rewolucyjnej, czyli blok partii 
socjalistycznych.

Ów mechanizm władzy miał być wpisany w system demo
kratyczny. Duma Państwowa, twór ograniczony i związany sys
temem samowładztwa nie wchodziła w grę. Wszystkie większe partie 
zgadzały się w jednym: Rosja winna mieć parlament, Zgromadzenie 
Ustawodawcze, które określi i rozstrzygnie kwestie podstawowe. Cel 
ten stał się swego rodzaju zwornikiem w strategii eserowców 
i mieńszewików.

Wybitni działacze obu tych partii starali się, wbrew zmieniają
cym się warunkom, doprowadzić Rosję do Zgromadzenia Ustawo
dawczego, do ustalenia się systemu parlamentarnego. Historiografia 
komunistyczna ukazuje ich jako dziwaczne hybrydy: na poły głup
ców, na poły zdrajców klasy robotniczej. Tymczasem ich pozycja 
była oczywista, gdyż świadomie stanęli w centrum, stając się 
wdzięcznym obiektem napaści ze wszystkich stron. Mimo dość 
gwałtownie postępującej polaryzacji postaw, przesunięcia się libera
łów ku prawicy i elementów taktycznego sojuszu bolszewików ze 
skrajną lewicą, a przede wszystkim z anarchistami, centrum za
chowało wpływy w społeczeństwie (zdecydowane zwycięstwo w wy
borach do Zgromadzenia Ustawodawczego już po rewolucji paź
dziernikowej).

W kwietniu 1917 r., wkrótce po powrocie z zagranicy, Lenin 
publicznie przedstawił swoje tezy, będące programem nowej rewolu
cji, przechwycenia władzy przez rewolucyjnych radykałów i ustano
wienia dyktatury. W ówczesnej świadomości rosyjskiej, poddanej 
naciskowi rewolucji, mieściła się doskonale swoista kwadratura koła: 
dyktatura jako wyraz demokracji. Wielu bolszewików wierzyło 
w swój demokratyzm, pewnie nawet Lenin, zwłaszcza, iż samą 
demokrację redukował faktycznie do udziału mas w zarządzaniu 
państwem. Brak precyzji w podstawowych pojęciach (np. rewolucja, 
demokracja, socjalizm, postęp) utrudniał — i utrudnia nadal — roze
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znanie istoty wielu ruchów społecznych i faktów.
W okresie poprzedzającym przewrót bolszewicki w Piotrog- 

rodzie, Lenin konsekwentnie nawoływał do powstania i obalenia 
Rządu Tymczasowego, a wraz z ujęciem władzy — do ustanowienia 
dyktatury swej partii, przy czym postrzegał ją szerzej niż samą nazwę. 
Dążył do stworzenia międzynarodowego systemu bolszewizmu, czyli 
sieci partii powiązanych wspólnym celm: światową rewolucją i jedno
litą strategią, taktyką radykalnie rewolucyjną. W 1919 r. doprowadzi! 
do powołania Międzynarodówki Komunistycznej (Komintern), mają
cej być wspólnym, kolektywnym kierownictwem międzynarodowego 
ruchu komunistycznego. Aspekty owe wychodzą poza ramy niniej
szego zarysu, niemniej trzeba choćby najkrócej odnotować owe relacje 
wzajemne — oczekiwanie komunistów rosyjskich na wybuch 
rewolucji w Europie (stąd np. decyzja w 1920 r. ataku na Warszawę, by 
poprzez podbitą Polskę rozpalić znów gasnące ognisko w Niemczech), 
pojawienie się i zakorzenienie syndromu "oblężonej twierdzy".

Przewrót bolszewicki w Piotrogrodzie zapoczątkował proces 
przejmowania władzy w całym państwie przez elementy skrajnie 
lewicowe. Uczestniczyli w nim bolszewicy, anarchiści, lewica socjalis- 
tów-rewolucjonistów, maksymaliści (właściwie: socjaliści rewoluc- 
joniści-maksymaliści, zbliżeni do anarchistów), grupy zrewoluc
jonizowanych żołnierzy i marynarzy. Ci ostatni, zwani górnolotnie 
"dumą rewolucji" ulegali głównie wpływom anarchistów, za co 
później, w czasie rozprawy bolszewików z anarchizmem, zapłacili 
wysoką cenę.

Po zdobyciu władzy i zalegalizowaniu nowego stanu prawnego 
przez radykalną większość II zjazdu rad, Lenin stoczył walkę ze 
zwolennikami wariantu wielopartyjnego rządu socjalistycznego. Je
go koncepcja była koncepcją rządów monopartyjnych, gdyż poza 
bolszewikami dopuszczała jedynie rewolucyjne grupy z innych partii, 
a więc wybór polegał na wyborze między wariantem władzy jednej 
partii a wariantem ruchu skrajnie lewicowego, zdominowanego przez 
tęże partię i w przyszłości stającego się jej częścią integralną. Prawie 
wymuszony na lewicowych eserowcach sojusz pozwolił komunistom 
uwiarygodnić się w oczach chłopów, osłabił ówcześnie najsilniejszą 
partię (eserowców), a system rad delegatów przeciwstawić Zgroma
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dzeniu Ustawodawczemu. W ten sposób porażka wyborcza bol
szewików nie tylko nie odebrała im władzy, ale stała się przyczyną 
ostatecznego przekreślenia wariantu demokratycznego.

Lenin wykazał ogromną stanowczość i konsekwencję w nisz
czeniu wszelkich struktur demokratycznych i tworzeniu systemu 
dyktatury partyjnej. To on przekreślił szanse powołania wielopartyj- 
nego rządu socjalistycznego, on zlikwidował Zgromadzenie Ustawo
dawcze, wyłonione w jedynych wolnych wyborach w Rosji, on zniósł 
system wolności prasy i przywrócił cenzurę, on też rozpoczął 
nieubłaganą walkę z Cerkwią prawosławną i innymi Kościołami 
(kulminacja w latach głodu 1921-1922, kiedy władze komunistyczne 
dokonały zorganizowanej grabieży resztek dobytku kościelnego oraz 
akcji niszczenia na skalę rzadką w historii dzieł sztuki sakralnej). Na 
miejsce niszczonych tradycyjnych i demokratycznych wartości i in
stytucji Lenin stawiał elementy tworzące spójny system dyktatury 
partyjnej, swoistą, świecką odmianę teokracji, wprowadzając bez
względnie kontrolę partii komunistycznej nad możliwie obszernymi 
połaciami życia.

System stworzony przez Lenina, a niezupełnie precyzyjnie 
zwany sowieckim (po wojnie domowej nazwa ta już tylko kamuf
lowała inną treść polityczną), ufundowany na ideologii komunistycz
nej, teorii walki klasowej i dyktatury proletariatu miał kilka cech 
charakterystycznych: uznawał istnienie wyłączne własności społecz
nej (państwowej), monopartyjność, centralizację władzy (zniesienie 
klasycznego podziału na władzę ustawodawczą, sądowniczą i wyko
nawczą), nietolerancję i nierówność społęczną (różne kategorie 
obywateli, pozbawienie praw obywatelskich za wykonywanie dys
kryminowanego zawodu, np. kapłanów), nadrzędność partii komu
nistycznej, daleko posuniętą autonomię organów represji, stosowaną 
w praktyce odpowiedzialność członków partii tylko przed partią (jej 
władze decydowały, czy komunista, który dokonał czynu przestęp
czego będzie pociągnięty do odpowiedzialności karnej), interwencje 
osobiste wybitnych działaczy i praktykę nieformalnych umów mię
dzy dwoma osobami lub grupami (czyli to, co w naszym języku 
potocznym nazywamy "układami", "wchodzeniem w układy"), wre
szcie istnienie przymusowych (np. spółdzielnie spożywców) lub
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w praktyce przymusowych (np. związki zawodowe) organizacji 
społecznych. Jeśli dodać do tego rozbudowaną sieć kontroli państ
wowej i partyjnej, widać wyraźnie, że całość tworzyła doskonale 
przemyślany zbiór narzędzi dyktatury partyjnej.

Podmiotem w tym systemie była partia, nie klasa robotnicza, 
choć ta, z racji nałożonych na nią funkcji, a więc szyldu kryjącego 
treść dyktatury oraz rezerwuaru kadr partii, mogła liczyć na 
ograniczone przywileje (np. wyższe racje żywnościowe, łagodniejsze 
traktowanie przez organy represji za przestępstwa pospolite i krymi
nalne). Sam Lenin nie wykazywał ambicji dyktatora, choć fakt 
sprawowania władzy prawie dyktatorskiej traktował jako coś oczy
wistego. Był niekwestionowanym wodzem partii, zatem dyktatura 
partii automatycznie wynosiła go na szczyt. W każdym razie nie 
widać w jego poczynaniach chęci osobistego wywyższenia, za to 
dążenie —  za wszelką cenę, wszelkimi sposobami — do ustanowienia 
dyktatury partii, bez czego, zapewne, nie dostrzegał możliwości 
zrealizowania program u rewolucyjnego, z komunizmem jako celem 
ostatecznym. Dlatego byłoby błędem twierdzenie, że celem Lenina 
była dyktatura. Z kolei błąd Lenina polegał na tym, iż nie liczył się 
z możliwością działań ludzi, którzy rzeczywiście taki cel preferowali, 
iż narzędzie może być obiektem pożądania. Dostrzegł to zbyt późno, 
pod koniec życia.

Oficjalna historiografia komunistyczna opracowała i lansowała 
następujący schemat periodyzacji (do wybuchu II wojny światowej, 
z rozbudowanym podziałem wewnętrznym): Rewolucja 1917 r. 
— wojna domowa — nowa polityka ekonomiczna (NEP) — kolek
tywizacja i uprzemysłowienie — pierwsze pięciolatki — II wojna 
światowa. Schemat ten miesza historię polityczną z gospodarczą, 
a przede wszystkim tworzy mit faktów, których nie było, czyli 
przełomowe znaczenie planów pięcioletnich, zamazuje natomiast 
kompletnie samą istotę dziejów ZSSR — walkę o dyktaturę.

M ożna zaproponować kilka wariantów nowego ujęcia, bardziej 
przylegającego do rzeczywistego przebiegu procesu dziejowego. 
Pozwolę sobie przedstawić jeden z nich: Rewolucja i uchwycenie 
władzy przez bolszewików (1917-1918) — walka o władzę scent
ralizowaną (1918-1921) — krystalizowanie się dyktatury partii
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komunistycznej z równoległym procesem tworzenia się i umacniania 
dyktatu wodza i oligarchii partyjnej (1921-1923) — początek walki 
o władzę (śmierć Lenina), stan względnej równowagi i rozwoju 
państwa (1923-1925) — system duumwiratu, fenomen "opozycji", 
dyskusja wokół uprzemysłowienia (1926-1928) — rozstaje lat 
1928/29, pierwsza wielka prowokacja stalinowska (tzw. kryzys 
aprowizacyjny, czyli zbożowy), koniec duumwiratu, nadzwyczajne 
decyzje i nadzwyczajne środki (1928-1929) — Stalin u władzy, 
początek tzw. kultu jednostki, czyli dyktatury i ideologii wodza, 
odgórna pseudorewolucja (1929-1934) — rozstaje 1934 r.: normaliza
cja czy zaostrzenie? — zabójstwo Kirowa, wprowadzenie dyktatury 
terrorystycznej, rozprawa z dyktaturą partyjną, powstanie roz
winiętego systemu totalitarnego (1934-1939).

Historiografia komunistyczna celowo ukrywała to wszystko, co 
mogło rzucić światło na istotę dyktatury partyjnej, potem stalinows
kiej. Dlatego stary schemat periodyzacyjny był pejzażem nierzeczy
wistym, kryjącym główny mechanizm — dyktaturę. Ukazanie i zro
zumienie tego mechanizmu jest warunkiem koniecznym poznania 
dzejów ZSSR. Bez niego całość rozsypuje się w kalejdoskop nie
zrozumiałych, niekiedy prawie paranoicznych wydarzeń. Przecież 
krwawy szał drugiej połowy lat trzydziestych, to żadne szaleństwo, 
lecz precyzyjnie obmyślona rozprawa z dawnym aparatem  władzy 
oraz akcja zastraszenia całego społeczeństwa w celu maksymalnego 
umocnienia nowego systemu dyktatury — dyktatury jednostki.

Jednym z pytań zasadniczych, które rodzi się nieuchronnie, i nie 
tylko u badaczy historii Związku Sowieckiego, jest pytanie: Lenin 
a Stalin. Nie wątpię, że prawidłową, choć tylko częściową od
powiedzią będzie stwierdzenie następujące: główne wątki dyktatury 
stalinowskiej widoczne są u Lenina (np. uznanie państwa za jedynego 
właściciela, wyłączne istnienie dyktatury jako formy ustrojowej, 
skrajna centralizacja, przywiązywanie dużej wagi do przemocy, 
terroru. Wspólne im było swoiście dialektyczne widzenie świata, 
wyłącznie jako opozycje: czarne-białe, rewolucja-kontrrewolucja, 
dyktatura klasy robotniczej (bolszewicy)—dyktatura burżuazji 
(wszystkie inne partie), socjalizm-kapitalizm. Lenin gwałtownie 
zwalczał samą myśl istnienia jakiejś samodzielnej trzeciej siły.
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Przyjęcie zwulgaryzowanej wersji dialektyki wyjałowiło intelektual
nie komunistów, uniemożliwiło szersze widzenie świata, skazało na 
swoistą ślepotę polityczną, gdy przez całe lata głównego wroga 
upatrywali w państwach zachodnich (kapitaliści), skazując jedno
cześnie demokrację na zagładę.

Propagowane i wpajane milionom ludzi "dialektyczne" widzenie 
świata przez skrajnie uproszczony schemat czarno-biały (my-oni, 
socjalizm-kapitalizm), dawało komfort psychiczny, pozwalając naj
trudniejsze problemy przedstawiać w tak zredukowanej postaci, aż 
pasowały do owej obowiązującej bajkowej konwencji zło-dobro, 
dając owym ludziom złudzenie rozumienia, a podrzędniejszym 
działaczom iluzję wtajemniczenia. Mamy tu więc do czynienia 
z potężnym narzędziem, które pozwalało realizatorom dyktatury 
kierować ludzką świadomością. Później, wraz z petryfikowaniem się 
części struktur sowieckich i procesem quasi-sakralizacji praktyk 
życia publicznego, samo narzędzie znalazło się w obrębie sacrum, 
stając się dogmatem. Na przykład pojęcie światopogląd naukowy (tzn. 
marksistowski, komunistyczny) nie wymagało żadnych dowodów, 
przeciwnie, przysługiwało mu prawo bycia dowodem (oraz liczne 
przymiotniki, np. słuszny, jedynie słuszny, najdoskonalszy). Przy
miotnik naukowy dawał sankcję niepodważalności intelektualnej, 
a jednocześnie wskazywał, że wszystkie inne światopoglądy są 
nienaukowe, zatem gorsze, zatem szkodliwe, a jeśli szkodliwe 
— wymagają piętnowania i zwalczania.

Zwyczaj, maniera Lenina powoływania się w publicystyce na 
naukę, "ujmowania problemu naukowo", zrozumiałe u człowieka, 
który sam naukowcem nie był, stanowiły pewien chwyt retoryczny 
i ozdobnik. Później, wraz ze świecką deifikacją osoby wodza 
bolszewików, uznaniem jego pism za coś wyjątkowego, zwroty te 
potraktowano dosłownie, samym pismom zaś przyznano status 
nieweryfikalności przez naukę, przeciwnie, nieraz ją  właśnie weryfi
kowano przy pomocy pism wodza.

Sądzę zatem, że większość cech charakterystycznych dla dyk
tatury stalinowskiej rzeczywiście odnaleźć można, choć w postaci 
mniej rozwiniętej, nawet niekiedy zalążkowej w dyktaturze partyjnej 
Lenina. Lenin tworzył, umacniał dyktaturę partii, był też lojalny
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wobec komunistów (wobec innych bywał cyniczny i bezwzględny). 
Stalin pozbył się tej słabości, to on wymagał lojalności od innych. 
Sedno nie tkwiło w ludziach, o których od tysięcy lat wiemy, iż 
bywają jednocześnie źli i dobrzy, ale w tak konsekwentnym, przemyś
lanym tworzeniu dyktatury, w zniszczeniu wszelkich, nawet dających 
się przewidzieć jedynie w dalekiej przyszłości możliwości samoobro
ny społeczeństwa. Los i szczególne zdolności Stalina zadecydowały, 
że narzędzia dyktatury znalazły się w jego rękach. On zaś nie tylko 
z nich korzystał, ale znacznie udoskonalił, można by rzec — zuniwer- 
salizował. Terror, przemoc, tortury, strach, pozbawienie praw, 
prowokacja, to wszystko mogło równie dobrze niszczyć i zniewalać 
"burżuja", zwyczajnego obywatela, członka partii. Lenin stworzył 
podstawy systemu totalitarnego, Stalin system ten rozwinął do końca 
i wyniósł na wyżyny masowego ludobójstwa. Obaj byli komunistami 
i obaj, jak nikt inny, przyczynili się do wielkości imperium komunis
tycznego.

Inna rzecz jak  tę wielkość oceniać. Historia nie zna odpowiedzi 
jednoznacznych, jak nie zna jednoznacznych faktów. Każdy jest 
skutkiem i przyczyną, wszystkie są całością zupełnie niedostępną 
naszemu rozumowi i percepcji, wybieramy z niej okruchy i z nich 
lepimy zrozumiałość na naszą miarę. M amy jednak narzędzia 
badawcze, też niedoskonałe, które jednak pomagają obiektywizować 
nasze zabiegi, np. badania porównawcze. Oceny, wynikające przecież 
z różnych wzorców, systemów moralnych, światopoglądowych nie 
powinny wpływać na sam proces badawczy.

Jedną z kwestii podstawowych w dziejach ZSSR była i jest ( co 
potwierdzją tragiczne wydarzenia ostatnich miesięcy) kwestia naro
dowościowa. Komuniści, nie bez racji, głosili, że Rosja carska jest 
więzieniem narodów i ludów ją  zamieszkujących. W obliczu nowej 
rzeczywistości przedrewolucyjne hasła, diagnozy i proponowane 
środki okazały się niewystarczające lub wręcz nieprzydatne. Zaraz po 
zdobyciu władzy działacze bolszewiccy stanęli wobec kwadratury 
koła, gdy pragnęli tworzyć jednolite, mocne państwo, głosili zasady 
walki klasowej, z drugiej strony zaś musieli uwzględnić propagowaną 
przez własną partię zasadę samostanowienia narodów. Rychło też 
ludzie pokroju Stalina i Bucharina doszli do wniosku, że w krajach
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rozwiniętych prawo to przysługuje tylko klasie robotniczej, jeśli zaś 
całym narodom, to tylko zacofanym (np. Buszmenom w Afryce). 
Lenin odciął się od tak naiwnego i jawnie nieprzydatnego w propaga
ndzie wniosku, natom iast ze świadomym, lub narzuconym przez 
przekonania rewolucyjne cynizmem opracował formułę, której sens 
sprowadzał się do pełnego uznania prawa każdego narodu do 
samostanowienia, aż do oderwania, ale i pełnego uznania prawa 
robotników i komunistów do walki o zjednoczenie całego ruchu 
robotniczego (nieoderwanie). Sens praktyczny polegał na formalnym 
utrzymaniu wygodnego hasła, szermowaniu nim wobec innych, 
natom iast niestosowaniu u siebie. I znów, zło nie leżało tu w fałszu, 
boć podobnych wybiegów polityka zna wiele, lecz w oficjalnym 
i szeroko głoszonym przez propagandę uznaniu przewrotności 
i fałszu za dobro samo w sobie. Rozpoczynała się mniej lub bardziej 
świadoma edukacja w obłudzie i dwulicowości, zjawisko umiejętnie 
wykorzystane później przez Stalina i będące jednym z filarów jego 
władzy.

Lenin był autorem sekciarskiej, czysto spekulatywnej teorii 
istnienia w każdym narodzie dwóch kultur — postępowej i wstecznej, 
związanych z walką klas, z klasami społecznymi. Samemu twórcy 
była ona potrzebna do różnych chwytów publicystycznych i kon
strukcji propagandowych, w praktyce, naturalnie, nie mogła być 
stosowana bez niewyobrażalnych szkód. On sam też musiał walczyć 
z "jaskiniowcami rewolucyjnymi" o ratowanie dziedzictwa wieków (a 
jednak to Lenina najbardziej obciąża barbarzyńska akcja zniszczenia 
prawosławnej sztuki sakralnej, przeprowadzona w latach 
1921-1922). I znów trzeba powtórzyć: co się zalęgło w myślach 
Lenina, później w czyn wcielał Stalin, mając doskonały pretekst do 
likwidowania osób, warstw i zjawisk niepożądanych. Nawet nieuda
ny pomysł swego poprzednika potrafił Stalin wykorzystać jak 
doskonałe narzędzie terroru.

Pod‘koniec życia Lenin zetknął się z nową dla niego, jak sądzę, 
sytuacją, gdy stosowane wobec innych sił i partii chwyty, żonglerka 
słowami, cyniczne podejścia i decyzje wróciły do środowiska bol
szewików. Ujrzał je np. w czasie akcji zjednoczeniowej, w okresie 
bezpośrednio poprzedzającym akt powołania ZSSR, już rozrosłe
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i grożące bytowi partii. Wyczyny Stalina, Ordżonikidzego, Dzierżyń
skiego i innych w Gruzji, następnie dyskusja wokół problemu 
autonomii. Fałsz, obłuda, brutałność —  trafnie formułował to 
w ostatnim świadomym okresie życia — nie mogą być fundamentem  
jedności. Ale i tu, choć troska jego z konieczności dotyczyła całego 
państwa, przecież koncentrowała się na partii, na zagrożeniu jej 
spoistości, jej możliwości dyktatorskich, nadal utożsamianych przez 
Lenina z rewolucją i jej funkcjami. On sam posiadł władzę wraz 
z partią z racji niekwestionowanego autorytetu, jakim  się cieszył 
wśród komunistów, z racji prezentowanych walorów osobistych, 
przydatności dla partii. Tymczasem pod koniec życia ujrzał coś 
innego groźnego: skupianie władzy na zimno przez Stalina, co 
w połączeniu z pewnymi cechami wewnętrznymi (brutalność i nielo
jalność wobec innych komunistów) groziło typowi dyktatury wy
kreowanemu i realizowanemu przez Lenina. Ta sama brutalność 
i nielojalność Stalina wobec innych środowisk nie wywoływała 
żadnego niepokoju u Lenina.

Zastanawianie się, co uczyniłby Lenin, gdyby żył dłużej (natural
nie jako człowiek zdrowy), jest zajęciem jałowym. Rzecz bowiem 
polega na realiach, te zaś grały na korzyść Stalina, któremu wystar
czyło powoływać się na poprzednika, stawiać akcenty, gdzie tamten 
nie postawił, zawierać doraźne sojusze z licznymi rywalami najgroź
niejszego konkurenta do władzy — Lwa Trockiego. Poprzednio 
niepodważalny autorytet Lenina nie dopuszczał do rywalizacji o wła
dzę, po jego wyłączeniu podczas choroby, a tym bardziej po śmierci, 
wybitna osobowość, inteligencja i stanowisko Trockiego stały się 
powodem ataków, zjednoczenia się słabszych. Ideologiczna, zmitolo- 
gizowana wersja tych trywialnych w końcu wydarzeń, powołała do 
życia opozycję trockistowską, która później ewoluowała, rozrastała się, 
zmieniała nazwę stosownie do aktualnych potrzeb. Mechanizm, jak 
większość analogicznych zabiegów w partii komunistycznej, był dość 
prosty: silniejszy sobie przypisywał obronę podstaw i idei marksizmu 
oraz myśli i dorobku Lenina, słabszy stawał się tzw. opozycjonistą. 
Przegrywający nie tylko ponosił porażkę, ale stawał się wrogiem partii, 
wrogiem ludu. Początkowo porażka tylko eliminowała z grona bezpo
średnich pretendentów, później rokowała coraz gorzej.
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Wszechwładne panowanie polityki i zwulgaryzowanej teorii walki 
klasowej nie sprzyjało głębszym, pozytywniejszym krokom w kwestii 
narodowościowej. Uznano prawo do nauki w języku ojczystym (nie 
zawsze możliwe do wyegzekwowania), prawo narodów i większych 
ludów do jakiejś formy własnej, ale sowieckiej państwowości, wreszcie 
formalną równość wszystkich obywateli wobec prawa (naturalnie, ze 
wszystkimi obciążeniami klasowymi). Nawet te ograniczone upraw
nienia nie wszędzie wprowadzono w życie, nie tylko ze względu na 
opór szowinistycznych elementów rosyjskich, ale i znaczne zróż
nicowanie w rozwoju cywilizacyjnym. Pene przyspieszenie miała nadać 
tzw. korienizacja, czyli nacjonalizacja aparatu biurokratycznego na 
obszarach narodowościowych, ale i ona z biegiem czasu wypłowiała. 
W połowie lat trzydziestych, gdy Stalin zaczął realizować koncepcję 
imperium o podwójnym fundamencie, ideologii komunistycznej i ele
mencie rosyjskim, które grały rolę spoiwa, o żadnym pozytywnym 
rozwiązaniu mowy być nie mogło. Przy pomocy represji i nacisków 
administracyjnych wszelkie waśnie i sprzeczności narodowościowe 
zepchnięto w cień, jakby zamrożono.

Fałsz i obłuda czające się już u narodzin zjednoczonego państwa, 
a wprowadzone w życie wraz z faktycznym zwycięstwem autonomicz
nej koncepcji Stalina, rozrosły się w system imperialny. Nie przyznając 
praw należnych narodom, tworzono narody sztuczne, jak Azerbej
dżanów (obecnie preferuje się nazwę: Azerowie), Karelów, Buriatów, 
Mołdawian, co tworzyło iluzje o polityce narodowościowej komunis
tów i służyło ukryciu faktu, iż to władze ZSSR nie dopuszczały do 
łączenia się jednych narodów (gdy zasadnicza ich część znajdowała się 
poza granicami ZSSR), a oficjalnie domagały się tego dla innych (np. 
Ukrainy i Białorusi).

Problem narodowościowy bolszewików ewoluował zgodnie 
z ogólną koncepcją państwa komunistycznego. Pierwszą zmianę 
kierunku wyznaczyło zjednoczenie republik w jednolity Związek 
Sowiecki. Zmiana polegała głównie na przejściu z nastawienia na 
samorząd i podporządkowanie partii ku biurokratycznym struk
turom  partyjno-państwowym. Następny etap wiązał się ze zwycięst
wem koalicji antytrockistowskiej pod hasłem możliwości budowy 
socjalizmu w jednym kraju. Pociągało to za sobą konieczność



DZIEJE ZSSR, CZYLI DZIEJE DYKTATURY 15

dalszego umocnienia władzy centrum oraz stworzenia sieci ściśle 
podporządkowanych, pseudo-narodowych struktur państwowych, 
bardziej uporządkowanych, bardziej zgodnych ze stanem rzeczywis
tym rozmieszczenia narodów i ludów.

W połowie lat trzydziestych, po przejściu pełni władzy w ręce 
Stalina oraz zapoczątkowanego zabójstwem Kirowa etapu dyk
tatury terrorystycznej, nastąpiła nowa zmiana w podejściu do kwestii 
narodowościowej. Element rosyjski (język, pismo, kultura, częś
ciowo historia) miał odtąd pełnić rozliczne funkcje państwowotwór- 
cze, postępowało wyjaławianie treści internacjonalnych, częściowy 
nawrót do rusyfikacji. Pojawiły się określenia dostosowane do 
mentalności wschodniej, tkwiącej korzeniami w strukturach feudal
nych — np. nazywanie Rosji starszym bratem, co podkreślało więzy 
i uzależnienie innych narodów i ludów. Pojęcie narodu zostało 
zbiurokratyzowane, pozbawione tego, co w nim najważniejsze
— podmiotowości. W sferze duchowej rolę podm iotu grał kom u
nizm, upostaciowany w organizacjach partyjnych, najpełniej
— w postaci wodza proletariatu, skupiającego zeświecczone cechy
boskie: wszechwiedzę, nieomylność, kontynuację wiary
(Marks-Engels-Lenin-Stalin), ekumenizm komunistyczny (wódz 
światowego proletariatu), zwycięstwo dobra nad złem (socjalizm 
nieuchronnie zwycięży kapitalizm, ten bowiem jest skazany na śmierć 
przez zdeterminowanie procesu dziejowego), zapewnienie zbawienia 
świeckiego (pewność linii generalnej partii, odejście od niej pociąga 
nieuchronne potępienie, czyli przekształcenie takiej jednostki w swoi
stego "demona", skazanego przez "obiektywne warunki", a więc 
niezależnie od pobudek subiektywnych, na szkodzenie twórczej 
walce ludu dążącego do komunizmu).

N aród więc w teorii, a zwłaszcza w praktyce komunistów, nie był 
czymś naprawdę istotnym. Jego przemijające znaczenie, przedmioto- 
wość, sam Stalin określił i usankcjonował formułą: Narodowy 
w formie, socjalistyczny w treści. Zewnętrzna, nietrwała, narodowa 
powłoka kryje wieczne wartości duchowe, a te są "socjalistyczne", 
"komunistyczne".

Problemy narodowościowe, po włączeniu ich w krąg idealnego 
schematu dytktatury totalitarnej, najbardziej przypominającej
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świecki wariant teokracji, nie mogły, naturalnie, funkcjonować w ich 
prawdziwej szacie, czyli sprzecznościach. Ogłoszono więc pełne ich 
przezwyciężenie w rodzime socjalistycznych narodów sowieckich. Waś
nie przemianowano w przyjaźń i współpracę. Narody stały się 
elementami większej całości, nie mogły mieć zatem funkcji podmiotu. 
W tym systemie podmiotem był tylko wódz.

Z czego wynikała podwójna natura, rodząca dwulicowość tak 
powszechną w systemie komunistycznym? Sądzę, iż tkwiła ona 
w samej dyktaturze, która jeszcze nie mając władzy, już potrafiła 
doprowadzić do mutacji rewolucji (październik 1917 r.). Wszystkie 
poprzednie rewolucje walczyły, choćby przemocą, nawet niepohamo
wanym terrorem (rewolucja francuska), ale biły się o cele demo
kratyczne. Po raz pierwszy w dziejach przemoc, terror, odebranie praw 
obywatelskich stało się celem głównym (dyktatura proletariatu). 
Znaczenie owej rewolucyjnej antropofagii wymykało się większości, 
ale dostrzegali ją  działacze z obozu socjalistycznego (rewolucyjnej 
demokracji). Bolszewicka dwulicowość, która nie pozwoliła rozwiązać 
żadnego istotnego problemu w splocie kwestii narodowościowej, 
ujawniła się w pozorności przyzwolenia na samostanowienie, od 
początku jednak przekreślone i zarezerwowane do decyzji samych 
komunistów. Reszta była już tylko pochodną, bowiem to wtedy 
komuniści odebrali narodom ich podmiotowość. Trzeba jednak przy 
tym pamiętać, że nie było to działanie wymierzone wyłącznie w narody 
i ludy zamieszkujące Rosję, lecz w całą społeczność państwa sowiec
kiego, społeczność, której bolszewicy odebrali samodzielność i prawa 
na rzecz swej partii. Wniosek nasuwa się sam przez się: dyktatura partii 
wyklucza podmiotowość społeczeństwa.

Z powyższych rozważań wynika pytanie: Czy istniała alter
natywa? Odpowiedź wydaje się dość prosta. Przez zacofanie polityczne 
i gospodarcze Rosja była niejako skazana na rewolucję, narastającą 
przecież od wielu dziesięcioleci. Alternatywa tkwiła w samej rewolucji: 
dyktatura rewolucyjna — demokracja socjalistyczna. Rozbicie demo
kracji socjalistycznej, egzekucja Zgromadzenia Ustawodawczego, 
zaplanowana i zrealizowana zresztą z żelazną konsekwencją przez 
Lenina, przekreśliła perspektywę demokratyczną, oczyściła pole woj
nie domowej, choć stosunek sił w zantagonizowanym społeczeństwie
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wykluczał trwałe zwycięstwo obozu „białych” (kontrrewolucji). 
Mówiąc jasno: Rosja miała alternatywę, nie różne możliwości.

Wnioski, płynące z rozważań dla czasów nam współczesnych są 
następujące: partie komunistyczne, typu leninowskiego lub stalinows
kiego (innych nie znamy), będące wyspecjalizowanymi narzędziami 
dyktatury, działają na swój sposób sprawnie w warunkach walki, 
konfrontacji, zagrożenia. Tzw. Nowa Polityka Ekonomiczna wprowa
dzona w 1921 r. przez Lenina (po krwawej rozprawie z garnizonem 
i marynarzami Kronsztadu) była pomyślana jako konfrontacja gos
podarcza z "klasami posiadającymi", a przede wszystkim jako środek 
odrodzenia rolnictwa. Mimo potworności głodu lat 1921-1922, samo 
odejście od wyniszczających praktyk tzw. komunizmu wojennego 
przyniosło, bez przesady, błyskawiczne polepszenie. Dzięki temu już 
w latach 1923-1925 przeprowadzono udaną reformę finansową. Rok 
1925 mógł być pierwszym rokiem stabilizacji, przyniósł jednak 
pierwsze, jeszcze niezbyt bolesne, słabo tylko odnotowywane w facho
wej literaturze uderzenie w NEP — metodami administracyjnymi 
ograniczono poważną część gospodarki prywatnej w miastach (u- 
znano, że sektor państwowy i spółdzielczy jest już dość silny). 
Pozostawione w spokoju rolnictwo stało się fundamentem względnej 
stabilizacji gospodarczej. W latach 1927-1928 znów rysowały się 
pomyślne perspektywy, które wynikały z ograniczonej, względnej, ale 
jednak jakiejś zamożności wsi. Stalin odpowiedział na to pseudo- 
rewolucyjną kolektywizacją i gwałtowną industrializacją. Partia pono
wnie była przydatnym narzędziem dyktatury. Kolejną szansę stabiliza
cji, już po okropnościach kolektywizacji w 1934 r. przekreślił Stalin 
ponownie przez zabójstwo Kirowa i rozpętanie straszliwego terroru.

Każdy spadek napięcia społecznego i międzynarodowego, każda 
stabilizacja niosą z sobą zasadnicze pytanie: czy dyktatura jest 
potrzebna? Takie pytanie ukazuje bez osłonek problem października 
1917 r. i prawdziwość socjalistycznej alternatywy, demitologizuje 
postać Lenina, bolszewizm, partię komunistyczną. Jest nie do przyję
cia dla adeptów laickiej wiary komunistycznej, odrzucających racje 
rozumu.

Romuald Wojna — profesor w Instytucie Historii
| PAN, specjalizuje się w historii Rosji i ZSSR.



Rostisław Jewdokimow-Bogak

Solidarność i odpowiedzialność

O p u b lik o w a n y  kilka miesięcy temu artykuł Aleksandra 

Isajewicza Sołżenicyna Jak mamy przebudować Rosję* wywołał 
wielkie zainteresowanie na całym świecie. Duża część tej rozprawy 
jest poświęcona problemom narodowościowym i dlatego chciałbym 
wypowiedzieć się w sprawie niektórych twierdzeń przywoływanego 
autora. Nie będę niczego owijać w bawełnę. Przy całym moim 
szacunku do Aleksandra Isajewicza tematy podniesione w jego 
publikacji od dawien dawna nurtują nasze myśli, a cały jego ogromny 
autorytet tylko podniecił społeczeństwo i pobudził nasze poszukiwa
nia, wyprowadzając je na nowy poziom. Proponuję rozważyć nie apel 
narodowego geniusza, lecz znaleźć wyjście ze ślepego zaułka dla 
naszego państwa. Nie chcę powtarzać prawd znanych wszystkim, 
lecz chciałbym powiedzieć o tym, o czym mówić nie przystoi, tak jak 
nie opowiada się w towarzystwie o rozstroju żołądka. Jednak 
wołałbym zobaczyć w czytelnikach uczestników nie wielkoświatowe- 
go rautu, ale konsylium lekarzy. Wspólnym naszym zadaniem nie jest 
bowiem prawienie sobie komplementów, lecz określenie symptomów 
choroby. Po to, żeby nie umrzeć na skręt kiszek.

Stara prawda brzmi: kwestii narodowościowych jest tyle, ile 
narodów. I dlatego każdy znak zapytania staje się teraz groźnym 
przeciwstawieniem wykrzyknika na niekorzyść Aleksandra Isajewi
cza. Małymi narodami on, jak się okazuje, gardzi — Ukraińców nie 
uważa za naród, Ormian zdradza, a Kazachów kroi żywcem. 
Jednocześnie rosyjscy szowiniści narodowi są gotowi oskarżać go 
o zdradę miłych ich sercom ideałów jednej i niepodzielnej. Do 
przypadków wyjątkowych jeszcze wrócimy, ale najpierw chciałbym 
również postawić jeden zarzut. Przy czym, według mnie — jedyny, 
który zasługuje na uwagę, zarzut o charakterze ogólnym, a nie 
szczegółowym.____________

*Obszerny fragment tej głośnej publikacji A. Sołżenicyna zamieściliśmy w nr 20 
„Obozu” (przyp. red.)
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Jeśli obojętnie które z 12 niesłowiańskich republik nie zechcą 
odłączyć się od Związku Rosyjskiego, to my sami musimy powiedzieć 
im zdecydowane nie —  powiada Sołżenicyn. Ale dlaczego? Dlatego, 
że przebudowywać musimy Rosję, o niej musimy myśleć — dla niej 
cała chwała. I zapomina przy tym, że jeżeli ktoś rzeczywiście 
s a m  zechce zachować z nią jedność — z demokratycznym, 
wolnym i bogatym krajem naszych pragnień — to przecież nie 
Niemcy czy Szwecja, które same są zamożne i demokratyczne, lecz 
kraje i narody doprowadzone przez dziesięciolecia sprzecznej z natu
rą władzy do skrajnego stopnia wyniszczenia ekonomicznego i poli
tycznego. Do tego samego wyniszczenia i z tych samych powodów co 
i sama Rosja, Ukraina czy Białoruś. Mamy wspólny los i wspólny 
grzech.

Jeżeli powiadamy, że u podstaw naszego odrodzenia leży 
konieczność odnowy duchowej, moralnej i kulturalnej, to jak można 
pogodzić to z dążeniem do odtrącenia ręki proszącej o pomoc? 
Przecież w tychże kazachskich stepach wraz z ich tradycyjną 
strukturą najpierw miała miejsce sprowokowana komunistyczna rzeź 
międzyplemienna, która kosztowała życie nieledwie całą ludność 
Zachodniego Kazachstanu, i która zakończyła się powszechną 
eksterminacją przez czerwone hordy mieszkańców Mangyszłaku, 
a potem nastąpiła „kolektywizacja” , „zagospodarowanie ugorów” 
i BAM, nie wspominając już o poligonach atomowych. Owszem, 
poważna część winy za to spoczywa na miejscowych Kunajewach. 
Ale, być może, zależało coś niecoś również od Chruszczowów 
i Breżniewów. Tak, zrzucać na naród rosyjski odpowiedzialność za 
wszystkie te świństwa nie byłoby sprawiedliwie — ugory, na przy
kład, „zagospodarowywały” wszystkie republiki — ale Kazachowie 
są, być może, jeszcze mniej winni.

I o jakim w ogóle odrodzeniu narodu może być mowa, jeżeli 
proponuje się nam bez cienia wstydu patrzeć Kazachom w oczy 
i składając im ofertę pójścia sobie precz jednocześnie zabiera się im 
połowę terytorium? Owszem, Północny Kazachstan pod względem 
etnicznym jest dzisiaj rosyjski, ale czyż można powiedzieć, że jest on 
odcięty od Syberii tylko dlatego, że w przeszłości parę razy w roku 
przechodzili tamtędy koczownicy? Przecież w całym Wielkim Stepie
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czyż nie cala ludność przez stulecia dwa razy w roku przemieszczała 
się z jednego końca w drugi? A po zejściu ze sceny historycznej 
Scytów i Sarmatów Wielki Step zasiedliły ludy turańskie: Połowcy, 
Tatarzy, Kazachowie... Czy mogą mieszkać tam Rosjanie? Tak, 
i Kazachowie ich nie przepędzają (z pojedynczych ekscesów w dzisiej
szych nienormalnych warunkach nie wolno wyprowadzać wnios
ków). Ale mieszkać razem i na całym obszarze. Inaczej nastąpi rzeź, 
wojna domowa i nie będzie nadziei na odrodzenie moralne.

Rzecz nie w Kazachach i nawet nie w terytorium. Chodzi 
o podstawową zasadę. Izolacjonizm lub, nazwijmy rzecz ładniej, 
samoograniczenie wielkiego narodu na dużym terytorium jest dla 
niego wygodne ze względów gospodarczych i politycznych. Ze 
względów ekonomicznych — ponieważ prawie całkowita samowy
starczalność Rosji pozwala jej z sukcesem stosować protekcjonizm 
w celu „przebudowy” . Ze względów politycznych — ponieważ któż 
będzie w stanie tej „przebudowie” przeszkodzić, jeżeli same z siebie 
odpadną ostatnie pretensje o imperializm — już nawet nieważne czy 
sprawiedliwe. Jednak taka wygoda jest nieodłączna od egoizmu 
narodowego i nieodpowiedzialności. To niemoralne. I w tym właśnie 
tkwi sprzeczność tekstu Sołżenicyna: moralne pouczanie jest nie do 
pogodzenia z próbą odgradzania się od tych, z którymi łączą nas 
obopólne winy i nieszczęścia.

Otwartość wobec świata i swoich sąsiadów, zdolność do wzięcia 
na siebie swojego — nie cudzego stopnia odpowiedzialności za 
tragiczne zawirowania historii to kwestia moralności, która powodu
je wiele kosztów i to nie tylko materialnych. Jednak na drodze 
egoizmu i bogacenia się nie ma duchowych wzlotów. I nie można 
podczas pożaru gasić tylko własnego domu — bowiem i tak znowu 
się zapali, jeżeli nie pomożemy sąsiadom poradzić sobie z ogniem. 
Komuniści nie bez powodu uwielbiali perorować o pożarze światowej 
rewolucji. Sam nawet znałem pewnego obłąkanego zachodnioukrain- 
skiego kandydata na członka KPZS, który wzywał do —  rozpalenia 
bombą atomową słońca komunizmu nad całą planetą. No i trzeba 
powiedzieć, że w Czarnobylu prawie im się to udało. Nie mamy 
prawa odmawiać pomocy nie tylko Mołdawianom, Ormianom czy 
Kazachom, ale przy pierwszej sposobności, troszkę „przebudowaw
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szy się” , także i Kubańczykom, Wietnamczykom czy Albańczykom. 
Na każdym punkcie Ziemi, gdzie tylko pojawi się czerwona zaraza, 
spoczywa — nasza odpowiedzialność.

Inna kwestia, że ta odpowiedzialność jest nie tylko nasza. Tzw. 
dzika dywizja ustanawiała władzę sowiecką na Kremlu (gwoli 
sprawiedliwości należy dodać, że liczyła ona w tym momencie nie 90 
proc, górali lecz Ormian); podczas wojny domowej wsławili się 
strzelcy łotewscy, a szczególnie ukraińska „konnica Budionnego” 
i oddziały batki Machno; później —  żydowscy czekiści i niejacy 
przywódcy gruzińscy. A przecież byli jeszcze: przewodniczący Mao 
i wujaszek Ho, marszałek Tito i wielu innych ludożerców, całkiem 
niezależnych od ZSSR i tym bardziej — od Rosji. Próbowano 
wysuwać wobec mnie zastrzeżenia, jakoby oddziały takie już ze 
swojej natury były antyukraińskie, przywódcy — antygruzińscy itp. 
Załóżmy, że częściowo stanowisko takie jest słuszne. A więc w takim 
wypadku bądźmy konsekwentni i nazywajmy machinę hitlerowską 
— antyniemiecką, a Armię Sowiecką (Czerwoną) — antyrosyjską. 
Lecz każdy, łatwo dostrzegający ziarnko w oku bliźniego, nie 
zauważa, nie chce ujrzeć źdźbła w swoim własnym oku. I jakoś nie 
widać, żeby ktokolwiek, poza Rosjanami, zgadzał się dzielić winy za 
zbrodnie komunizmu u nas w kraju i na całym świecie.

No i cóż! Wynika z tego niezbicie, że narody, które wstąpiły na 
drogę egoizmu narodowego i które nie chcą uznać swojej własnej, 
osobistej winy za grzech ogólnoludzki, czeka straszne rozczarowanie. 
Nasze szczere skupienie się na sobie i naszej przemianie duchowej, jak 
można sądzić, polega na tym, ażeby uniknąć owego rozczarowania 
i pomóc tym, którzy sami docenią zagrażające im niebezpieczeństwo 
i zechcą dać sobie z nim radę. Ale na siłę kochany nie będziesz. Każdy 
ma prawo zrzucić z dachu płonące głownie i stanąć przy płocie 
z siekierą w ręku, nie wpuszczając sąsiada. Tak właśnie kiedyś 
postąpili Estończycy, którzy rozbroili i praktycznie zlikwidowali 
armię Judenicza w celu zawarcia iluzorycznego pokoju z bol
szewikami.

Obecnie w wielu byłych„sowieckich” republikach dochodzą do 
władzy siły, które tak właśnie postępują. Zobaczymy, do czego to 
doprowadzi.
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Zdrowe i naturalne poczucie narodowe samo z siebie łatwo przy 
pierwszych objawach egoizmu narodowego idzie na lep fanatyków 
i zaczyna być eksploatowane przez demagogów, którzy w rezultacie 
zdobywają władzę. Proces taki ma swoją nazwę — f a s z y z a c j a .  
Podkreślam: proces — nie stan; a faszyzacja jeszcze nie jest faszyz
mem. W terminie tym nie trzeba widzieć więcej, niż jednogłośny 
związek „m as” z wodzem, który biegle wykorzystuje hasła populis
tyczne i nie brzydzi się innych sposobów wpływania na psychologię 
tłumu. Pierwsze symptomy właśnie takiej faszyzacji znajdujemy już 
niestety u tych narodów, na które przywykliśmy patrzeć ze szczerym 
szacunkiem jako na wzorce rozsądku i trzeźwości.

Oto ci sami Estończycy posyłają wojsko w celu wyznaczenia 
granic wobec sąsiednich obszarów rosyjskich. Ktoś powie, że oni 
tylko odbierają to, czego niesprawiedliwie ich pozbawiono. Częś
ciowo tak. Ale — tylko częściowo. Przecież w granice Estonii weszły 
w swoim czasie rejony czysto rosyjskie, których ludność oceniła, że 
lepiej być mniejszością w demokratycznej Estonii, niż większością 
w bolszewickiej Rosji. Ławra Pskowsko-Pieczerska, na przykład, do 
1939 r. znajdowała się na terytorium Estonii, ale ludność wokół niej 
była bez wyjątku prawosławna i rosyjska. Może tak tylko wynikło 
w XX wieku i jest to samo z siebie niesprawiedliwe? Nic podobnego! 
Klasztor powstał jeszcze w XV wieku, a w stuleciach XVI i XVII 
stanowił bastion obrony właśnie Rosjan i to nawet nie przed 
Estończykami, a przed Niemcami, Polakami i Szwedami. W  ogóle 
Słowianie i Estończycy-Czudź mieszkali tutaj p r z e m i e s z a n i  
od dawien dawna, i wspólnie przecież wzywali Ruryka do objęcia 
władzy.

Jeszcze jedna kwestia jest interesująca. Obecnie w Estonii 
mieszka około 30 procent Rosjan, przy czym w północno-wschodniej 
części republiki są oni zdecydowaną większością. Fakt ten może 
stanowić niebezpieczeństwo dla małego narodu — zwłaszcza jeżeli 
Rosjanie zostaną sprowokowani do konfrontacji z państwem estońs
kim. I oto ktoś próbuje przyłączyć jeszcze kilka rejonów rosyjs- 
kojęzycznych. Co w tej sytuacji powinni zrobić skrajni szowiniści 
rosyjscy, stronnicy jednej i niepodzielnej? Może oddać Estonii za 
jednym zamachem Psków i Nowogród razem z Petersburgiem jako
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dodatkiem? Szowiniści wszystkich krajów łączcie się! Czyżby posyła
jący owe oddziały przywódcy estońscy (nieważne, że nieformalni) 
tego nie rozumieli? N a pewno to rozumieją. A więc jedno z dwóch: 
albo ta akcja miała dla nich jedynie znaczenie propagandowe, 
w istocie prowokacyjne (przecież przyciągnąć uwagę w tej kwestii 
można i trzeba było dokonać w inny sposób — wywalczając na 
własnym rządzie włączenie tej sprawy do katalogu problemów na 
rozmowy z rządem Rosji), albo nie są oni skłonni do tolerowania 
ludności rosyjskiej i marzą o jej deportowaniu do rejonów, gdzie, 
powtórzę, rzeczywiście demokratyczny rząd Estonii tolerował 
i ochraniał Rosjan (co prawda uprzednio wykańczając 15-20 tysięcy 
żołnierzy, którzy uratowali Rewel-Tallin przed bolszewickimi zabój
cami). Więcej nawet, narodowy bohater estoński, twórca oddziałów 
gwardyjskich, które własną piersią obroniły Estonię przed czer
wonymi hordami, był z pochodzenia Rosjaninem. Nazywał się 
Kuperjanow, a wśród jego podwładnych było niemało Rosjan. Aż do 
końca lat 80-tych patrioci estońscy, ryzykując aresztowaniem, deko
rowali jego grób w dni świąt narodowych flagami i wieńcami.

A teraz przejdźmy do granic i układów. Czyż nie jest dziwne, że 
bardzo liczne ruchy narodowościowe, pragnąc uzasadnić takie czy 
inne swoje prawa, powołują się na jakieś papierki podpisane przez 
Lenina i innych przestępców lub na decyzje tej samej Ligi Narodów, 
która chwalebnie podsumowała swoją działalność, wydając Czecho
słowację na łup Hitlera? Jaką mocą prawną może charakteryzować 
się jakikolwiek dokument podpisany w imieniu Rosji czy ZSSR, 
poczynając od 25 października 1917 r. aż do dnia dzisiejszego, jeżeli 
de jure jego wartość jest taka sama jak  w przypadku zawierania 
jakiegokolwiek układu między państwem tej czy innej strony świata 
z kierownictwem mafii sycylijskiej? Nie znaczy to jednak wcale, że 
Polska, Finlandia czy dzisiejsze republiki „związkowe” nie mają 
prawa do istnienia. Znaczy to tylko tyle, że o legitymiźmie naszych 
wzajemnych stosunków można będzie mówić dopiero wówczas, 
kiedy p r a w o m o c n e  rządy republikańskie podpiszą umowy 
z p r a w o m o c n y m  rządem Rosji. Za prawomocne można 
uważać takie rządy, które posiadają sankcję albo od Siły Wyższej 
— w zależności od przekonań religijnych (jak w przypadku W atyka
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nu czy niektórych państw muzułmańskich) lub z gestii narodu na 
drodze s w o b o d n e j  artykulacji jego woli. W ten sposób de 
jure zdołamy ustalić granice tylko w przyszłości, a de facto  posiadamy 
granice, które są aktualne jedynie dzisiaj.

Oto na Litwie prezydent Landsbergis, próbując zagwarantować 
sobie poparcie Niemców, mówi o chęci dokonania przeglądu rezul
tatów drugiej wojny światowej i obiecuje oddać Niemcom Prusy 
Wschodnie, wywołując tym samym homerycki chichot w Europie 
— jak można bowiem rozdawać cudze ziemie, jeśli nie kontroluje się 
nawet całkowicie swoich własnych?! Rzecz jest doprawdy jeszcze 
bardziej śmieszna i nieodpowiedzialna! Czy Landsbergis zapytał 
samych Niemców, czy zgodzą się przyjąć taki prezent? Wystarczyło 
się przejść na początku października ubiegłego roku ulicami miast 
zachodnioniemieckich podczas dość posępnego świętowania jedności 
Niemiec, ażeby zrozumieć — konieczność potężnych wkładów kapita
łowych w byłą N R D  wywołała u Niemców spore niezadowolenie. 
A czy szanowny Prezydent widział, w jakim stanie znajdują się 
Kónigsberg albo Pilawa? Kto obecnie uda się tam z Hamburga, 
Frankfurtu czy z Monachium? Niemcy rosyjscy — to inna kwestia. Ale 
i my sami, bez Landsbergisa, pamiętamy uczynioną nam niesprawied
liwość, i jako rosyjscy demokraci rozmaitych nurtów jesteśmy gotowi 
pomóc im zarówno w odtworzeniu Republiki Nadwołżańskiej jak 
i w przesiedleniu do Prus Wschodnich. Jaki będzie los tych ostatnich, 
rozstrzygnie czas, ale w najbliższych latach, o ile wiadomo, Niemcy 
będą bardziej skłonni zainwestować w ich rozwój olbrzymie środki 
— dla pomyślności wszystkich naszych narodów! — niż przejmować 
je pod swoje skrzydła jako nieproszony podarunek.

Jak więc określić to oraz pewne inne oświadczenia aktualnych 
przywódców Litwy? Czyż nie kolejną próbą zamiany wszystkich 
problemów narzuceniem już nie narodowej, a wręcz nacjonalistycz
nej psychozy, tym bardziej niebezpiecznej, że już nawet do Kodeksu 
Karnego zostały wniesione poprawki z przedwojennego kodeksu 
litewskiego, które pozwalają stosować karę śmierci wobec wrogów 
narodu. A przecież takowymi, krótko mówiąc, mogą się okazać nie 
tylko Rosjanie — nie jest ich na Litwie znowu tak wielu — ale 
i Polacy, i Białorusini.
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Oto N odar Natadze, przywódca Frontu  Ludowego Gruzji, 
podczas swojej niedawnej podróży na Zachód nokautuje Ameryka
nów i Europejczyków, oświadczając w wywiadzie dla radia kanadyjs
kiego, że należy r o z s t r z e l i w a ć  każdego O r m i a n i n a  
czy G r u z i n a ,  który wzywałby do jakiekolwiek formy federacji 
lub konfederacji z Rosją. Próbował mnie potem uspokoić szef jednej 
z sekcji regionalnych tego Frontu, wyjaśniając, że zamierzają oni 
rozstrzeliwać tylko tych Gruzinów i tych Ormian, którzy są obywate
lami Gruzji, a nie tych, którzy mieszkają w Armenii czy Karabachu. 
Ale i tak pozostaje niepojęte, że jeżeli trzeba likwidować ludzi 
z powodu ich przekonań, to ja  stanowczo protestuję przeciwko 
dyskryminacji R o s j a n  w kwestii narodowościowej. Jest ich 
w Gruzji około 10 procent i oni też mają prawo do rozstrzelania 
razem ze swoimi braćmi ormiańskimi i gruzińskimi, a nie pozostawać 
„na prawach wyjątku” w oparciu o jakąś taryfę ulgową.

Jakiś czas potem jedna z gruzińskich aktywistek w Rosji 
próbowała obalić moje odczytywanie myśli N odara Natadze, ogła
szając na konferencji poświęconej prawom człowieka i problemom 
narodowościowym w Wilnie w grudniu 1990 r., jakoby ten powie
dział to nie o konfederacji, lecz o Umowie Związkowej z Gorbaczow- 
skim ZSSR, i jakoby nie mówił o rozstrzeliwaniu, a po prostu 
o jakimś „karaniu” , i to nie wszystkich jak  leci, a jedynie deputowa
nych. Po pierwsze po sprawdzeniu okazało się to nieprawdą. Było 
powiedziane to, co powiedziano. A po drugie tradegia nie polega na 
słowach użytych przez pana Natadze, lecz na tym, jaki rezonans jego 
słowa wywarły. Sam Natadze, co prawda, cieszy się opinią osoby 
bardzo umiarkowanej i ostrożnej w wypowiedziach. Jestem pełen 
gotowości, by dopuścić, że on po prostu przejęzyczył się lub wyraził 
nieprecyzyjnie. Jednak czyż „dementi” wspomnianej pani nie jest 
znacznie gorsze, niż wersja wyjściowa?! Deputowanych wybiera się 
po to, żeby mogli bez przeszkód dyskutować wszelkie propozycje, 
które są ważne dla życia kraju. A skoro już „karać” — to właściwie 
w jaki sposób? Czyżby przywoływana pani chciała ich wychłostać? 
— czy nie lepiej od razu wnieść przed parlament projekt Koźmy 
Prutkowa O wprowadzeniu w Rosji jednomyślnych poglądów, pod
stawiając według potrzeb lokalnych na miejsce Rosji którąś z repub
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lik „związkowych” lub autonomicznych?
Rosja... A co u nas? My mamy także nadmiar własnych 

bohaterów. Są i Połozkowowie, i Niny Andrejewny, i Rodiono- 
wie-Mokaszowowie, i Smirnowowie-Ostaszwili. Stop! Czy oni są 
nasi? Jeżeli tak, to nasi są Ostaszwili, ale również nasi są i W rang- 
lowie, i Lermontowowie, i Borysowie Godunowowie. Takim już 
jesteśmy narodem. Co jest jednak ciekawe: „pamięciowcy” zebrali 
u nas podczas wyborów średnio 1,5 procent głosów, a narodowi 
bolszewicy razem ze Zjednoczonym Frontem  Ludzi Pracy — 15-16 
procent. A i to przecież w warunkach niepohamowanego, histerycz
nego poparcia ze strony obwodowych i rejonowych komitetów 
KPZS. Gdyby tak sami? Zycie pokazuje, że w dzisiejszej Rosji istnieją 
grupki, które mogą wprowadzić kraj na drogę faszyzacji. Jednakże 
nie są one w stanie otrzymać poparcia narodu ani dojść do władzy 
inaczej jak w drodze przewrotu wojskowego, wobec którego każdy 
naród jest bezsilny. Nawet formalne rezultaty bynajmniej nie wol
nych wyborów pokazały to, że nasz naród zmęczył się totalitaryzmem 
pod jakąkolwiek postacią i nawet rodzime ciągoty do tego uśpionego 
potwora już go nie znęcą. W tym zawiera się cała nasza nadzieja.

Smutne jest jednak, że wiele republik nie chce brać pod uwagę 
cudzych doświadczeń. Gruzinom nic nie mówi sytuacja w Estonii, 
Litwini nie chcą przyjmować na swój rachunek wydarzeń w M oł
dawii. Każdy naród jest pępkiem świata, każdy jest samowładny, 
każdy jest zajęty sam sobą. Czy oznacza to, że jesteśmy zmuszeni 
występować przeciwko tworzeniu się samodzielnych państw? Oczy
wiście nie. W porównaniu z komunizmem faszyzm to znaczący krok 
w kierunku humanizmu i demokracji. Nie wolno na poważnie 
zrównywać patologicznego mordercy Uljanowa, pseudonim Lenin, 
z Mussolinim, który utworzył i redagował od 1912 do 1914 r. gazetę 
socjalistów włoskich „Avanti” , i który do połowy drugiej wojny 
światowej zezwalał na służbę Żydów w elitarnej marynarce wojennej. 
Tak samo nie wolno zrównywać i Hitlera, próbującego dzielić narody 
według kategorii, ze Stalinem, który likidował miarowo i metodycz
nie wszystkie narody pod rząd, zaczynając od swojego własnego. Co 
prawda w latach 1922-1923 komuniści i narodowi socjaliści w Nie
mczech występowali wspólnie na zebraniach partyjnych, dzielili się
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„doświadczeniami” i nie bez podstaw Ribbentrop po swojej wizycie 
w Moskwie w 1939 r. mówił, że czuł się tam  tak jak w towarzystwie 
starych towarzyszy partyjnych. Pewien czas później komuniści 
i hitlerowcy wspólnym atakiem na Polskę rozpętali drugą wojnę 
światową, a ostatnie spotkanie towarzystwa przyjaźni NKW D-SS 
odbyło się na terytorium okupowanej Polski w Zakopanem  w 1942 r. 
[sic! — dop. tłum.].

Poza tym faszyzacja nie jest bezpieczna dla sąsiadów w wypadku 
narodów wielkich — liczebnie i ekonomicznie. W szczególności 
byłoby niebezpieczne dla całego świata, gdyby w Rosji miało miejsce 
dojście do władzy narodowych bolszewików i orientacji im bliskich. 
Faszyzacja narodów stosunkowo niedużych zagraża w pierwszej 
kolejności im samym. Zbyt rzadko człowiek jak i cale narody potrafią 
uczyć się na cudzych doświadczeniach. Jeżeli dziecko nie oparzy się 
kilka razy, nigdy nie nauczy się ostrożności. Dlatego właśnie narody 
byłego imperium powinny teraz same przejść swoją drogę, żeby nie 
było kogo obarczać winą za siniaki i zadrapania. Po to, żeby w końcu 
wziąć odpowiedzialność na siebie. A poza tym musimy przecież 
sąsiadować nie z rządami i nie dzisiejszymi narodowymi bożysz
czami, lecz z samymi narodami.

Niech powstaną niezawisłe państwa. Wszystko zależy od nas 
samych, jeżeli zdołamy zbudować zdrową, bogatą, wolną Rosję, to 
nikt nie będzie śmiał się z nami nie liczyć, a interesy Rosjan będą 
chronione na trwałe — tak samo na Litwie czy w Armenii, jak 
i w Europie czy w USA. Co zaś się tyczy samych tych państw, to jeżeli 
przełamią one studium egoizmu narodowego, to będzie lepiej i dla 
nich, i dla nas, a jeżeli tego nie dokonają — okrutne kataklizmy 
dotkną właśnie tych, którzy nie zechcą wziąć na siebie swojej doli 
winy. Od odpowiedzialności uchylać się nam nie wypada. Tylko 
wyciągnąwszy rękę do drugich, otrzymamy moralne prawo do 
liczenia na pomoc Pana Boga w prawie beznadziejnych próbach 
wygrzebania się z bagna.

A jeśli chodzi o narody dzisiejszej Federacji Rosyjskiej, to jak  mi 
się zdaje, trzeba pokłonić się Aleksandrowi Isajewiczowi Sołżenicy- 
nowi za to, że on wypowiedział się na temat ich praw, które są 
przecież bezwarunkowo równe prawom innych. Nie wszystkie z nich
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znajdują się w jednakowej sytuacji pod względem geograficznym, 
demograficznym czy gospodarczym. Nie wszystkie z nich posiadają 
jednakowe prawa historyczne do zajmowanego przez nie dzisiaj 
terytorium. I tak Kałmucy przesiedlili się na stepy astrachańskie 
dopiero w XVII wieku, ratując się przed agresją Chińczyków. 
Otrzymali na to zgodę od ówczesnych władz rosyjskich, które 
przydzieliły im tę ziemię, co czyni wątpliwym ich prawo do utworze
nia całkowicie niezależnego państwa. Ale wszystkie narody mają 
prawo same decydować o swoim losie i żyć na ziemi przodków 
(trzeba to podkreślić zwłaszcza w odniesieniu do Tatarów krymskich 
i Niemców nadwołżańskich). Otwarta i jasna wypowiedź na ten 
temat ze strony Rosji tylko umocni naszą wspólnotę.

W celu uregulowania stosunków międzynarodowych, być może 
należałoby pomyśleć o dwuizbowym organie władzy. Do jednej izby 
wybieranoby deputowanych proporcjonalnie do liczebności narodu 
— w celu uniknięcia dyktatu wielu małych narodów w stosunku do 
kilku narodów wielkich, a do drugiej — jednakową liczbę deputowa
nych od wszystkich narodów: od kilkuset osób do wielomilionowej 
ludności, by w ten sposób interesy nawet niedużych społeczności były 
zdecydowanie chronione. Poza tym konkretne mechanizmy za
rządzania stosunkami między narodami mogą być rozmaite. Ważne 
jest to, żeby punktem orientacyjnym była solidarność, a nie, sztuczki 
wyczyniane przez egoizm. Okazjonalny zysk jest niebezpieczny, 
jedynie szeroka, czasowa i wybiegająca daleko naprzód perspektywa 
pozwoli wybrać niezawodną drogę do narodowej godności i pomyśl
ności.

tłum.: Kazimierz Stembrowicz

Rostisław Jewdokimow-Bogak — publicysta, 
niezależny biznesmen, wieloletni więzień sowieckich 
zakładów karnych. Mieszka w Sankt Petersburgu.



Michał Heller

Siódmy sekretarz

JY ta rzec  wpisuje się w kalendarz rosyjski wielce znaczącymi 

wydarzeniami: 1917, 1985. Z pewnością można znaleźć i inne 
— różnego znaczenia daty, które zmuszają do głębokiego za
stanowienia. W marcu 1991 r. można, według życzenia, odnotować 
dwa jubileusze: 6-lecie Michaiła Gorbaczowa i 6-lecie jego wybrania 
na sekretarza generalnego KC KPZS. Zatytułowałem swoją książkę 
o nim Siódmy sekretarz, jakkolwiek formalnie Gorbaczow jest 
szósty. Jeżeli jednak przyjąć określenie "gensek" jako tytuł głowy 
partii i państwa, tytuł wodza, to Gorbaczow według rachunku jest 
siódmy po Leninie.

Pozostawmy wielbicielom (jest ich jeszcze niemało, szczególnie 
poza granicami ojczyzny socjalizmu) świętowanie 60-lecia siódmego. 
Rzućmy okiem wstecz na minione sześć lat. Dwa lata temu ameryka
ński sekretarz stanu James Baker odbył podróż po Europie. W  każ
dym kraju —  pisał "The New York Times" (14.11.1989) — który 
odwiedził pan Baker, w Islandii, Wielkiej Brytami, Danii, Norwegii 
i Zachodnich Niemczech, ankiety dowodzą, że Gorbaczow cieszy się 
większą popularnością niż prezydent USA... W końcu 1989 r. mos
kiewskie Centrum Badania Opinii Publicznej, zapytawszy 3 tysiące 
osób, otrzymało odpowiedź na pytanie o dziesięć największych 
postaci wszystkich czasów i narodów, w której Michaił Gorbaczow 
zajął miejsce piąte — po Leninie, Marksie i Piotrze Wielkim 
(zwróćmy uwagę na dziwny dobór postaci w państwie przeżywają
cym, między innymi, kryzys ideologiczny).

W marcu 1991 r. popularność Gorbaczowa na Zachodzie 
obniżyła się (po represjach w krajach bałtyckich), a w ojczyźnie 
genseka gwałtownie spadła (demonstracja na Placu Czerwonym 
z poparcoem dla Jelcyna jest tego jednym z dowodów). Obecnie 
o upadku prestiżu genseka-prezydenta ćwierkają wróble na placach 
wszystkich miast całego świata. Ale — mogą zaoponować wierzący 
w "pierestrojkę" — czyż sam fakt pojawienia się kwestii popularności
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sowieckiego przywódcy nie mówi o głębokich przeobrażeniach 
systemu sowieckiego? Jest to słuszne — ludzi sowieckich nie pytano: 
czy lubicie towarzysza Stalina i jego następców? Domyślano się, że 
tak, lubią. Więcej nawet, jak  pisał Twardowski, "na szkodę miłości do 
ojca narodów — dobra jest inna miłość".

Żelazna logika systemu sowieckiego doprowadziła do pod
ważania przez każdego kolejnego wodza fundamentów systemu. Dla 
utrzymania własnej i niepodzielnej władzy każdy wódz demaskował 
i oblewał błotem działania swoich poprzedników, podcinał konar, na 
którym siedział. Stalin wykańczał towarzyszy broni Lenina, powoli 
i wytrwale otaczając świętej pamięci ojca partii i państwa bandą 
zdrajców i morderców. Chruszczów wymierzył, być może, śmiertelny 
cios systemowi, zrzucając Stalina z piedestału bóstwa. Na komunis
tyczną pseudoreligię, jakkolwiek może jeszcze mieć ona długi żywot, 
został wydany wyrok, ponieważ jej bóg okazał się strasznym 
potworem. Kolejne uderzenie rodzimemu systemowi przynieśli spis
kowcy, którzy wysłali Chruszczowa na emeryturę. Sekretarz general
ny nie był jak  widać wszechmocny. Bezwstydne gnicie na oczach 
narodu całej góry breżniewowskiej stanowiło kolejny etap "doj
rzewania socjalizmu".

• Zabawa w "ankiety socjologiczne", dywagacje o "popularności" 
czy "niepopularności" przywódcy — są to istotne instrumenty 
arsenału gorbaczowskiego, który jest obliczony na manipulowanie 
opinią publiczną w domu i zagranicą. Taki jest model taktyki 
gorbaczowskiej — wykorzystywanie choroby jako lekarstwa, wyko
rzystywanie wypróbowanych chwytów w nowych warunkach.

W marcu 1985 r., po śmierci trzeciego z rzędu chorego starca 
rządzącego państwem, czekano na nowego człowieka, który przynie
sie ratunek przed nieszczęściem. Zupełnie jak u Sałtykowa-Szczed- 
rina: Jeszcze nie zobaczyli nawet nowo obranego władcy, a już  
opowiadali o nim anegdoty i nazywali go "pięknym" i "mądrym". I ten 
się zjawił: młody energiczny, wykształcony — dyplom Uniwersytetu 
Moskiewskiego i stawropolskiego Instytutu Rolniczego, drugi (po 
Leninie) prawnik na czele państwa, drugi (po Chruszczowie) znawca 
gospodarki rolnej. Czego jeszcze można było sobie życzyć?
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Dzisiaj nietrudno wykazać wspólny mianownik polityki Michai
ła Gorbaczowa, wszystkich jego przemówień, rozmów, działań
— żądza władzy. Nie ma w tym, naturalnie, nic nowego. Wszyscy 
gensecy właśnie tym się charakteryzowali. Każdy jednak wnosił do 
walki o władzę absolutną swój wkład osobisty. Model Gorbaczowa
— to Stalin. I nie chcę przez to powiedzieć, że Gorbaczow to bliźniak 
ojca narodów. Nie każdy, kto pragnie zostać Stalinem, osiąga cel. Ale 
korzystać z metod i chwytów pierwszego — formalnie — genseka 
może każdy. Michaił Gorbaczow wykorzystał jako broń jedno 
z najważniejszych odkryć stalinowskich: jeżeli nie można zmienić 
rzeczywistości, to wystarczy zmienić o niej wyobrażenie. [...] "Głas- 
nost" miała na celu zmianę sądów o rzeczywistości, podmianę 
prawdziych reform. "Głasnost", tak jak  jej poprzedniczka — stalino
wska "krytyka i samokrytyka" - pozwoliła przeprowadzić czystkę 
aparatu.

Wszyscy dzisiaj wiedzą, że Gorbaczow jest "centrowcem", że 
zawsze manewruje w centrum, wymierzając ciosy na prawo i lewo. 
Wszyscy dzisiaj wiedzą, że Stalin był krwawym tyranem, który 
zamordował miliony osób. Mniej chętnie wspomina się, że w połowie 
lat 20-ych główny zarzut wobec Stalina ze strony "prawicowych" 
i "lewicowych" opozycjonistów sprowadzał się do obwiniania go 
o "centrowość". Stalin wpoił tę lekcję swoim następcom — na drodze 
do władzy należy zajmować pozycję w centrum. W tym znaczeniu 
Gorbaczow jest najzdolniejszy z następców.

W rzędzie genialnych aforyzmów Stalina jest i taki — kadry 
decydują o wszystkim. Josif Wissarionowicz powtarzał się potem, 
głosząc: technika decyduje o wszystkim, tempo decyduje o wszystkim, 
itp. Pierwsza myśl była jednak najważniejsza: kadry! Przede wszyst
kim — były to jego osobiste "kadry", jego kancelaria osobista, która 
dysponowała władzą przewyższającą kompetencjami wszystkie in
stancje partyjne czy państwowe. Tutaj również Gorbaczow wzoruje 
się na swoim idolu. U nikogo — po Stalinie — nie miała takiego 
znaczenia instytucja "pomocników" genseka-prezydenta. Pierwszym 
aktem prezydenta było utworzenie Rady Prezydenckiej. Kiedy ta 
okazała się być zanadto uciążliwa, miejsce jej zajęła Rada Bez
pieczeństwa Państwowego. Zwraca na siebie uwagę kwestia doboru
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zastępców. Gorbaczow za każdym razem zadziwia. I wtedy, kiedy na 
zastępcę przewodniczącego Rady Najwyższej wziął Anatolija Łu- 
kjanowa (powierzywszy mu potem wodze przewodniczącego), i wte
dy, gdy na drugiego sekretarza KC wziął W ładimira Iwaszko, 
i wtedy, kiedy na wiceprezydenta wziął Janajewa. Podstawową ich 
zaletą jest wierność wobec Gorbaczowa. Być może — jedyną.

Przez ćwierć wieku — cały okres stalinowski — pracował 
w Moskwie korespondent "The New York Times" W alter Duranti. 
A dzisiaj w gmachu niezwykle wpływowej gazety amerykańskiej na 
tablicy pamiątkowej jego nazwisko znajduje się wśród szeregu 
znakomitych dziennikarzy, laureatów nagrody Pulitzera. Duranti 
otrzymał tę nagrodę za korespondencje z Moskwy. Główna ich idea 
była nadzwyczaj prosta: Stalin, liberał i dem okrata ( w głębi duszy), 
jest osaczony w Biurze Politycznym przez bandę "jastrzębi", które 
przeszkadzają mu prowadzić Związek Sowiecki prostą drogą do 
demokracji. Stalin był wybitnym mistrzem w zwalaniu winy na 
innych za to, co sam zrobił. Także w tej dziedzinie Gorbaczow to jego 
najlepszy uczeń. W lutym ubiegłego roku, na plenum KC, Jegor 
Ligaczew nie zechciał być kozłem ofiarnym i "wkopał" genseka, 
opowiedziawszy, że to Gorbaczow zarządził zaprowadzenie porząd
ku w Tbilisi. Tym niemniej, kiedy podobna sytuacja powstała 
w Wilnie, Gorbaczow po raz wtóry wymigał się od odpowiedzialno
ści. Jak zwykle, nie czyni tego sam, lecz wykorzystuje poparcie 
przyjaciół. 7 marca, występując w telewizji amerykańskiej, Eduard 
Szewardnadze wyjaśniał, że nie wszystkie decyzje podejmuje przy- 
dent, że istnieje pewna "ciemna władza", która sprawuje władzę 
w ZSSR. W ten sposób powracamy do "jastrzębi" W altera Duranti, 
które przeszkadzały Stalinowi. Do byłego ministra spraw zagranicz
nych można by mieć więcej zaufania, gdyby w lutym zeszłego roku 
mniej zaciekle kłócił się z Ligaczewem, starając się wybielić G or
baczowa.

Działalność Gorbaczowa w minionych latach wywoływała 
podziw, zdumienie i śmiech. Najważniejszą rzeczą dla niego jest 
— wyczekiwanie. Powstaje wrażenie, że bardzo często gen- 
sek-prezydent czeka, aż problem rozwiąże się sam z siebie, albo 
zniknie z porządku dnia. Gorbaczow zareagował na wydarzenia
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w Nagornym Karabachu półtora miesiąca po pogromach. Na 
katastrofę w Czarnobylu — po 12 dniach. W adim Bakatin, odsunięty 
na emeryturę minister spraw wewnętrznych, zaproszony do Rady 
Bezpieczeństwa Narodowego, podzielił się z "Komsomolską Praw
dą" swoimi wrażeniami: Cały czas spóźniamy się bardzo poważnie. Na 
tyle poważnie, że można w- tym dostrzec pewien system (16.1.1991). 
Bakatin ma rację: to jest system. Stosunkowo szybko po dojściu do 
władzy Michaił Gorbaczow odkrył, że inercja reform, rozpoczętych 
przede wszystkim w interesach walki o władzę, prowadzi za daleko. 
Siódmy sekretarz odkrył (powinien był odkryć), że systemu refor
mować nie wolno. Siódmy sekretarz czyni wszystko, żeby system ten 
zachować, sprawiając wrażenie, że go zmienia. Stanisław Jerzy Lec 
doszedł do smutnego wniosku: jak przebijesz głową ścianę, to okaże 
się, że wpadłeś do sąsiedniej celi.

Po sześciu latach "pierestrojki", żyjąc coraz to gorzej i gorzej, 
obywatele sowieccy usłyszeli od Gorbaczowa, że społeczeństwu 
potrzebna jest awangardowa partia o wyborze socjalistycznym, że 
należy być wiernym twórczemu duchowi światopoglądu materialis- 
tycznego i dialektycznej metodologii Marksa, Engelsa i Lenina, że 
własność prywatna jest obrzydliwa, ponieważ rodzi eksploatację 
człowieka przez człowieka, że Związek Sowieckich Socjalistycznych 
Republik należy zastąpić... Związkiem Sowieckich Socjalistycznych 
Republik.

Sześć lat "pierestrojki" nie przeszły nadaremno. Ruch w kierun
ku normalnego życia i normalnego państwa można powstrzymać. 
Historia daje niemało ku temu przykładów. Zatrzymać taki ruch jest 
bardzo trudno. Doświadczenie akumuluje się. Ono będzie wykorzys
tane. I kiedy historia zacznie oceniać działalność siódmego sek
retarza, zwróci się do zapisu Antoniego Czechowa w Księdze skarg: 
Chociaż siódmy, a i tak dureń. W tym wypadku dureń to ktoś, kto ma 
nadzieję uratować system skazany na śmierć.

Russkaja mysi" nr 3870, 15 III 1991 
tłum. Kazimierz Stembrowicz



Paweł Wieczorkiewicz

Wzlot i upadek Nikołaja Jeżowa

X_Jrodził się w kwietniu 1895 r., w Petersburgu, w rodzinie 

robotniczej1. Do szkół nie chodził, gdyż wcześnie odumarli go 
rodzice. Osieroconego chłopca przygarnął wówczas znany już dzia
łacz bolszewicki Aleksandr Szlapnikow2. Ponieważ opiekun rychło 
zmuszony był emigrować, Jeżów w 1909 r. rozpoczął pracę w jednej 
ze stołecznych fabryk jako czeladnik ślusarski. Po wybuchu wojny 
światowej, choć zmobilizowany, został skierowany do fabryki zbro
jeniowej i na front nie poszedł. Najwyraźniej polityka obchodziła go 
wówczas niewiele, bowiem, obracając się w wyjątkowo wówczas 
podatnym  na wszelkiego rodzaju agitację środowisku robotniczym, 
do partii bolszewickiej wstąpił dopiero w maju 1917 r. Po przewrocie 
październikowym organizował oddziały Armii Czerwonej w W itebs
ku. W wojsku, jako komisarz, służył do roku 1922. Delegowany 
następnie do aparatu Krajowego W K P/b/ w Kazachstanie. Wśród 
współpracowników cieszył się doskonałą opinią. M iano go co 
prawda za nerwowego, ale pozbawionego buty i biurokratycznych 
ciągot, a nade wszystko niezmiernie życzliwego i uczynnego — na 
każdą najmniejszą prośbę pomagał jak  mógP. Świadectwem impul- 
sywności Jeżowa stał się bezprecedensowy incydent, kiedy to, 
w trakcie rozpalających partię walk frakcyjnych, spoliczkował 
publicznie członka KC Grigorija Sokolnikowa4. Ponieważ adwersarz 
bronił linii Lwa Trockiego, głośny w partii wypadek musiał dojść do 
wiadomości sekretarza generalnego.

W roku 1927 młodego arywistę powołano do Moskwy. N a
stąpiło to z rekomendacji przyjaciela, Aleksandra Poskriebyszewa, 
szefa osławionego sekretariatu osobistego Stalina, bądź na wniosek 
Iwana Moskwina, kierownika najważniejszego w strukturze aparatu 
KC Wydziału Organizacyjno-Rozdzielczego5. Ów wpływowy dzia- 
łącz upodobał sobie Jeżowa do tego stopnia, iż niebawem uczynił go 
swym następcą.
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W gronie wytrawnych aparatczyków cierpiący na prowincjonal
ne kompleksy „wydwiżeniec” , cichy, małomówny i odrobinę nie
śmiały, nie wyróżniał się na pozór niczym, wyjąwszy wzrost (poniżej 
półtora metra) i lekko chromą nogę, świadectwo przebytej niegdyś 
gruźlicy. A że był do tego fizycznie zabiedzony, opiekuńcza żona 
zwierzchnika, Sofia Moskwin, przezwała go wróbelkiem6. Przy 
bliższym kontakcie sylwetka Jeżowa zyskiwała na wyrazistości. 
Zapamiętywano jego niepokojące oczy (dla niektórych o niespotyka
nej fiołkowej barwie, dla innych szaro-niebieskie) oraz przepiękny 
głos, gdy z upodobaniem recytował ukochanego Jesienina lub 
wyśpiewywał z talentem popularne pieśni7.

W roku 1928 Stalin odbył sławną, brzemienną w skutki, podróż 
na Syberię. Towarzyszący mu w licznej świcie Jeżów wykazał się taką 
dyspozycyjnością i gorliwością, że rychło został przesunięty na 
stanowisko wicekomisarza rolnictwa, mające w dobie kolektywizacji 
znaczenie kluczowe. Do KC powrócił w roku 1930, na miejsce 
Moskwina, odsuniętego na boczny tor. Niezależnie od Wydziału 
Kadr objął także kierownictwo Wydziału Przemysłu. Obok talentów 
organizacyjnych wykazał się również prawdziwie jakobińską bez
względnością, której dowiódł podczas partyjnej rozprawy z fron- 
dującym od dawna Szlapnikowem, wygłaszając płomienne przemó
wienie oskarżycielskie przeciwko swemu dawnemu dobroczyńcy8.

Potwierdzeniem dynamicznie rosnącej pozycji Jeżowa stał się 
obradujący na początku 1934 roku XVII Zjazd W KP/b/. Wybrano go 
od razu członkiem KC. Z 1,043 głosami (przy 16 skreśleniach) 
plasował się na 49 miejscu, wyprzedzając 22 działaczy, często o znacz
nie dłuższym stażu partyjnym i większym autorytecie9. Kongres dał 
Jeżowowi szansę oddania Stalinowi nieocenionej usługi. Jako przewo
dniczący Komisji Mandatowej, wraz z Łazariem Kaganowiczem, nie 
tylko zafałszował kompromitujące wyniki wyborów (ostatnia lokata!), 
ale nadto dopomógł ustalić kto w tajnym głosowaniu skreślał nazwis
ko przywódcy10. Nagroda w postaci stanowiska wiceprzewodniczące
go Komisji Kontroli Partyjnej (KKP) była natychmiastowa.

W ierna służba dla Stalina, ani nawet brutalny atak na Szlap- 
nikowa, mieszczący się przecież najzupełniej w kanonie moralności
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bolszewickiej, nie zachwiały dodatnich ocen, jakie nadal panowały 
o Jeżowie, nawet wśród politycznych przeciwników. Nikołaj Bucha- 
rin miał go co prawda za mało inteligentnego, ale za to oddanego bez 
reszty partii i posiadającego czyste sumienie i dobre instynkty11. 
Głębiej, poniewczasie, sięgał jedynie znający dawnego protegowane
go niewątpliwie najlepiej Moskwin: Nie znam lepszego pracownika 
[...]. Właściwie nie pracownika, a wykonawcy. Zleć mu cokolwiek, 
można nie kontrolować i być przekonanym, że zrobi wszystko. Posiada 
tylko jedną, co prawda istotną wadę: nie umie się zatrzymać. [ ...]  
I  czasem należy go nadzorować, aby się zatrzymał12.

Maksymalizm Jeżowa dostrzegł również świetny znawca chara
kterów — Stalin. Dlatego w grudniu 1934 r. wziął go ze sobą do 
Leningradu, aby wraz z wicekomisarzem spraw wewnętrznych 
Jakowem Agranowem nadzorował śledztwo w sprawie zabójstwa 
Siergieja Kirowa. Chodziło nie tylko o narzucenie apriorycznie 
założonego kierunku, ale i likwidację wszelkich poszlak wskazują
cych na prawdziwych inicjatorów zbrodni13. Z misji tej Jeżów 
wywiązał się wzorowo, co uhonorowano natychmiastowymi awan
sami: w lutym 1935 r. na sekretarza KC d/s organizacyjnych i wkrótce 
— przewodniczącego KKP. Z tego tytułu kontrolować miał m.in. 
pracę NK W D i prokuratury.

Brak głębszych powiązań wśród bolszewickiej elity (liczyć mógł 
jedynie na ludzi swojej generacji w rodzaju następcy na stanowisku 
kierownika Wydziału Kadr Gieorgija Malenkowa) powodował, iż 
zdany był w równym stopniu na siebie samego... co Stalina. W alter 
Kriwicki zaobserwował, że zwracał się doń w każdej politycznej 
kwestii i cokolwiek by wielki wódz powiedział, wprowadzał w czyn14.

Pierwszym zadaniem nowego sekretarza KC było przeprowa
dzenie masowej czystki partyjnej, mającej przygotować grunt do 
działań NK W D w tym praktycznie nietykalnym dotąd dla politycz
nej policji środowisku. Równocześnie Jeżów zajął się problemami 
ideologicznymi. Zważywszy, iż znał je na poziomie elementarnym, 
a piórem parał się jedynie jako urzędnik, jeśli nie brać pod uwagę 
amatorskich wierszy, podjęcie pracy nad rozprawą o wymownym 
tytule Odfrakcyjności do kontrrewolucji uznać należy za przedsięw
zięcie nader śmiałe. Rzecz jednak w tym, że konsultowany na bieżąco
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przez Stalina manuskrypt, nie miał stać się orężem w walce propagan
dowej, lecz operacyjnym planem działań władz bezpieczeństa, które 
antycypował15.

W połowie 1935 r. Agranow otrzymał od Jeżowa pierwsze 
wypracowane w ten sposób dyrektywy: Wedle jego informacji i opinii 
Komitetu Centralnego [czyli Stalina — P.W.] [...]  istnieje niewykryte 
centrum trockistowskie, które należy ujawnić i zlikwidować16.

Wykonując polecenie, NKW D, po roku wytężonych działań, 
przygotowało sprawę tzw. zjednoczonego antysowieckiego centrum 
zinowiewowsko-trockistowskiego. Charakterystyczne, iż ze śledztwa 
wyłączono niemal w zupełności komisarza spraw wewnętrznych 
Jagodę, który na miarę dramatycznie malejących możliwości starał 
się hamować politykę represyjną17. W rezultacie konflikt pomiędzy 
nim a Jeżowem, który od zabójstwa Kirowa za pośrednictwem 
Agranowa drobiazgowo ingerował w pracę resortu, znacznie się 
pogłębił.

Stalin postanowił rozstrzygnąć spór po zakończeniu prze
prowadzonego w sierpniu 1936 r. tzw. procesu szesnastu. Ponieważ 
skazanie na śmierć przywódców „centrum zinowiewowskiego” miało 
zapoczątkować rozprawę ze wszystkimi przeciwnikami politycz
nymi, obsadzenie NK W D absolutnie pewnymi ludźmi stało się 
zadaniem palącym: Wbrew pozorom usunięcie Jagody nie było 
jednak łatwe. Wciąż jeszcze ostatnie słowo miało tu Biuro Polityczne. 
Choć komisarz spraw wewnętrznych nie cieszył się sympatią i osobis
tym poparciem, działacze przemyśliwujący od pewnego czasu o prze
ciwstawieniu się rosnącej potędze lidera partii woleli z pewnością 
zachować na Łubiance status quo. Aby zatem ubezwłasnowolnić 
potencjalną opozycję Stalin uciekł się do sposobu, wykluczającego 
możliwość nie tylko dyskusji, ale praktycznie i sprzeciwu. 25 
września, wraz ż towarzyszącym mu na wypoczynku w Soczi 
sekretarzem KC Andriejem Żdanowem wystosował obiegiem /!/ do 
pozostałych członków Biura Politycznego następującą depeszę:

Uważamy za absolutnie konieczne i pilne mianowanie tow. Jeżowa 
na stanowisko ludowego komisarza spraw wewnętrznych. Jagoda 
najwyraźniej nie stanął na wysokości zadania w sprawie zdemas
kowania bloku trockistowsko-zinowiewowskiego. OGPU spóźniło się
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w tej sprawie o 4 lata™. Mówią o tym wszyscy funkcjonariusze partyjni 
i większość obwodowych naczelników NKW D . Zastępcą Jeżowa 
w N K W D  może pozostać Agranow'9.

Opinia publiczna, mylnie identyfikująca zaostrzanie kursu 
z osobą Jagody, przyjęła jego dymisję z ulgą i nadziejami. Bucharin, 
pozostający od kilku lat poza czynną polityką i już osobiście 
zagrożony, był z niej prawdziwie rad, przekonany, iż nowy komisarz 
nie zdecyduje się na falsyfikacje10.

Jeżów rozpoczął urzędowanie na Łubiance od częściowej wy
miany kadry kierowniczej. Wobec ograniczonego na razie pola 
manewru szło o przyciągnięcie do współpracy fachowców, znających 
metody i organizację pracy resortu, a niepowiązanych bezpośrednio 
z Jagodą. Mając oparcie w Agranowie, zwolnił zatem natychmiast 
lojalnego wobec poprzednika wicekomisarza Gieorgija Prokofiewa. 
Jego miejsce zajął szef GUŁagu Matwiej Berman. W krótce powoła
no dwu dalszych zastępców — dowódcę wojsk pogranicznych 
Michaiła Frinowskiego i komendanta milicji Lwa Bielskiego. Ruchy 
kadrowe objęły oczywiście i niższe szczeble. Szansę na utrzymanie się 
na stanowisku lub nawet awans otrzymali, jak  twierdził Frinowski, ci 
którzy albo byliby całkowicie związani z  nami, albo mieli jakieś grzechy 
i wiedzieli, że je  mają i dzięki tym grzechom mamy ich całkowicie 
w rękach20.

Jednocześnie do N K W D  napłynęło blisko 300 nowych pracow
ników, przede wszystkim z aparatu partyjnego, których przydatność 
i lojalność Jeżów zdołał już zweryfikować. Byli wśród nich jego dawni 
zastępcy z Wydziałów Przemysłu i K adr KC Władimir Cesarski 
i Michaił Litwin, oraz Michaił Ryżów, Isaak Schapiro i Siemion 
Żukowski. Choć nie zajęli zrazu nazbyt eksponowanych stanowisk, 
wciągając się stopniowo do nowej działalności22, już sama ich 
obecność dodatkowo dopingowała weteranów Czeki.

Wstępne przygotowania do przejęcia całkowitej kontroli nad 
NKW D zakończono w początku 1937 r. Aby posunąć sprawy dalej, 
należało rozprawić się do końca z Jagodą i jego ekipą. Dlatego też, na 
dramatycznym lutowo-marcowym plenum KC, Jeżów złożył nie
spodziewaną samokrytykę dotyczącą opóźnień w wykryciu „cent
rum trockistowsko-zinowiewowskiego”23, tak jednak skonstruowa
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ną, że uderzała przede wszystkim w jego poprzednika. Uchwała 
plenum piętnująca niedostatki w pracy NK W D została osobiście 
zredagowana przez Stalina. Była w niej mowa o niezadawalającym 
poziomie pracy, co wyrażało się tym, iż śledztwo często znajduje się 
w zależności od przestępcy, od jego dobrej woli czy złoży wyczerpujące 
zeznania, czy nie. Żądano również zaostrzenia reżimu więziennego, 
który do tej pory zezwalał podejrzanym na pisanie listów i otrzymy
wanie paczek, dzięki czemu cele przypominały domy wypoczynkowe24. 
Uzyskując akceptację KC, osiągnięto tym samym zgodę na przep
rowadzenie czystki w komisariacie spraw wewnętrznych oraz stoso
wanie w dalszej pracy resortu wszelkich metod z torturam i włącznie.

W kilka dni po plenum Jeżów zwołał naradę aktywu Głównego 
Zarządu Bezpieczeństwa Publicznego /GUGB/, newralgicznego pio
nu resortu, którym Jagoda przez lata kierował i który najpełniej 
obsadził swoimi ludźmi. Zagajając obrady obwołał poprzednika 
agentem Ochrany (miał nim zostać w wieku 16 lat, to znaczy wówczas, 
gdy wedle oficjalnego życiorysu przystąpił do partii), niemieckim 
szpiegiem, prowokatorem  i złodziejem, na dodatek rojącym o ode
graniu roli napoleońskiego ministra policji Josepha Fouche. Zda
niem komisarza uzasadniało to natychmiastową weryfikację kadr 
w celu ujawnienia zamaskowanych wrogów25.

W końcu marca i w początkach kwietnia aresztowano Jagodę 
(skutkiem wykrycia przestępstw o charakterze gospodarczym, jak 
głosił oficjalny kom unikat26), jego wieloletniego sekretarza Pawła 
Bułanowa oraz Prokofiewa. Ten ostatni, nie mając złudzeń co do 
przyszłości, wkrótce po pierwszych przesłuchaniach popełnił samo
bójstwo27. Na funkcjonariuszy padł strach — każdy, kto miał kiedyś 
kontakt z  Jagodą, drżał teraz o życie2*. Jako jeden z pierwszych 
w więzieniu znalazł się Agranow, który jeszcze parę tygodni wcześ
niej, na wspomnianej naradzie w GUGB, występował jako prawa 
ręka Jeżowa. Oskarżono go, co zakrawało na makabryczny żart 
niepozbawionego swoistego poczucia humoru Stalina, iż systematy
cznie naruszał socjalistyczną praworządność29. Istotne powody aresz
towania wicekomisarza były rzecz jasna inne — narzuconą mu rolę 
guwernera Jeżowa już był spełnił, a nadto znał zbyt wiele tajemnic 
stanu. W krótce zniknęli również szefowie najważniejszych depar
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tamentów i wydziałów: M ark Gaj, Lew Mironow, Gieorgij Moł- 
czanow, Iosif Ostrowski, Aleksandr Szanin, oraz Lurie. Pozbyto się 
ich nader łatwo, przede wszystkim dzięki zaskoczeniu: wszystkich 
skierowano równocześnie na delegacje służbowe, co pozwoliło 
wyłapać ich bez hałasu poza M oskwą30. Aresztowaniom towarzyszy
ły liczne samobójstwa. M ajor Leonid Czertok, zażywając zasłużonej 
sławy jednego z najbrutalniejszych, ale i najskuteczniejszych śled
czych, gdy zapukano do drzwi, zastawił się pistoletem — „Stać! będę 
strzelał!” — i wyskoczył z siódmego piętra31.

Szef Gorkowskiego Zarządu NKW D Matwiej Pogriebinski 
pisał w przedśmiertnym liście: Z  jednej strony czyniłem z przestępców 
pożądnych ludzi [wedle m etod Antona M akarenki —  P.W.], z  drugiej 
zaś, podporządkowując się partyjnej dyscyplinie byłem zmuszony 
przylepiać etykietki przestępców najuczciwszym rewolucyjnym działa
czom naszego kraju32.

W kolejnym etapie represji, który latem i jesienią 1937 r. objął 
również aparat terenowy, przepadli m.in. szef osobistej ochrony 
Stalina Karl Pauker oraz komisarze bezpieczeństwa państwowego 
pierwszej rangi Wsiewołod Balicki i Tierientij Deribas, obaj wcho
dzący w skład KC W KP/b/. Przesadna jest jednak opinia am 
basadora Francji Roberta Coulondre'a, który porównywał zakres 
czystki prowadzonej przez Jeżowa w NK W D do Nocy Św. Bart
łomieja33. Wedle dobrze znającego realia sowieckiej policji Aleksand
ra Orłowa, w roku 1937 zlikwidowano ok. 3 000 funkcjonariuszy34, co 
w stosunku do późniejszych strat resortu było pomimo wszystko 
liczbą dosyć skromną. Aresztowania wśród funkcjonariuszy trwały 
oczywiście i w roku następnym, obejmując jednak przede wszystkim 
funkcjonariuszy nie dosyć gorliwych lub nielojalnych wobec Jeżo
wa35. Wyjątkiem był Departam ent Zagraniczny. Z racji specyfiki 
pracy wywiadowczej jego kierowników — Abrama Słuckiego i Sier
gieja Spiegelglassa — usunięto dopiero wtedy, gdy rozkonspirowali 
i zniszczyli całą siatkę zagraniczną36.

Prowadząc czystkę w NK W D Jeżów tasował nadal kadry 
kierownicze. Wiosną 1937 r. urząd I wicekomisarza, po Agranowie, 
zajął Frinowski, który zdążył zasłużyć na zaufanie nowego zwierzch
nika. W sierpniu z resortu odszedł na stanowisko komisarza łącz
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ności Berman, zaś wobec zmiany zakresu kompetencji Bielskiego, 
jego dotychczasowe funkcje przejął komdiw Wasilij Czernyszow, 
dowódca wojsk pogranicznych i wewnętrznych Dalekiego Wschodu. 
W październiku kolejnym zastępcą Jeżowa d/s GUŁagu został 
Ryżów, który wszakże, po trzech miesiącach, awansował na szefa 
resortu przemysłu drzewnego. W jego miejsce powołano Żukows
kiego. Piątym wicekomisarzem został w styczniu 1938 r. Żakowski, 
ściągnięty z Leningradu, gdzie jako szef miejscowego Zarządu 
NK W D zasłużył sobie na miano oprawcy niepokornego miasta. 
Ostatnią zmianę na najwyższym szczeblu stanowiło przesunięcie 
w kwietniu Bielskiego na I zastępcę komisarza komunikacji.

Podobne roszady miały miejsce również w terenie. Żakowskiego 
w Leningradzie zastąpił Litwin, zaś Moskwę objął Cesarski, jego 
poprzednik, Stanisław Redens, szwagier Stalina i Polak z po
chodzenia, został przesunięty na ludowego komisarza spraw wewnęt
rznych Kazachskiej SSR.37. W eteranami obsadzono również analogi
czne stanowiska na Białorusi i Ukrainie — objęli je ostatecznie 
Aleksiej Nasiedkin38 i Aleksandr Uspienski.

Analiza polityki personalnej Jeżowa uprawnia do wniosku, że za 
jego czasów kierownicze kadry NK W D stanowiły amalgamat no
wych ludzi, jakich ściągał do resortu od roku 1936 i seniorów 
enkawudowskich. Zatrzymanie tych ostatnich, po odpowiedniej 
weryfikacji, przede wszystkim pod kątem dyspozycyjności, było 
niezbędne, bili bowiem swych konkurentów rutyną i profesjonaliz
mem. Stwierdzenie powyższe stoi w zasadniczej sprzeczności z po
glądami lansowanymi w historiografii sowieckiej, także niezależnej. 
Najczęściej twierdzi się tam bowiem, zgodnie ze schematem narzuco
nym jeszcze przez Chruszczowa, iż Jeżów eksterminował „uczciwych 
czekistów” , którzy występowali przeciwko samowoli i bezprawnym 
metodom39. N a uwagę zasługuje inna, równie nieprawdziwa, jeśli 
traktować ją  tekstualnie, teza podniesiona ostatnio pośród wetera
nów KGB. Ich zdaniem czystka objąć miała nieuzbrojonych trockis
tów, którzy świadomie hamowali działalność N K W D 40. W obu tych 
koncepcjach jest jednak ziarno racjonalne, które należy wyłuskać 
z partyjnej nowomowy. Jeżów usunął bowiem z aparatu przede 
wszystkim funkcjonariuszy wywodzących się z pokolenia bohaterów
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Października, którzy mogli wahać się w zastosowaniu przeciwko 
towarzyszom środków wypróbowanych w aparacie bezpieczeństwa 
od czasów Dzierżyńskiego przeciwko wrogom oraz zwykłym obywa
telom.

Docelowym zadaniem Jeżowa w polityce personalnej było 
oczywiście całkowite odnowienie aparatu represji. Służył temu 
powszechny nabór do NK W D absolwentów szkół oficerskich z armii 
oraz szeregowych partyjniaków i komsomolców odrywanych często 
wprost od obrabiarek4' . O nowym pokoleniu, pozbawionym w ogro
mnej większości jakichkolwiek skrupułów i wahań, które czasem 
bywały udziałem weteranów, pisze trafnie Lidia Szatunowska: Jeśli 
w pierwszych latach rewolucji w CzeKa obok bandytów byli i oszalali 
fanatycy [...]  to typowy czekista lat trzydziestych [...]  to absolutnie 
bezideowy samolub i karierowicz, dążący jedynie do korzyści material
nych, które dawała mu jego ,,praca”42 i czerpiący sadystyczną rozkosz 
ze swojej bezgranicznej władzy nad ludźmi, których męczył i tor
turować.

Dodać tu należy brak poczucia autorytetów, właściwy pokole
niu przedrewolucyjnych bolszewików. Wywodzący się z jeżowows- 
kiego zaciągu naczelnik wydziału Zarządu NKW D w Stalinie Jaków 
Ginzburski zeznawał po latach: Uważałem, że biorę udział w walce 
z wrogami partii i ludu, i nie miałem najmniejszych wątpliwości, że tak 
jest. Udział w śledztwach w poszczególnych sprawach wywoływał we 
mnie dumę. Starałem się być zdyscyplinowany i dyspozycyjny. [...]  
Wyniki procesów pogłębiały moją wiarę44.

Pobocznym skutkiem eliminowania „starych czekistów” była 
zmiana przekroju narodowościowego NKW D. Nie był to jednak cel, 
a jedynie skutek działań Jeżowa. A parat represyjny sowieckiego 
państwa był tworzony zgodnie z zaleceniem Lenina przez innop- 
lemieńców. Przy stosunkowo powolnej rotacji kadrowej dominowali 
oni na najwyższych stanowiskach do roku 193645. Chruszczów 
z nostalgią wspomina faworyzowanych nawet przed Polakami 
i Łotyszami funkcjonariuszy pochodzenia żydowskiego — dobrzy 
byli z  nich pracownicy46. Przedstawiciele tej ostatniej grupy pozostali 
w kierownictwie resortu i za czasów Jeżowa (wśród dzisiątków 
znanych przykładów można wymienić Matwieja Bermana i jego
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brata Borisa, Litwina, Szapirę, Leplewskiego czy przyjaciela komisa
rza — Andrieja Jerszowa-Lurie), jednak w ogólnej masie wtapiali się 
w tysiące Rosjan, Ukraińców i Białorusinów, którymi, na zasadzie 
poboru, zapełniano aparat.

W literaturze pamiętnikarskiej utarło się przekonanie o wyjąt
kowej brutalności procedur śledczych stosowanych w latach 1936-38. 
Wynikała ona jednak nie tyle z sadystycznych skłonności Jeżowa 
i jego współpracowników, co uwarunkowań obiektywnych. Skutecz
ność czystki zamierzano bowiem osiągnąć wedle dialektycznego 
modelu przechodzenia ilości w jakość. Sam komisarz stwierdzał:

Oczywiście w walce z agentami faszystowskimi będą także 
niewinne ofiary, ponieważ prowadzimy wielkie natarcie na wroga, więc 
niechaj nie czują żalu, jeśli kogoś potrącimy łokciem. Lepiej będzie, jeśli 
ucierpi dziesięciu niewinnych, niż gdybyśmy przeoczylijednego szpiega. 
Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecąf1.

W praktyce oznaczało to oczywiście przekreślenie wszelkich 
norm prawnych, nawet jeśli przestrzegano ich dotąd jedynie formal
nie. Jeżów przyznawał potem, że wobec więźniów politycznych 
postępowanie śledcze bywało bardziej uproszczone i w tym sensie 
bardziej niekontrolowane niż w zwykłych sprawach karnychf.

Wobec masowości represji nie było czasu na policyjne finezje. 
Trudno było ich wymagać od funkcjonariuszy często pozbawionych 
elementarnych kwalifikacji, takich jak  choćby umiejętność popraw
nego pisania. Maszynka do mięsa (miasorubka), jak w wewnętrznym 
żargonie określano przymus fizyczny, miała nadto tę zaletę, że była 
prosta w zastosowaniu i nadzwyczaj skuteczna. N a koniec należy 
pamiętać, iż w myśl filozofii czystki, rozliczanej zresztą od pewnego 
momentu w terenie zgodnie ze wskaźnikami liczbowymi, więzień 
stanowił jedynie rodzaj załącznika do swych akt, mając potwierdzić 
bez względu na fakty z góry przyjęte tezy. Pogląd ten był na tyle 
powszechny, że nie krępowano się w przedstawianiu go przesłuchi
wanym. Kapitan Leonid Choroszyłkin oświadczył np. bez żenady 
komkorowi Stiepanowi Bogomiakowowi — nie interesuje nas czy 
jesteś winny, czy nie. Potrzebne zeznania: wszystko jedno i tak będziesz 
rozstrzelany^.
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Masowa czystka paraliżująca w szybkim tempie funkcjonowa
nie aparatu partyjnego i administracyjnego do najwyższych szczebli 
włącznie, przyniosła bezprecedensowy wzrost wpływów NKW D, 
które jako jedyne w kraju zachowało operatywność. W czerwcu 
1937 r., na plenum KC, Jeżów, choć nie bez pewnych trudności, 
uzyskał nadzwyczajne pełnomocnictwa. Odtąd, Komisariat Spraw 
Wewnętrznych znajdujący się od lutego ponad prawem, stanął 
również ponad partią.

Skutkiem rozbicia wszystkich istniejących w kraju struktur, na 
kierownicze stanowiska do urzędów centralnych, celem ich skutecz
niejszego „wyczyszczenia” od środka, a następnie ożywienia, delego
wano czołowych funkcjonariuszy bezpieczeństwa. W efekcie Jeżów 
kontrolował nie tylko podporządkowany mu bezpośrednio od 
kwietnia 1938 r. komisariat transportu wodnego, ale za pośrednict
wem swoich ludzi, również resorty komunikacji, łączności oraz 
przemysłu drzewnego (w ostatnim wypadku z racji powiązań z GU- 
Łagiem było to nawet logiczne). Równie istotne znaczenie miało 
przejęcie pod koniec 1937 r. zwierzchnictwa nad wywiadem wojs
kowym. Osadzenie na jego czele st. majora Siemiona Giendina nie 
tylko kładło kres dotychczasowej rywalizacji Razwiedupru i Depar
tamentu Zagranicznego, ale i blokowało ostatni niezależny kanał 
informacyjny, z którego chętnie korzystał Kreml50.

Dysponując tak ogromną władzą, Jeżów sąm przez cały czas 
znajdował się pod perm anentną kuratelą Stalina. Obydwaj niemal 
codziennie spędzali po 3-4 godziny, nie tylko zatwierdzając imienne 
listy aresztantów i skazańców, ale i planując kolejne posunięcia51.

Wielki m entor Jeżowa miał powody, aby być zeń na razie 
zadowolonym. W styczniu 1937 r. komisarz wykorzystując jeszcze 
stare kadry przeprowadził nader sprawnie tzw. proces siedemnastu. 
W pół roku później skutkiem fizenyjnej, wielopiętrowej intrygi 
i prowokacji doprowadził do osadzenia na ławach oskarżonych 
grupy najwybitniejszych dowódców Armii Czerwonej z marszałkiem 
Michaiłem Tuchaczewskim. Co bodaj jeszcze ważniejsze „Jeżowik” , 
jak  mawiał o nim pieszczotliwie Stalin52, skupiał na sobie uwagę 
opinii publicznej, personifikując czystkę, która w języku potocznym 
niedarmo wzięła nazwę od jego nazwiska. Co prawda członkowie
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elity partyjnej doskonale rozumieli uruchomiony mechanizm i nie 
mieli wątpliwości, kto go naprawdę napędza, tym niemniej, pode
jmując próby pohamowania represji, musieli zwrócić się w pierwszym 
rzędzie przeciwko żelaznemu komisarzowi, jak nazywała go piejąca 
dytyramby prasa. Dawało to Stalinowi znacznie większe możliwości 
przeciwdziałania, a w najgorszym razie — szansę poświęcenia 
Jeżowa. Ewentualność taka była prawdopodobna, bowiem atakowa
no go już na lutowo-marcowym plenum KC (w wypadach przeciwko 
mu wziął m.in. udział z powodów ambicjonalnych Kaganowicz), zaś 
napaści przybrały na sile na kolejnym posiedzeniu plenarnym 
w czerwcu. Przewodził im wówczas przeciwnik groźny, Iosif Piatni- 
cki, sam dawniej nadzorujący NKW D. Dzięki prostej prowokacji 
udało się go wszakże wyeliminować53, zaś Stalin, rozumiejąc, że 
ostrza wystąpień kierowane były przeciwko niemu, w ciągu kilku 
miesięcy tak zdziesiątkował Komitet Centralny, że utracił on nie 
tylko wszelką samodzielność, ale i możliwość działania. N a arenie 
politycznej ZSSR pozostał zatem sam, kilku wiernych mu pomoc
ników w rodzaju Wiaczesława M ołotowa, oraz Ludowy Komisariat 
Spraw Wewnętrznych z Jeżowem na czele.

Zasługi wymagały odpowiedniego uhonorowania. W styczniu 
szef NK W D otrzymał stopień generalnego komisarza bezpieczeńst
wa państwowego (odpowiadający randze marszałka ZSSR), zaś 
w październiku został wprowadzony do Biura Politycznego, wszakże 
tylko na zastępcę członka. Choć organ ów przejściowo utracił na 
znaczeniu, połowiczny awans stanowił nie tylko zachętę, ale i prze
strogę. Co prawda w oficjalnej hierarchii partyjnej dalej nie zaszedł 
nawet sam Dzierżyński, niemniej polityczna rzeczywistość A.D. 1937 
aż nadto usprawiedliwiała przełamanie tradycji i nagięcie jej do 
realiów. Cel owej subtelnej demonstracji stanowiło to, aby Jeżów nie 
czuł się nazbyt pewnie. Stali lubił dawać mu od czasu do czasu 
poznać, że jest jedynie wykonawcą, którego zadanie polega na 
posłuszeństwie i wypełnianiu poleceń, nawet jeśli ich celu nie 
pojmuje. Poświadcza to przypadek zwolnionego, na bezpośredni 
rozkaz Kremla, znakomitego fizyka W ładimira Focka. Wszech
potężny rzekomo szef NKW D próbował się przed zwalnianym 
z więzienia uczonym nieporadnie tłumaczyć:
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Zaczął mówić o tym, że uczeni, oderwani od prawdziwego życia, 
być może nie widzą, jak  liczni wrogowie okrążają Związek Sowiecki, ile 
zdrady spotyka się codziennie, jakim  należy być czujnym, że nie ma nic 
dziwnego, że czasem skutkiem pomyłki mogą ucierpieć niewinni. A jeśli 
pomyłka się wyjaśni, bywa natychmiast naprawiana5*.

Zachowanie Jeżowa w sprawie Focka potwierdza, iż pojmował, 
że nawet każdy błąd podwładnych może być zapisany na jego konto. 
Tak stało się w m arcu 1938 r. z tzw. procesem dwudziestu jeden, nad 
którym Żakowski we właściwy sposób nie potrafił zapanować.

Wzmagające się napięcie musiało wyniszczyć najsilniejszą nawet 
psychikę. Wbrew utartym  poglądom nie ma podstaw zakładać, aby 
Jeżów cierpiał na poważne odchylenia psychiczne55. Zbyt długo 
znajdował się jednak w sytuacji krańcowej. Aby zasłużyć na zaufanie 
Stalina musiał być bezwzględny, okrutny i brutalny56. Ważniejsze 
sprawy wymagały stałego nadzoru, a czasem nawet bezpośredniego 
udziału w śledztwie i obserwowania skutków bicia. Dochodziła do 
tego potęgująca się niepewność jutra. Dylematy, przed którymi 
stanął Jeżów charakteryzował z współczesnego niemal dystansu, nie 
bez zrozumienia i wyraźnej sympatii wybitnego pracownika partyj
nego Mołotow: Kiedy znalazł się u władzy otrzymał twarde dyrektywy, 
podkręcono go i zaczął rąbać wedle planu. Za to zapłacił przed nim 
Jagoda. [...] Jeżów nie był wrogiem. Przesadził —  Stalin żąda 
wzmocnienia nacisku [ ...] . Nie z podłych instynktów. I  zatrzymać się 
nie można. Gdzie się zatrzymać? Jak postąpić?51

Zgodnie z obyczajem sowieckiej elity żelazny komisarz odnaj
dował ukojenie w alkoholu i — podobno, co nie było typowe, 
w narkotykach58. Stalin, obserwujący go bacznie, zwierzał się później 
konstruktorowi lotniczemu Aleksandrowi Jakowlewowi: Dzwonisz 
do niego do ludowego komisariatu, mówią, że wyjechał do KC. 
Dzwonisz do KC —  mówią, że wyjechał do pracy. Posyłasz do domu 
—  okazuje się, że leży w łóżku, spity ja k  bela59. Potwierdza to 
i Chruszczów, którego zdaniem Jeżów pił tak, iż zatracał ludzki 
wygląd. Powodem była jednak z pewnością nie chęć zalania sumienia 
wódkcfj ale potężniejący z każdym miesiącem strach.

Będąc człowiekiem ostrożnym, tak zabezpieczył się przed wszel
ką możliwością zamachu, także na Łubiance61, iż mógł praktycznie
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nie obawiać się desperata lub fanatyka. Wiedział jednak, iż przed 
Stalinem nie ochronią go nawet najgrubiej opancerzone drzwi. 
Wiosną 1938 r. stało się jasne, że wielka czystka wypełniła swe 
zadania i zbliża się do końca. W bliskiej perspektywie pozycja 
pozycja NKW D musiała ulec redukcji. Pomny losu Jagody, żelazny 
komisarz wiedział, że ludzie zbędni, a nawet, jeśli zakosztowali 
pozorów absolutnej władzy, niebezpieczni, są przez Stalina elimino
wani bez litości.

Przejęcie rządów drogą policyjnego puczu, technicznie możliwe 
do przeprowadzenia, nie wchodziło w grę. Jeżów jako symbol czystki 
nie miał szans, aby uzyskać kiedykolwiek niezbędne z czasem 
poparcie społeczne. Pozostawała zatem droga pośrednia. Pozbawie
nie Stalina realnej władzy i pozostawienie mu jedynie jej honorowych 
i reprezentacyjnych atrybutów wymagało usunięcia trzeciego z ist
niejących ośrodków wykonawczo-dyspozycyjnych, szczupłej grupy 
najwyższych rangą funkcjonariuszy partyjnych, takich jak Andriej 
Andriejew, Michaił Kalinin, śmiertelnie poróżniony z Jeżowem 
Kaganowicz, Anastas M ikojan i Kliment Woroszyłow. Uderzenie 
musiało jednak nastąpić we właściwym momencie i zostać znakomi
cie zsynchronizowane, wszelkie zaś przygotowania skrzętnie ukryte. 
Na razie zatem rozpoczęto gromadzenie zeznań obciążających 
stalinowską gwardię62. Jednocześnie, aby oczyścić przedpole, Jeżów 
rozpoczął usuwanie działaczy niższego szczebla.

Najgroźniejszym spośród nich był niewątpliwie I sekretarz KP 
Gruzji, Beria, a to dlatego, iż już w 1936 r. był brany pod uwagę jako 
następca Jagody. W stępne próby zdyskredytowania go spełzły 
wszelako na niczym i Jerszow mógł mówić o rywalu swego 
pryncypała, że stał się osobistością nietykalną. Meldowałem o tym 
Jeżowowi i niczego nie możemy zrobić. Oto i nasz kłopot63.

Gdy zawiodły prowokacje, postanowiono uciec się do faktów 
dokonanych. W maju do Tbilisi udała się specjalna ekipa NK W D 
z m andatem  na areszt Berii. Ten wszakże, mając swoich ludzi 
wewnątrz kom isariatu (należał do nich ziomek, komisarz bez
pieczeństwa państwowego drugiej rangi Siergiej Goglidze), zdołał 
wsiąśćć w samolot i udać się do Moskwy po sprawiedliwość do 
Stalina64.
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M oment był niezmiernie sprzyjający. Jeżów słusznie odczytywał 
intencje ograniczenia i przerwania czystki, a w dalszym etapie 
przywrócenia partyjnej kontroli nad komisariatem spraw wewnętrz
nych. Beria, doświadczony czekista, a przy tym i aparatczyk, którego 
rekomendował Malenkow, nadawał się idealnie do wykonania tego 
zadania. Stalin, mając zatem zamiar powierzenia mu sanacji NK W D 
zagrał na razie rolę mediatora. Burzliwa rozmowa wyjaśniająca na 
Kremlu oskarżyciela i niedoszłego oskarżonego zakończyła się 
niczym dla pierwszego z nich — Beria zyskał natom iast bezcenny 
glejt bezpieczeństwa65.

Pod koniec czerwca na Dalekim Wschodzie wybuchła afera, 
która musiała przekonać przeciwników Jeżowa, iż czas przystąpić do 
czynów. N a stronę japońską zbiegł był bowiem szef tamtejszego 
NKW D, komisarz bezpieczeństwa państwowego Gienrich Luszkow, 
przyjaciel narkom a66, wiedzący niemal wszystko o jego dokonaniach 
i zamiarach, podobnie, jak  z tytułu wcześniejszej pracy na stanowisku 
zastępcy szefa Tajnej Sekcji Politycznej GUGB, znający wszelkie 
tajemnice Jagody. Luszkow, nie mając wyjścia, złożył Japończykom 
drobiazgowe i wyczerpujące zeznania. W iadomo, że dostęp do nich 
uzyskał rychło sowiecki agent dr Richard Sorge67. Z jego meldunków, 
jakie trafiły na Kreml, zapewne z pominięciem drogi służbowej, 
zdumiony Stalin dowiedział się o planowanych przez NK W D 
operacjach, których nie mógł nigdy zaakceptować.

Skuteczna kontrakcja wymagała czasu i jednocześnie wewnętrz
nego wglądu w działalność komisariatu. Od czasów Agranowa w jego 
kierownictwie zabrakło osoby pełniącej formalnie rolę komisarza 
partyjnego, de facto zaś — niezależnego informatora. Aby naprawić 
to zgubne niedopatrzenie Stalin postanowił wprowadzić do resortu 
zaufanego człowieka, jednak w taki sposób, aby przedwcześne nie 
spłoszyć Jeżowa, którego zaczynał się coraz bardziej obawiać.

Subtelną rozgrywkę przeprowadzono na Kremlu w obecności 
mianującej się Biurem Politycznym rządzącej państwem kliki. Powo
dem powołania nowego komisarza ogłoszono potrzebę odciążenia 
komisarza spraw wewnętrznych i przywrócenia łączności pomiędzy 
W K P/b/ i NKW D. Jeżów, zapytany przez Stalina o nazwisko 
kandydata, wymienił natychmiast swego przyjaciela i protegowane
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go Malenkowa, nieświadomy, iż ten wyczuwając koniunkturę zdążył 
już zmienić front. Odpowiedź brzmiała, że byłby dobry, niemniej na 
razie musi nadal kierować kadrami partyjnymi. W ramach uzgod
nionego z pewnością podziału ról zapewne Kaganowicz zapropono
wał wówczas Berię. Jeżów świadomy po majowych dyskusjach, iż 
kandydatura ma poparcie Stalina, nie mógł oponować wprost, 
zauważył jednak z niejakim sarkazmem: może pracować i to nie tylko 
jako zastępca. On może być i komisarzem ludowym. Stalin, obawiając 
się przedwczesnego odkrycia kart, zareagował wówczas uspakajają
cym stwierdzeniem, że na narkoma nie nadaje się, ale będzie u was 
dobrym zastępcą6*.

Nominację ogłoszono oficjalnie 20 lipca 1938 r. Nowy wice- 
komisarz objął zwierzchnictwo nad GUGB, co dawało mu tutularną 
na razie kontrolę nad całym aparatem śledczym. W tym czasie 
pracował on nad trzema kolejnymi wielkimi procesami: tzw. równo
ległego centrum bucharinowskiego, w którym wystąpić mieli człon
kowie i zastępcy członków Politbiura Włas Czubar, Kosior, Robert 
Eiche, Grigorij Pietrowski i Pawieł Postyszew, tzw. równoległego 
centrum wojskowego z marszałkami Wasilijem Blucherem i Aleksan
drem Jegorowem, oraz najmniej zaawansowanym — tzw. kom- 
somolskim z Aleksandrem Kosariowem69. Jeżów wykorzystał to, aby 
przyspieszyć zbieranie dowodów przeciw paladynom Stalina. Cały 
problem sprowadzał się do tego, czy zdoła je zgromadzić wcześniej, 
nim intryga zostanie zdemaskowana.

Beria okazał się szybszy i powiadomił o prowokacji zaintereso
wanych, a przede wszystkim Stalina70. Jednym z dowodów złow
rogich zamiarów Jeżowa stało się samowolne podjęcie śledztwa 
przeciwko chronionemu do tej pory ziomkowi M ikojana, wice- 
komisarzowi przemysłu obronnego, Iwanowi Tewosjanowi.

Nadejście ostatecznych rozstrzygnięć zwiastowało dokonane już 
w końcu września przez wstępnie skompletowaną ekipę Berii aresz
towanie szefa Departamentu Zagranicznego Borisa Bermana70, 
powiązane być może z rewelacjami Sorgego. W początkach paździer
nika z NKW D odszedł Żukowski, którego zastąpił inny faworyt 
Jeżowa — Gleb Filaretów. Oznaczać to mogło, że komisarz zachował 
wciąż decydujący wpływ w sprawach personalnych, bądź też, co jest
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bardziej prawdopodobne, iż Stalin nie chciał pozbawiać go jeszcze 
w tej mierze złudzeń. N a rzecz drugiej hipotezy przemawia niemal 
równoczesne powołanie komisji KC W KP/b/ do zbadania działalno
ści NKW D. N a jej czele stanął sekretarz KC d/s organizacyjnych 
Andriejew, wsparty przez M ołotowa, M ikojana, Malenkowa, dys
pozycyjnego prokuratora generalnego ZSSR, oraz... Berię72. W iado
mo, że jednym z jej świadków stał się Tewosjan. Zaproszony na 
konfrontację z mającymi go obciążać prymitywnie urobionymi, 
więźniami, przy jawnej aprobacie Mołotowa, M ikojana i Berii, zdołał 
dowieść swej niewinności, i tym samym zdemaskować technikę pracy 
N K W D 73. W początkach listopada zginął na Łubiance, śmiertelnie 
postrzelony w trakcie przesłuchania, marszałek Blucher. Choć nie 
jest jasne, kto był temu winien, śmierć ta musiała w każdym 
kontekście obciążać hipotekę Jeżowa74.

Prace komisji Andriejewa usprawiedliwiły wymianę kadr w re
sorcie. Beria od pierwszych dni swego urzędowania rozpoczął 
demontaż aparatu Jeżowa. Funkcjonariuszy wymieniano stopniowo, 
poczynając od newralgicznych departamentów GUGB. Nową ekrpę 
łączyła długoletnia praca na Kaukazie i zazwyczaj gruzińskie po
chodzenie. Pod koniec listopada ludzie Berii kontrolowali już 
Departam ent Zagraniczny (Władimir Dekanezow), Wydział Trans
portowy (Solomon Milstein), Specjalny Wydział Śledczy (Bogdan 
Kobułow), Kom istariat Spraw Wewnętrznych USSR (jego brat 
Amajak), Obwodowy Urząd NKW D w Leningradzie (Goglidze) 
i szereg dalszych kluczowych agend. Ponieważ proces przejmowania 
władzy był rozciągnięty w czasie, faworyci Jeżowa musieli zdawać 
sobie sprawę, że ich epoka dobiega końca. Litwin, uprzedzając 
aresztowanie, popełnił samobójstwo. Uspienski, bardziej obrotny, 
upozorował jedynie swą śmierć, aby z fałszywymi dokumentami 
zagubić się pomiędzy milionami mieszkańców ZSSR. Jego zniknięcie 
wzbudziło konsternację, ponieważ Stalin z uwagi na względną 
łatwość przekroczenia granicy polskiej miał w pamięci sprawę 
Luszkowa. Obawy okazały się jednak płonne, bowiem zbiega udało 
się po pewnym czasie ująć75.

Aby przygotować politycznie kolejne posunięcia, pobudzono do 
jednoczesnego działania terenowy aktyw partyjny. Sekretarze partii,
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republikańskich komitetów, krajowych i obwodowych, cierpiący 
bez wyjątku i bez szemrania dyktat miejscowych szefów NKW D, 
rozpoczęli jak  na komendę jesienią słać do Moskwy skargi i protes
ty. M eldunki takie nadesłali m.in. Aleksiej Czujanow ze Stalina- 
gradu i Aleksiej Szachurin z Jarosławia, ten ostatni przeciwko 
Jerszowowi, co z racji jego powiązań miało dodatkowy w alor76.

8 grudnia 1938 r. prasa sowiecka opublikowała suchy kom uni
kat o zwolnieniu na własną prośbę Jeżowa ze stanowiska ludowego 
komisarza spraw wewnętrznych77. Pozostały mu nadal dwie funk
cje: szefa resortu transportu wodnego i formalny udział w Polit- 
biurze. Z tego tytułu 21 stycznia 1939 r. ukazał się na akademii 
z okazji 15 rocznicy śmierci Lenina78. Było to wierne powtórzenie 
drogi Jagody, który po dymisji z N K W D  funkcjonował aż do 
aresztowania jako  komisarz podrzędnego resortu poczt 
i telegrafów.

Kolejnym ciosem dla Jeżowa stała się samobójcza śmierć żony, 
Jewgieni Gładun-Chajutiny, wywołana aresztowaniem bliskiego jej 
człowieka19. Byli małżeństwem dość typowym dla swojego środowis
ka, to znaczy liberalnie traktującym wzajemne zobowiązania. Chaju- 
tina, mająca ambicje mecenasa, patronowała niektórym przedstawi
cielom środowisk kulturalnych. Isaak Babel miał w przyszłości 
zapłacić za ochronę, jaką stanowiła za czasów Jeżowa ta znajomość, 
cenę najwyższą. Z punktu widzenia politycznego istotny był nie sam 
fakt samobójstwa, ile interpretacja, jaką nadali mu Stalin i Beria, 
rozpowiadający, iż nastąpiło skutkiem nacisków Jeżowa, obawiają
cego się, iż żona może świadczyć przeciwko niemu80.

Nowy komisarz spraw wewnętrznych nie ograniczał się do 
plotek. A parat NKW D pracował pełną parą nad skompletowaniem 
dossier obciążającego definitywnie dymisjonowanego zwierzchnika. 
Boris Berman, uwięziony dla niepoznaki pod stereotypowym za
rzutem uczestnictwa w tzw. spiskowej organizacji prawicowców, 
przyznał się 20 stycznia 1939 r., że Jeżów i Frinowski (również 
przesunięty na nowe stanowisko, do komisariatu m arynarki wojen
nej) dawali mu jawnie wrogie polecenia o zdecydowanej walce z rzeko
mymi wrogami ludu, co prowadziło powszechnie do masowych aresz
towań całkowicie niewinnych obywateli sowieckich*'.
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Do podobnych oświadczeń nakłaniano dalszych uwięzionych 
funkcjonariuszy, m.in. Rudniewa, dowódcę wojsk NK W D w Ar- 
changielsku. Sekretarka Jeżowa i siostra jego byłego zastępcy M aria 
Ryżowa usłyszała od Berii, iż je j Gospodarz okazał się szpiegiem, gdy 
jednak twardo poczęła bronić reputacji Nikołaja Iwanowicza, na jakiś 
czas dano jej spokój82. Inni okazywali się jednak o wiele bardziej 
ulegli. Boris Berman np. 22 lutego potwierdził przed Kolegium 
Wojskowym Sądu Najwyższego obciążające go zeznania, co oczywiś
cie nie wpłynęło na wyrok — stracono go nazajutrz. W tym samym 
czasie rozstrzelano również m.in. Żakowskiego i Żukowskiego, 
uzyskawszy od nich zapewne uprzednio pożądane materiały83.

Ulubiona i wypróbowana taktyka Stalina polegała na dawaniu 
skazanej zawczasu ofierze iluzji ocalenia. W wypadku Jeżowa 
w początkach 1939 r. zezwolono na głośne rozreklamowanie działa
jącego w jego resorcie stachanowca Blindmana84. Część splendoru 
— jak to zawsze bywało — spłynęła oczywiście na komisariat 
transportu wodnego i jego kierownictwo.

W marcu 1939 r. obradował XVIII Zjazd W KP/b/. Jeżów, jako 
członek ustępujących władz, zasiadał w prezydium, choć nie eks
ponowany tak, jak na to zasługiwał z tytułu swej pozycji w oficjalnej 
hierarchii partyjnej. Gdy przyszło do ustalania listy członków 
nowego KC, do sprawy wmieszał się Stalin: Co sam o sobie myślisz? 
Możesz być członkiem KC? Skonfudowany komisarz zbladł i załamu
jącym się głosem zaczął zaklinać, iż całe swoje życie oddał partii, jej 
Wielkiego W odza zaś kocha ponad wszystko. Obiekt jego uwielbienia 
przerwał te wynurzenia, żądając ustosunkowania się do sprawy 
rzekomo aresztowanych już Frinowskiego i Ryżowej, Nikołaja 
Fiodorowa (b. szefa Departam entu Operacyjnego GUGB) i Szapiry 
(b. kierownika Sekcji Specjalnej). Gdy przerażony narkom  zaczął 
wyjaśniać, że sam zdemaskował spisek, Stalin nie dozwolił mu nawet 
skończyć: Kiedy poczułeś —  że złapano cię za rękę, wtedy przyszedłeś, 
pospieszyłeś się [...]. Odpowiedzialni pracownicy NKW D  przygotowy
wali spisek, a ty rzekomo stałeś z  boku! [...]  A przypomnij sobie, kogo 
przysłałeś kiedyś do Stalina na dyżur? [ ...]  Z  rewolwerami? [ ...]  Żeby 
zabić Stalina? Następnie, zgodnie z nową linią polityczną, posypały 
się zarzuty o zbytnią aktywność (czyli samowolę) i aresztowanie
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„wielu niewinnych” . Na koniec nastąpiło retoryczne zapytanie: Czyż 
można go zostawić w składzie KC. Ja osobiście wątpię*5. Jeżów, choć 
należało mu się to z klucza, do KC wybrany zatem nie został.

Powyższa relacja, spisana n gorąco (!), przez sekretarza Komite
tu Obwodowego W KP/b/ w Odessie Feldmana, nie jest tak wiarygo
dna, jak przyjmuje to bezkrytycznie Miedwiediew. Po pierwsze 
Frinowski, na równi z Jeżowem, brał udział w pracach zjazdu, 
i — o czym wiadomo skądinąd — został aresztowany znacznie 
później. Po drugie, jest wysoce nieprawdopodobne, aby szczelnie 
odizolowany od NKW D Jeżów zdołał wywiedzieć się o kierunkach 
działania Berii i zdążył na Kreml z uprzedzającym donosem. Bardziej 
wiarygodny jest zatem inny przekaz, który konflikt, jaki miał miejsce 
na zjeździe, sprowadza do faktu przerwania przez Stalina pełnej 
przechwałek na temat dawnych osiągnięć mowy komisarza dosad
nym epitetem dureń*6.

Usunięcie z KC oznaczało kres marzeń Jeżowa nie tyle o dalszej 
karierze, ile — możliwości przeżycia. Podczas obrad kierownictwa 
swego komisariatu, doskonale obojętny na wszystko, miał zabawiać 
się puszczaniem papierowych latawców. Poza tak wykonywaną 
pracą pozostawała oczywiście wódka87.

Koniec nastąpił 10 czerwca 1939 r.88. Jeżów został aresztowany 
podstępem w gabinecie M alenkowa przez samego Berię89. Wedle 
innego przekazu ekipa NK W D zjawiła się na posiedzeniu kolegium 
Komisariatu Transportu Wodnego. Jeżów przywitać miał funkc
jonariuszy słowami: tak długo czekałem na to90. Pierwsza wersja 
wydaje się bardziej prawdopodobna, bowiem nowy komisarz spraw 
wewnętrznych, dbały o precyzyjne przeprowadzenie najważniejzych 
akcji, zwykł kierować nimi osobiście. Ponieważ niemal jednocześnie 
aresztowano Frinowskiego, przewidująco na szefa ekipy operacyjnej 
wyznaczył Bogdana Kobułowa. Rzecz w tym, iż komisarz marynarki 
wojennej odznaczał się ogromną siłą fizyczną i aby schwycić go od tyłu 
i powalić uniemożliwiając nie tylko próbę oporu, ale i samobójstwo, 
konieczny był inny osiłek91. Nie wyczerpywało to listy zatrzymanych 
— znaleźli się na niej Redens, którego wyzbyty z rodzinnych 
sentymentów szwagier z ochotą poświęcił oraz szereg osób z otocze
nia Jeżowa i Gładun-Chajutiny.
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Pomimo daleko idących środków ostrożności, Stalin obawiał się 
o losy całej operacji. Mimowolny świadek, Chruszczów, twierdzi, że 
denerwował się w sposób widoczny, co zdarzało mu się rzadko. 
Charakterystyczne, iż sam, będąc członkiem Politbiura, dowiedział 
się o zamiarze zatrzymania tego niebezpiecznego człowieka, czyli 
żełaznego komisarza w momencie, gdy akcja była już w toku92. 
Wnosić stąd należy, iż decyzję o niej Stalin podejmował w najwęż
szym gronie, z udziałem M ołotowa, Berii i być może Malenkowa. 
Początkowo aresztowanie Jeżowa utrzymywano w najgłębszej tajem
nicy. Opinia publiczna dowiedziała się o jego upadku w jakiś czas 
później i tylko pośrednio, gdy nazwane na jego cześć miasto 
Jeżowo-Czerkiessk powróciło do dawnej nazwy93.

O ostatnich miesiącach życia byłego szefa NKW D krążyły przez 
lata najsprzeczniejsze przekazy. Utrzymywano zatem, iż znalazł się 
w luksusowej izolacji, internowany pod dobrą ochroną, lub przeciw
nie, że poniżany i katowany w śledztwie postradał zmysły94. Bardziej 
wiarygodne przekazy ujawniono dopiero w ostatnich latach. Ze
stawiając je, można przyjąć, że Jeżów znalazł się w dawnym budynku 
cerkiewnym w podmoskiewskim Suchanowie, przekształconym 
przez Berię w tajne więzienie. Stworzono mu tam istotnie dobre 
warunki bytowe. Wydaje się, że w pierwszej fazie śledztwa był 
w dobrej formie fizycznej, w tej samej bluzie, w której urzędował 
i przepasany tym samym skórzanym pasem, co oznaczało, że nie 
podlega zwykłemu regulaminowi więziennemu93.

Pierwsze przesłuchania przebiegały nader spokojnie. Komisarz 
miał świadomość w jakich sprawach i w jaki sposób się odbywają13 
i przystał na warunki gry. Wydawało mu się zapewne, iż dysponuje 
ostatnim, lecz potężnym atutem, mogąc odwołać się do dyrektyw 
Stalina. Rychło jednak okazało się, że oskarżenia idą w kierunku 
współpracy z obcym wywiadem (niemieckim, a po zawarciu paktu 
z III Rzeszą — brytyjskim)97 oraz szczegółowej analizy działań 
resortu, zwłaszcza w sprawach, które nie miały pokrycia w rozkazach 
z góry. Jeżów rozkleił się wówczas zupełnie. Wedle jednego z prze
słuchujących go oficerów wyglądał smętnie: wychudzony, zarośnięty, 
w wyblakłej, znoszonej bluzie czerwonoarmisty, tym razem już bez 
pagonów i paska33. Wedle innego przekazu w trakcie konfrontacji
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sprawiał wrażenie człowieka nienormalnego, z obłędem mówił jedno: 
,,nic nie pamiętam, nic nie pamiętam’*9. Amnezja stanowiła być może 
formę taktyki obronnej byłego komisarza. Że jednak złamano go 
całkowicie, jest oczywiste, zwłaszcza w świetle relacji b. kierownika 
jednego z wydziałów KC Dmitrija Bułanowa. Bliski znajomy Jeżo
wa, jeszcze z czasów wspólnej pracy w aparacie partyjnym, został 
aresztowany w 1938 r. Tym większe było jego zdumienie, gdy po 
kilkumiesięcznej przerwie w ciężkim śledztwie (był bity na osobiste 
polecenie dawnego kolegi) został doprowadzony na przesłuchanie, 
w trakcie którego w konfrontowanym więźniu rozpoznał... Nikołaja 
Iwanowicza: monotonnym i' obojętnym głosem opowiadał, że miał 
zamiar usunąć Stalina i zagarnąć władzę w kraju, i że Bułatów był 
jednym z członków ich organizacji, którego dla większego bezpieczeńst
wa postanowiono trzymać w więzieniu100.

Uzyskane w trakcie śledztwa zeznania samego Jeżowa i jego 
najbliższych współpracowników posłużyły Berii do przygotowania 
aktu oskarżenia, który siłą rzeczy musiał stanowić konglomerat 
faktów, półprawd i przemilczeń. Z grubsza wiadomo, że głównemu 
oskarżonemu zarzucano wygubienie wielu niewinnych ludzi, fałszerst
wa, które podejmował aby lepiej wyglądać w oczach Stalina i na 
koniec zorganizowanie sekretnej grupy zwolenników101. Byłyby to (w 
myśl politycznej praktyki) odpowiednio występki, przestępstwa 
i najcięższa zbrodnia.

Proces byłego szefa N K W D  przed Kolegium Wojskowym Sądu 
Najwyższego ZSSR odbył się w początkach lutego 1940 r. Stanowił 
polityczne epitafium czystki, dlatego też na ławie oskarżonych 
zasiedli także Frinowski, jego zastępca z Komisariatu M arynarki 
Wojennej flagman drugiej rangi Piotr Smirnow-Swietłowski, zaufany 
w swoim czasie czekista, a w ostatnim okresie wicekomisarz trans
portu wodnego Gieorgij Jewdokimow, oraz zapewne Matwiej Ber
man i wywodzący się również z resortu Meer Trilliser, który w latach 
czystki pod nazwiskiem Moskwina eksterminował kadry Kominter- 
nu. Formalna procedura zakończyła się wyrokami śmierci. Uzasad
niono je faktami nieuzasadnionych represji wobec narodu sowiec
kiego102. Zgodnie z przyjętymi zwyczajami egzekucje przeprowadzo
no natychmiast, 4 lutego 1940 r.103
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Sprawa miała swój intrygujący epilog. W iadomo bowiem, iż 
niezidentyfikowany z imienia brat żelaznego komisarza zajmował 
jeszcze w 1944 r. kierownicze stanowisko w Komisariacie Oświaty 
R FSSR 104. Odstąpienie od przestrzeganej z całą konsekwencją zasa
dy odpowiedzialności zbiorowej (rodziny Jagody, Frinowskiego, 
a nawet samego Jeżowa wytrzebiono do nogi)105 wskazuje, że musiał 
oddać niezwykłe usługi. Czyżby zadenuncjował brata w śledztwie lub 
nawet przed jego rozpoczęciem?

Anton Antonow-Owsiejenko nader trafnie porównał sowieckie 
życie polityczne lat trzydziestych do sceny teatralnej. Jeżów miał na 
niej swój benefis, odgrywając przeznaczony sobie monolog i we 
właściwym czasie znikając bezszelestnie ze sceny. Choć był statystą 
z temperamentu i charakteru, niósł go tekst i prowadziła biegła ręka. 
Należała, jak bywa to czasem, do reżysera i autora w jednej osobie. 
Był nim Józef Stalin.

Paweł Wieczorkiewicz — historyk dziejów Rosji 
i Związku Sowieckiego, adiunkt w Instytucie 
Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.
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Rosja na rozdrożu

Rozmowa z Richardem Pipesem

( Obszerne fragmenty tego wywiadu ukazały się w „ Życiu Warszawy’’ z  22 V III1991 r.)

—  Przed około dziesięcioma laty doszło do ważnego i — ja k  się 
miało potem okazać —  decydującego przełomu w powojennych stosun
kach między supermocarstwami. Wielu spodziewało się wówczas, że 
nowa, twarda polityka rządu Reagana wobec Z S S R  ostatecznie 
zniweczy nadzieje lat siedemdziesiątych na odprężenie i obopólne 
uznanie wyniku remisowego w długotrwałej historycznej rozgrywce 
między obydwoma krajami. Spodziewano się raczej nowej eskalacji 
zimnej wojny w latach osiemdziesiątych. Stało się niemal dokładnie 
odwrotnie —  zimna wojna została właśnie zakończona, o remisie też 
trudno mówić. Panuje opinia, że to Pan napisał słowa wygłoszone przez 
Ronalda Reagana w roku 1981 do parlamentu brytyjskiego, iż 
marksizm-leninizm znajdzie się niebawem na śmietniku historii. Czy 
wówczas, jako architekt nowej, twardej polityki Białego Domu wobec 
Rosji, spodziewał się Pan właśnie takiego rozstrzygnięcia? Jeśli tak, to 
ja k  Pan tłumaczy krytykę, z którą spotkał się Pan ze strony wielu 
amerykańskich sowietologów?

— Na początku muszę zaznaczyć, że to nie ja, lecz sam prezydent 
był architektem polityki amerykańskiej. Od pierwszej chwili miał on 
ugruntowaną opinię co do ZSSR i co do zagrożeń, jakie to państwo 
sobą przedstawiało. Ja natomiast byłem jedynie urzędnikiem, więc 
nie mogę przypisywać sobie autorstwa zmian w polityce USA wobec 
ZSSR, jakie zaszły w ciągu trzech pierwszych lat prezydentury 
Reagana. Rzeczywiście, napisałem fragment przemówienia Reagana 
w Londynie, mówiący o kryzysie systemu sowieckiego, ale prezydent 
skorzystał z niego tylko dlatego, że sam zgadzał się z jego treścią. 
W tym czasie uważałem, po pierwsze, że odprężenie było pojęciem 
pustym, którego ZSSR używał, by szantażować Zachód. Szan
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tażowano mniej więcej tak: albo zgadzacie się z  naszą polityką 
wewnętrzną i zagraniczną, albo będziemy mieli wojnę atomową. 
Wydaje mi się, że umiałem wówczas przejrzeć tę grę. Krytykowałem 
zresztą pojęcie odprężenia dużo wcześniej, przez całe lata siedem
dziesiąte, jako szalbierstwo. Po drugie — wierzyłem, że Związek 
Sowiecki jest w istocie bardzo słaby i że czerpie on swoją siłę 
z uległości Zachodu. Dlatego uważałem, że można wywrzeć na ZSSR 
nacisk bez najmniejszego ryzyka, co też prezydent Reagan zrobił. 
A co do krytykujących mnie sowietologów, to wychodzili oni 
wówczas z błędnego założenia, że system sowiecki jest stabilny, cieszy 
się poparciem własnego społeczeństwa, a władze sowieckie reagują 
nerwowwo na wszelkie naciski z Zachodu. Prawda zaś była taka, że 
rząd sowiecki był tym agrsywniejszy, im bardziej Zachód ustępował. 
Mylili się po prostu i wielu z nich dzisiaj to dostrzega.

—  Nie obawiał się Pan, że rząd Z SSR , slaby wewnętrznie 
i naciskany z zewnątrz, może wpaść w panikę i zacząć zachowywać się 
agresywnie?

— Nie. Na to mogła sobie pozwolić Argentyna z Falklandami, 
ale ZSSR wiedział, że ryzykuje trzecią wojną światową. Rząd 
sowiecki jest zbyt inteligentny, by igrać z taką możliwością. Ponadto 
historia dostarcza dowodów, że im mniej władze sowieckie czują się 
bezpiecznie, tym mniej agresywnie sobie poczynają. Sam Lenin 
kilkakrotnie powtarzał, że są okresy, kiedy należy się cofnąć, zebrać 
siły. Na przykład w roku 1918, gdy zawierał pokój brzeski; potem 
w 1921, gdy wygasły nadzieje na międzynarodową rewolucję. Choć 
oczywiście nie chodziło mu o trwały pokój. Lenin ujął to krótko: Jak 
historia uczy nas, pokój jest chwilą dla nabrania oddechu przed wojną. 
Czyli, jak tylko przegrupujemy nasze siły, zaatakujemy znowu. To 
jest właśnie mentalność tego systemu. Jeśli przycisnąć ich do muru, 
agresywność znika.

—  W  Ameryce ciągle jest Pan krytykowany, szczególnie w kolach 
intelektualistów akademickich, za rusofobię i radykalny antykomu- 
nizm, podczas gdy w Rosji nawet oficjalni historycy wyrażają się
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ostatnio o Panu z uznaniem, państwowe wydawnictwa drukują Pana, 
a publiczność czyta...

— Tak, wie Pan, przede wszystkim nie należy zapominać, że 
w Ameryce i w ogóle na Zachodzie większość ludzi poświęcających 
się studiowaniu Związku Sowieckiego, by potem zostać specjalistami 
w tej dziedzinie, czyni to z poczucia sympatii wobec przdmiotu 
swoich studiów. Ludzie negatywnie ustosunkowani do tych zjawisk 
z reguły nie poświęcają się ich studiowaniu. Tak więc czołowi uczeni 
antykomunistyczni zajmują się z reguły innymi dziedzinami. N a 
przykład Hayek — to nie jest specjalista-sowietolog. Koniec końców 
m a Pan zespół osób, dla których ZSSR przedstawia spełnienie ideału. 
Oczywiście wiedzieli oni o rozmaitych przejawach zła, tym niemniej 
uważali, że Związek Sowiecki jest mimo wszystko na właściwej 
drodze. Zresztą tak samo myślano o Kubie, Angoli, Wietnamie i tak 
dalej. Jeśli fakty zaprzeczały temu, należało po prostu ich nie 
dostrzegać. Ludzie natom iast żyjący w systemie komunistycznym 
znają jego rzeczywiste strony. W rezultacie moje prace są rozumiane 
znacznie lepiej przez mieszkańców krajów komunistycznych i post
komunistycznych, niż przez sowietologów amerykańskich. Sowieto- 
lodzy amerykańscy nie mają obecnie żadnego wpływu ani na opinię 
publiczną, ani na rząd i z tego powodu czują się zwykle niedoceniani. 
Im częściej historia obala ich teorie, tym bardziej stają się zgryźliwi.

—  Rozmawiając z Panem nie mógłbym nie skorzystać z okazji, by 
zapytać, jakie są Pańskie prognozy dotyczące Z S S R  w najbliższej 
przyszłości. A może —  jeśli Pan się zgodzi —  wybiegniemy nieco 
w dalszą przyszłość, w nadchodzące stulecie?

— Bardzo trudno w tej chwili przepowiadać przyszłość, bo 
Rosja znajduje się na rozdrożu. Sytuacja może rozwinąć się na wiele 
rozmaitych sposobów. Może nastąpić całkowity upadek systemu, 
wiodący z powrotem do dyktatury. Z drugiej strony możliwy jest 
upadek systemu wiodący do demokratyzacji. Myślę, że oba warianty 
są równie prawdopodobne i trudno mi przewidzieć, który z nich się 
urzeczywistni. Patrząc na historię Rosji można chyba dojść do
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wniosku, że dyktatura ma większe szanse, gdyż Rosja właśnie w ten 
sposób była z reguły rządzona. Z drugiej jednak strony, spoglądając 
na doświadczenia Rosjan ostatnich siedemdziesięciu lat widać, że 
większość ludzi ma dosyć tego rodzaju rządów. Ankiety wskazują, że 
około dwóch trzecich społeczeństwa jest za demokracją. Tak czy 
inaczej, oba warianty są w pełni możliwe.

—  Wyobraźmy sobie najgorszą ewentualność. Władzę w Moskwie 
obejmuje partyjna konserwa, wspierana przez armię i KGB. Ruch 
demokratyczny zostaje zduszony, ludzie są sterroryzowani. Nowe 
władze pragną za wszelką cenę odzyskać utracony status supermocarst
wa, a to pociąga za sobą powtórne opanowanie Europy Wschodniej. 
Czy i tym razem Zachód do tego dopuści?

— Przede wszystkim trzeba by się zastanowić, jaki rodzaj 
dyktatury jest w chwili obecnej możliwy w Rosji. Stalinizm, moim 
zdaniem, nie wchodzi już w rachubę. M ożna sobie wyobrazić reżim 
w rodzaju rządów Pinocheta, to znaczy taką dyktaturę, która ma 
monopol na władzę polityczną, pozostawiając względną swobodę 
w gospodarce, nawet pewien zakres wolności słowa, emigracji i tak 
dalej. Taka możliwość istnieje i to by chyba nie było koniecznie 
tragedią. M ożna sobie wyobrazić, że tego rodzaju system mógłby 
przyczynić się do stabilizacji i rozwoju ekonomicznego kraju, 
i stopniowo przekształcić się w demokrację, tak jak  to ma miejsce 
w Chile. Powrót do czystego totalitaryzmu natomiast jest już 
niemożliwy. Oczywiście, dyktatura w Rosji, taka czy inna, mogłaby 
raz jeszcze stworzyć zagrożenia, budżet militarny państwa wcale nie 
maleje, przeciwnie — wzrasta. Trudności w negocjacjach nad 
traktatem  START wskazują, że ZSSR przywiązuje wielką wagę do 
rozwoju własnego potencjału nuklearnego. Co do ewentualnych 
prób odzyskania Europy Wschodniej, to nie sądzę, by było to 
możliwe, gdyż wymagałoby to zbrojnej napaści, która doprowadziła
by do wybuchu trzeciej wojny światowej.

—  Czy rzeczywiście by do tego doszło?
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— Bez wątpienia. Nawet jeśli wyłączymy Niemcy Wschodnie, to 
odzyskiwanie Europy Wschodniej wymagałoby interwencji nie tylko 
w Polsce ale również w Czechosłowacji i na Węgrzech, co byłoby tak 
olbrzymią kampanią, napotykającą na tak wielki opór, że prowadzi
łoby do ogólnej pożogi.

—  Istnieje tradycyjny pogląd, że Rosja jest właściwie zmuszona 
pozostawać potęgą militarną tak długo, jak  długo istnieje. Jako powód 
podaje się geopolitykę. W  szczególności chodzi dziś o południowych 
sąsiadów Rosji —  Chiny i kraje islamskie —  którzy mają stanowić 
potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa Rosji w przyszłości. Czy Pan się 
z  tym zgadza? I  ogólniej rzecz biorąc —  czy Rosja może zapewnić sobie 
trwałe bezpieczeństwo bez utrzymywania systemu scentralizowanej, 
militarystycznej dyktatury?

— Ogólnie rzecz biorąc, potęga m ilitarna Rosji służyła w historii 
przede wszystkim utrzymywaniu spokoju wewnątrz kraju. Tak się 
działo zarówno w Rosji Carskiej, jak i Sowieckiej. Tak było zawsze. 
W osiemnastym i dziewiętnastym wieku armię wykorzystywano, by 
tłumić bunty w kraju i podbijać terytoria, które w danej chwili można 
było zagarnąć. Jeśli spojrzeć na historię, widać, że wojsko było 
używane częściej w celach wewnętrznych niż zewnętrznych. Tak 
samo było w Związku Sowieckim. W latach 1918-1920 Rosja 
Sowiecka prowadziła wojnę domową przeciwko Białej Armii, a jed
nocześnie ogromne siły wojska skierowane były do tłumienia po
wstań chłopów. Później również często używano armii do utrzymy
wania porządku w kraju. Jeśli Rosja stanie się państwem demo
kratycznym, nie będzie to konieczne, gdyż państwa demokratyczne 
nie potrzebują sił zbrojnych do utrzymywania porządku. Dokonują 
tego poprzez wybory. Nie wydaje mi się, aby Związek Sowiecki był 
przez kogokolwiek zagrożony z zewnątrz. Na pewno nie przez 
Zachód. Czego Zachód miałby szukać w Związku Sowieckim? Kto 
chciałby toczyć wojnę w celu podboju tego kraju? Jest to kraj 
wyniszczony, biedny, niemożliwy do administrowania. Chiny? Nie 
sądzę, by Chiny zagrażały Związkowi Sowieckiemu. Chiny nie mają 
zakusów wobec Wschodniej Syberii. Nigdy nie były one krajem zbyt
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ekspansjonistycznym, a jeśli już, to raczej wobec Azji Południo
wo-Wschodniej, nigdy Rosji. W śród krajów islamskich też nikt nie 
zagraża ZSSR. To już raczej ZSSR zagraża niektórym z tych krajów.

—  To, co dzieje się w Rosji, ma decydujący wpływ na sytuację 
polityczną Polski. Wielu Polaków uważa, że dominacja nad naszym 
krajem jest dla Rosji jedynym sposobem, by utrzymać status mocarstwa 
europejskiego. Inaczej Rosja zostaje pozbawiona dostępu do Europy. 
Czy rzeczywiście tak jest? I  czy ta historyczna koncepcja ma według 
Pana zastosowanie we współczesnym świecie?

— Tę koncepcję pierwszy sformułował Maurycy Mochnacki 
w roku 1831. Jest w niej pewna racja. Rzeczywiście, dominacja nad 
Polską daje Rosji punkt zaczepienia w Europie Środkowej, tak że 
Rosja może wpływać na Europę Środkową, Środkowo-Zachodnią 
i wreszcie na Europę jako całość. Czy ma to dla Rosji centralne 
znaczenie? Tak, jeśli Rosja chce prowadzić grę geopolityczną i za
chowywać się jak agresywne supermocarstwo. W innym wypadku 
Rosja może być zupełnie usatysfakcjonowana w swoich własnych 
granicach. Nie sądzę, że Rosja potrzebuje panowania nad Polską, by 
być potęgą europejską. Japonia na przykład jest w istocie zachodnim 
mocarstwem, mimo, że jest oddalona o tysiące mil od Zachodu, a jej 
język i kultura są całkowicie odmienne od języków i kultur europejs
kich. Japonia jest zachodnim mocarstwem, ponieważ ma ustrój 
demokratyczny i gospodarkę typu zachodniego. Jeśli Rosja roz
winęłaby własną demokrację i system ekonomiczny typu zachod
niego, to mogłaby stać się potęgą zachodnią, mimo że nie jest 
położona na Zachodzie.

—  Pozostańmy przy problematyce rosyjsko-polskiej. W  interesie 
Polski leżą stabilne i przyjazne stosunki z Rosją oraz naszymi 
bezpośrednimi wschodnimi sąsiadami, choć dziś jeszcze nie sposób 
przewidzieć, z jakim i państwami, o jakich ustrojach i polityce, 
przyjdzie nam graniczyć na Wschodzie. Gdyby rząd polski zwrócił się 
do Pana o radę, jaką  politykę wschodnią zaleciłby Pan mu na dzień 
dzisiejszy?
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— To zależy od tego, kim właściwie będą wasi wschodni sąsiedzi. 
Jeśli Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa i Estonia osiągną niepodleg
łość, to wówczas stosunki z tymi krajami, a nie z Rosją, będą 
odgrywać kluczową rolę. Jeśli ZSSR przetrwa jako całość, to 
oczywiście trzeba będzie układać stosunki z ZSSR. Nie wydaje mi się, 
by jakaś szczególna polityka wschodnia była potrzebna. Po prostu 
Polska powinna mieć normalne stosunki ze wschodnimi sąsiadami, 
tak jak  z każdym innym krajem, na przykład z Niemcami. Można się 
spodziewać, że ZSSR nie będzie zbyt szczęśliwy, jeśli nie pozwoli się 
mu utrzymywać wojsk na polskiej ziemi, ale i z tym będzie musiał się 
pogodzić.

—  Czy dostrzega Pan dziś problemy mogące w przyszłości zrodzić 
konflikty między Polską a Rosją?

— To zależy. Rosja jest dziś krajem bardzo chorym. Ma ona tyle 
kłopotów wewnętrznych, że nie jest w tej chwili zainteresowana 
ekspansją na zewnątrz. Gdy jednak Rosja zdoła wyzdrowieć — czy to 
w wyniku odrodzenia dyktatury, czy też demokratyzacji — myślę, że 
istnieje możliwość powrotu do polityki ekspansji, która jest przecież 
rdzennym elementem historii Rosji. Myślę, że kiedyś w przyszłości 
możemy znowu stać się świadkami gier politycznych między Rosją 
a Niemcami, wymierzonych przeciwko Polsce, tak jak już było 
w osiemnastym, dziewiętnastym i w pierwszej połowie dwudziestego 
wieku. Takiej możliwości nie można wyeliminować. Nie sądzę, by do 
tego mogło dojść w niedalekiej przyszłości, w ciągu następnych 
dziesięciu czy dwudziestu lat, ale jeśli spojrzeć dalej, to jest to 
możliwe.

—  A potencjalne problemy z naszymi bezpośrednimi sąsiadami na 
wschodzie, jeśli utworzą niepodległe państwa?

— Ja osobiście wierzę, że Ukraina uzyska niepodległość. 
Niepodległa U kraina zmieni układ sił w Europie Wschodniej. Będzie 
to kraj o pięćdziesięciomilionowej ludności, bogaty w surowce 
przemysłowe i żywność, z dostępem do M orza Czarnego — bardzo
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poważna siła. Jeśli U kraina będzie dobrze rządzona i będzie się 
normalnie rozwijać, Polska może mieć bardzo dobre stosunki 
z Ukrainą. Oba kraje mają ze sobą wiele wspólnego — wiąże je 
historia...

—  Są jednak i wzajemne animozje...

— Tak, są, ale jeśli Ukraińcy uskarżają się na niedobre 
traktowanie w przedwojennej Polsce, to przecież ucierpieli oni 
nieporównanie więcej krzywd ze strony Rosji. Przypomnijmy tylko 
kolektywizację narzuconą przez Moskwę w latach 1932-1933, kiedy 
zagłodzono miliony ludzi. U kraina cierpiała straszliwie pod rządami 
sowieckimi. Tego w ogóle nie można porównać z lokalnymi wypad
kami w rodzaju szykanowania ukraińskich szkół w II Rzeczypos
politej, które były, w porównaniu, zaledwie drobiazgami. Myślę, że 
wspólne interesy Polski i Ukrainy są znacznie ważniejsze od animozji 
i oba kraje będą mogły w przyszłości współpracować. M ają wspólny 
cel w powstrzymywaniu ekspansjonizmu rosyjskiego. Co do Biało
rusi, to jeszcze nie wiem. Ich świadomość odrębności narodowej nie 
jest w pełni ukształtowana.

—  Istnieje zatem możliwość, że w przyszłości będziemy sąsiado
wać z niepodległą Ukrainą i państwem rosyjskim, w którego skład 
wchodzić będzie Białoruś?

— Tego wykluczyć się nie da, choć ja  myślę, że jeśli Ukraina 
i kraje nadbałtyckie uzyskają niepodległość, Białoruś pójdzie ich 
śladem. Czyli suwerenna Ukraina i Białoruś. Tak jak to widział 
Piłsudski.

—  Na koniec chciałbym zadać Panu bardziej osobiste pytanie. Czy 
polska tradycja intelektualna odegrała rolę w kształtowaniu Pańskich 
poglądów dotyczących Rosji? Jeśli tak, to czy odczuwa ją  Pan jako  
obciążenie, czy też jako czynnik rozjaśniający pole widzenia?

— Co do pierwszego pytania, to muszę wyjaśnić, że wyjechałem 
z Polski w wieku szesnastu lat. W Polsce nie miałem nic wspólnego
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z Rosją, ani się nią nie interesowałem. Mój ojciec pochodził 
z Galicji, m atka urodziła się w W arszawie, dziadek ze strony matki 
prowadził interesy z Rosjanami, więc m atka znała trochę rosyjski. 
W dom u jednak nikt po rosyjsku nie mówił, rozmawialiśmy po 
polsku i po niemiecku. Nie mogę powiedzieć, bym nauczył się 
czegoś o Rosji w Polsce, poza oczywiście typowo polskim stosun
kiem do Rosji. Ten stosunek, oparty na nieufności i obawie, został 
mi we krwi. Poza tym z Rosją w Polsce się nie stykałem. Może tylko 
z wyjątkiem paru  nauczycieli, którzy byli spolonizowanymi 
Rosjanami...

—  Gdzie Pan chodził do szkół?

— D o G im nazjum  K reczm ara w W arszawie. Ono już nie 
istnieje. K ilku nauczycieli mówiło z rosyjskim akcentem. Ja sam 
języka rosyjskiego nauczyłem się dopiero w wojsku am erykańs
kim. H istorię Rosji zacząłem poważnie studiować na Harvardzie. 
Zresztą w Polsce, wbrew pozorom , nie ma zbyt wiele literatury 
naukowej na ten tem at. Co innego, jeśli chodzi o ogólne wyczucie, 
o stosunek Polaków do Rosji. Myślę, że jest to stosunek trzeźwy. 
Ludzie mieszkający bardzo daleko od danego kraju łatwo roz
taczają przed sobą rom antyczny, egzotyczny obraz tego kraju. 
Jeśli żyje się tuż obok, ma się zwykle znacznie bardziej realistyczny 
wizerunek. Dlatego prawie każdy, kto żył w Polsce m a znacznie 
zdrowsze pojęcie o Rosji, niż ten, kto Rosję zna z grubych książek, 
przeczytanych pięć tysięcy mil na Zachód od Rosji. To zresztą 
doprow adza do wściekłości kom unistów, którzy m ają do czynie
nia z Polakam i: z Brzezińskim, Ulamem czy ze mną. Nic dziwnego, 
bo nam  po prostu  nie sposób mydlić oczu. N a przykład wielu 
Am erykanów sądzi, że Rosjanie są przewrażliwieni na punkcie 
własnego bezpieczeństwa, gdyż ich kraj bywał ciągle ofiarą 
rozm aitych napaści. Kiedy mi to mówią, pytam  ich: Kto wam o tym  
naopowiadał? Czy to Połska uczestniczyła w rozbiorach Rosji, czy 
też było odwrotnie? I  jakim  cudem kraj będący ofiarą rzekomych
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nieprzerwanych napaści staje się największym państwem na kuli 
ziemskiej? Czyli, reasum ując, m oja wiedza o Rosji nie pochodzi 
z polskich źródeł. Co do mojego stosunku do Rosji, to ma on 
niewątpliwie korzenie w Polsce.

Rozmawiał: Dariusz Tolczyk
Lato 1991

Richard Pipes — ur. w 1920 r. w Cieszynie, 
od 1940 r. w USA, profesor historii Uniwersytetu 
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szych historyków am erykańskich. W latach siedem
dziesiątych przewodniczył zespołowi ekspertów rządu 
am erykańskiego do spraw stosunków  z ZSSR — 
rzecznik twardej i nieustępliwej linii politycznej. 
Członek Rady Bezpieczeństwa Państw a w adm inist
racji prezydenta R onalda Reagana.

W 1990 r. ukazała się po polsku jego słynna Rosja 
carów (W arszawa 1990). W numerze 20 „O bozu” 
(1991) zamieściliśmy recenzję tej książki.



Piotr Borowski

Tatarzy krymscy w Rosji

Z i m ą  1783 r. Rosja zakończyła podbój Chanatu Krymskiego, 

który na mocy traktatu turecko-rosyjskiego w Kuczuk Kainaradżi 
(1774 r.) formalnie stał się niezależnym i neutralnym państwem1. 
Faktycznie zaś został wydany na łaskę carycy Katarzyny II zmierza
jącej do jego aneksji. Nic też dziwnego, że działalność rosyjskiej 
dyplomacji na Krymie w latach 1774-1783 na różne sposoby 
antagonizowała społeczeństwo tatarskie poprzez kompromitowanie 
rządzącej dynastii Girejów, prowokowanie buntów ludności i kon
fliktów narodowościowych. Wydaje się, że wybuch powstania ludo
wego przeciwko chanowi Szachin-Girejowi w 1781 r. można uznać 
właśnie za skutek intryg rosyjskich. Udzielając wsparcia militarnego 
obalonemu przez naród władcy, Rosjanie w ciągu niespełna roku 
spacyfikowali Krym. Wykorzystując nienawiść ludności tatarskiej 
do Szachin-Gireja, Katarzyna II zmusiła go do abdykacji. Jednak 
niepodległość Krymu miała być zachowaria. Imperatorowa, nie 
zważając na obietnice swych dyplomatów i generałów, 8 kwietnia 
1783 r. wydała manifest O włączeniu do państwa rosyjskiego Półwyspu 
Krymskiego, wyspy Tamania, i całego Kraju Kubańskiego1. Dokument 
ten, wystawiony przede wszystkim z myślą o zagranicy, usprawied
liwiał aneksję państwa Girejów. Z manifestu miało wynikać, że Rosja 
rezygnując ze swych zdobyczy wojennych w 1774 r. utworzyła na 
Krymie "niezależne państwo dla narodu tatarskiego". Jednak Chanat 
Krymski ciążący ku Turcji miał stanowić poważne zagrożenie dla 
imperium rosyjskiego. Dlatego też Katarzyna, kierując się dobrem 
swego narodu i państwa, postanowiła przyłączyć do Rosji ziemie 
znajdujące się pod władzą Girejów. Manifest swój zakończyła, jak 
przystało na dobrą i oświeconą władczynię, następującym oświad
czeniem:

Obiecujemy sołennie i nieodwołalnie za siebie i za naszych 
następców obchodzić się z  mieszkańcami kraju, jak  z naszymi własnymi 
poddanymi, opiekować się ich osobami, bronić ich dostatku, ich
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świątyń, ich tradycyjnej religii, której wolne praktyki ze wszystkimi 
uznanymi obyczajami nie powinny być zakazywane i wreszcie obiecuje
my przyznanie każdej warstwie ludności wszystkich praw i przywilejów 
na równi z odpowiednią klasą w Rosji.

Zabiegi dyplomacji rosyjskiej i działania wojenne zostały uwień
czone włączeniem do imperium Katarzyny II prowincji, którą ze 
względu na łagodny klimat, bujną roślinność, malowniczy krajobraz 
i urodzajną glebę podróżnicy europejscy określali mianem "raju na 
ziemi". Prowincja ta nazwana przez Rosjan Taurydą i przekształcona 
w gubernię była zamieszkiwana przez wiele nacji i grup etnicz- 
no-wyznaniowych — Tatarów, Nogajów, Włochów, Greków, Or
mian, Ukraińców, Żydów, Krymczaków, Karaimów, a nawet Pola
ków i Niemców. Ludy te, chociaż różniły się znacznie pod względem 
językowym, kulturowym i religijnym, za czasów panowania chanów 
dynastii Girejów żyły dosyć zgodnie. Konflikty religijne i narodowo
ściowe rozpaliła dopiero administracja rosyjska.

Mimo emigracji tysięcy Tatarów krymskich do Turcji w drugiej 
połowie XVIII w., na początku panowania rosyjskiego stanowili oni 
najliczniejszą grupę etniczną w nowo powstałej guberni taurydzkiej. 
Ludność ta, należąca do tureckiej rodziny językowej, wyznawała 
islam, który przez dziesięciolecia skutecznie chronił ich przed znisz
czeniem. Poczucie odrębności etniczno-religijnej w znacznym stop
niu wzmogły prześladowania rosyjskiej administracji dążącej w ogóle 
do oczyszczenia Krymu z Tatarów.

Już podczas działań wojennych w latach 1782-1783 Rosjaie 
zapoczątkowali eksterminację ludności tatarskiej na półwyspie. 
Zdobywca Krymu, feldmarszałek Grigorij Potiomkin, pod preteks
tem walki z przeciwnikami Szachin-Gireja wysiedlił ludność tatarską 
z wielu miejscowości. Nakazał też swoim żołnierzom wymordowanie 
tysięcy krymskich muzułmanów. Według badaczy tureckich i tatars
kich okresu międzywojennego zginęło wówczas około 30 tysięcy 
Tatarów3. Bestialstwa żołnierzy rosyjskich doprowadziły do masowej 
emigracji ludności Krymu na obszar państwa osmańskiego. Według 
niemieckiego badacza i podróżnika Petera Pallasa, do 1790 r. 
półwysep stracił 80 tysięcy ludzi4. Byli to przede wszystkim Tatarzy
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i Nogajowie, a więc ludność mówiąca językami tureckimi i wyznająca 
islam. Chociaż danych liczbowych Pallasa nie należy brać dosłownie, 
jednak wskazują one, że wychodźstwo Tatarów z Krymu nabrało 
cech ruchu masowego. Również autorzy rosyjscy twierdzili, iż 
emigracja ta sięgała dziesiątków tysięcy osób5. Aby jeszcze bardziej 
zachęcić Tatarów do porzucenia rodzimego kraju, agenci rosyjscy 
podający się za Turków kolportowali wśród krymskich muzuł
manów fałszywe odezwy sułtańskie nakazujące opuszczenie półwys
pu opanowanego przez niewiernych i osiedlenie się w państwie 
osmańskim.

N a stosunek władz rosyjskich do emigracji Tatarów z Krymu 
wskazuje list ministra spraw wewnętrznych W iktora Koczubeja 
skierowany w 1803 r. do gubernatora Taurydy:

Wręczono mi podanie mirzów i muftiego, którzy proszą o wydanie 
zezwolenia na emigrację Tatarów do Turcji. Ci, którzy chcą wywędro- 
wać z Krymu i pozostawić ziemię ojczystą, nie powinni być za
trzymywani, bo z nich nie będzie tu żadnej korzyści. Jeżeli na ich 
miejscu osiedli się elementy nam sprzyjające, będzie to dla Rosji 
bardziej korzystne. Wobec tego proszę wydawać im pozwolenia, 
nadmieniając przy tym, że po porozumieniu się z rządem Turcji, rząd 
rosyjski uzyskał te zezwolenia tylko dla swych poddanych religii 
muzułmańskiej i że każdy z emigrujących winien uważać to pozwolenie 
za laskę6.

Emigracja ludności muzułmańskiej do Turcji nie tylko przy
spieszała rusyfikację Krymu, ale również umożliwiała rosyjskim 
urzędnikom grabież porzuconej ziemi. Po włączeniu półwyspu do 
imperium w 1784 r. przeprowadzono spis posiadłości ziemskich 
odebranych rodzinie chańskiej, arystokracji i szlachcie tatarskiej. Już 
wkrótce okazało się, że najeźdźcy nie są w stanie skolonizować 
gruntów osadnikami rosyjskimi. Nie powiodła się też próba osied
lenia na Krymie ludności greckiej i bułgarskiej. Nic też dziwnego, że 
w pierwszej połowie XIX w. wiele ziemi uprawnej leżało odłogiem. 
Niekiedy odebrane ziemie wydzierżawiano byłym właścicielom.

Podbój Krymu przez wojska Katarzyny II zapoczątkował 
grabież ziemi na skalę niespotykaną w innych guberniach. Według 
spisu z 1802 r. rozdzielono wśród zdobywców i tatarskich zwolen
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ników Rosji 350 tys. dziesięcin gruntów uprawnych7. W następnym 
roku car Aleksander I przyznał im prawo własności wychodząc ze 
słusznego założenia, że staną się oni filarem rosyjskiego panowania 
na obszarze byłego państwa Girejów.

Nowi właściciele gruntów skonfiskowanych ludności tatarskiej 
zaczęli sprowadzać kolonistów z różnych stron Europy. Szczególnie 
chętnie osiedlano na Krymie, oprócz prawosławnych Rosjan, Buł
garów i Greków, nadbałtyckich Niemców. Osadnicy ci — wrogo 
nastawieni do Tatarów — niejednokrotnie prowokowali zatargi 
z ludnością muzułmańską, przyczyniając się do wzmocnienia an
tagonizmów narodowościowych i wyznaniowych na półwyspie. 
Rozzuchwalał ich fakt, iż administracja rosyjska patrzyła życzliwie 
na wszelkie poczynania utrudniające Tatarom  normalną egzystencję. 
Objawy niezadowolenia ludności muzułmańskiej służyły władzom 
rosyjskim jako doskonały pretekst do wzmocnienia osadnictwa 
tatarskiego... na Syberii.

Prześladowania ludności tatarskiej wzmagały się podczas wojen 
Rosji z Turcją. Wówczas to pojawiały się wśród władz rosyjskich 
pomysły przesiedlenia krymskich muzułmanów na Syberię. Koncep
cje takie nie były obce również rosyjskim generałom i urzędnikom 
podczas pokoju. Tuż przed wybuchem wojny krymskiej książę 
Aleksander Mienszykow przedłożył swemu rządowi projekt wysied
lenia ludności muzułmańskiej z Krymu na Powołże. Postulował też 
zakrojoną na szeroką skalę kolonizację rosyjską w guberni taurydz- 
kiej. Historyk tatarski Abdullah Zihni Soysal, przebywając na 
emigracji w II Rzeczypospolitej, twierdził, że projekt ten nie został 
wprowadzony iv życie jedynie z powodu wybuchu wojny krymskiej*.

Podczas działań wojennych na Krymie Rosjanie, podejrzewając 
Tatarów o sympatie wobec wojsk koalicji francusko-angiels- 
ko-tureckiej, pod byle pretekstem znęcali się nad spokojną ludnością 
muzułmańską. Niektórzy spośród wyższych urzędników rosyjskich 
wsławili się sadyzmem przy kontaktach z tatarskimi poddanymi cara 
M ikołaja I. Nic też dziwnego, że niektórzy Tatarzy, zdesperowani 
szykanami Rosjan, próbowali nielegalnie uciekać do Turcji. Zbiegów 
— jak wskazują pamiętnikarze z czasów wojny krymskiej — Kozacy 
bez sądu mordowali9.
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Po zakończeniu działań wojennych w 1856 r. nasiliła się wśród 
ludności muzułmańskiej tendencja do emigracji. Wywołało to zado
wolenie w kołach rządzących Rosją. Gdy w tymże roku generał 
Liders w liście z Sewastopola poinformował cara Aleksandra II 
o nastrojach wśród Tatarów, ten odpowiedział mu, że emigracja 
muzułmanów jest zjawiskiem bardzo korzystnym dla Rosji:

Chcemy bowiem sami oczyścić Krym od niekorzystnego dla nas 
elementu, jakim  są Tatarzy.

W związku z instrukcją carską na różne sposoby zaczęto 
zachęcać Tatarów  do opuszczenia Krymu. N atężono proces wy
dziedziczania ludności muzułmańskiej z gruntów, burzono świąty
nie, nakładano podatki, a także straszono deportacją na Syberię. 
W tej atmosferze — jak  pisze wspomniany wyżej historyk Soysal 
—  masowy ruch emigracyjny Tatarów krymskich do Turcji wzmógł 
się tak dalece, że zdawało się, że wkrótce ani jeden Tatar nie 
pozostanie na półwyspie. Ruch ten niebawem zaniepokoił nawet 
Rosjan siedzących na Krymie, gdyż okazało się, że z wyjazdem 
Tatrów podupadły kwitnące dotąd uprawy ogrodnicze i rolnicze. 
W  roku 1860 generał-gubernator taurydzki hr. Stroganow alarmował 
Petersburg, że jeżeli wyemigrują Tatarzy, którzy prowadzą plantacje 
tytoniu i winnice na wybrzeżu Morza Czarnego, to nie będzie komu 
prowadzić potem tych plantacji i prosił, aby ich zatrzymano i nie 
pozwolono na wyjazd10. Protesty Strogonowa niewiele poskutkow a
ły, bowiem emigracją tatarską zainteresowana była niemal cała 
administracja guberni taurydzkiej oraz rosyjscy posiadacze ziemscy 
dążący do przywłaszczenia sobie opuszczonych gruntów. W ydano 
w tym czasie 26 956 paszportów uprawniających do legalnego 
opuszczenia półwyspu. Według zawyżonych ocen historyków ture
ckich w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych wyjechało do 
imperium osmańskiego około 300 tysięcy muzułmanów krymskich. 
Bardziej m iarodajny jest spis ludności guberni taurydzkiej z 1865 r., 
z którego wynika, że w ciągu XVIII i pierwszej połowy XIX w. 
wyemigrowało z Krym u ponad pół miliona Tatarów  i Nogajów11. 
Według materiałów Archiwum Guberni Taurydzkiej w 1870 r. 
ludność muzułmańska wyjechała z 678 wiosek. Przeszło 300 wiosek 
tatarskich wyludniło się całkowicie.
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Władze rosyjskie prowadząc politykę oczyszczania Krymu 
z Tatarów przywiązywały ogromną wagę do zaczerniania przeszłości 
tego kraju. W tym właśnie celu na rozkaz administracji guberni 
taurydzkiej żołnierze rosyjscy niszczyli zabytki kultury materialnej 
z czasów panowania Girejów. Do 1914 r. Rosjanie zdołali zburzyć 
setki meczetów i tysiące cmentarzy12. Zdewastowano pałace arysto
kracji tatarskiej, łaźnie publiczne, kanały nawadniające pola upraw
ne przez setki lat i wspaniałe ogrody wokół wiejskich rezydencji 
chanów. Zniszczeniu uległy nawet zabytki kultury antycznej — na 
rozkaz rosyjskich oficerów żołnierze rozbijali płyty z greckimi 
inskrypcjami.

Na wandalizm rosyjskich zdobywców oburzali się niemal wszys
cy podróżnicy i uczeni zwiedzający Krym. Profesor uniwersyttu 
w Cambridge, E. Daniel Clarke, przebywający na tym półwyspie na 
początku XIX w., napisał w swym pamiętniku:

Jeśliby mnie spytano, co Rosjanie robili na Krymie po podboju, 
uskutecznionym przez tyle okrucieństw i bezprawi —  odpowiedziałbym 
niewielu słowami: Zniszczyli oni kraj, wycięli drzewa, zburzyli domy, 
świątynie i gmachy publiczne, zniszczyli kanały, zrujnowali Tatarów, 
zbeszcześcili ich kult, wykopali ciała ich przodków i rzucili na wiatr ich 
prochy lub rzucili szczątki ich na śmietniska zwierzętom nieczystym. 
Niszczyć, rabować i masakrować —  oto co oni nazywali ustanowieniem 
swej władzy; stworzyć pustynię —  oto co nazywali oni ustalaniem 
pokoju'3.

Jak powszechnie wiadomo, w Cesarstwie Rosyjskim religią 
panującą było prawosławie. Pozostałe wyznania były przez prawo 
jedynie tolerowane. Muzułmanie jako innowiercy-niechrześcijanie 
podlegali jeszcze dodatkowym ograniczeniom. Nie mogli korzystać 
ze wszystkich praw politycznych, publicznych i cywilnych14.

Na obszarze państwa rosyjskiego istniały urzędy muftich, którzy 
udzielali porad prawnych czyli tzw. faw. W pierwszych wiekach 
islamu funkcja muftiego nie była oficjalna, a jego rady nie miały siły 
wiążącej. W Rosji carskiej "porady prawne" muftiego były prze
strzegane skrupulatnie i dotyczyły nie tylko spraw związanych 
z kultem.
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Muftich, których było trzech, wyznaczał sam car na wniosek 
ministra spraw wewnętrznych. Za ich pośrednictwem rząd rosyjski 
kierował ludnością muzułmańską. Muftiowie, dobrze opłacani przez 
ministerstwo spraw wewnętrznych, bardzo szybko stali się zwykłymi 
urzędnikami wypełniającymi wszystkie polecenia władz. Najczęściej 
rekrutowali się z grona wyższych urzędników państwowych lub 
oficerów gwardii carskiej. Jak się można domyślać, o teologii 
islamskiej posiadali raczej mgliste pojęcie. Interesowała ich najczęś
ciej strona materialna urzędu, który pełnili. Nic też dziwnego, że nie 
posiadali żadnego autorytetu zarówno wśród duchowieństwa muzuł
mańskiego, jak i u wiernych. Zdawano sobie sprawę, iż urząd ten był 
nagrodą za wierną służbę. Siedzibą jednego z trzech muftiatów był 
Symferopol na Krymie15.

Władze rosyjskie pozostawiły ludności muzułmańskiej jedynie 
wybór szeregowego duchowieństwa, czyli imamów (mułłów). Jednak 
ci nie mogli sprawować swoich funkcji bez zgody gubernatorów. Aby 
osłabić pozycję duchowieństwa muzułmańskiego pozwolono wier
nym odwoływać się od decyzji imamów w kwestiach religijnych do 
gubernatorów. Władzy administracyjnej przyznano również prawo 
odsuwania duchownych od pełnienia obowiązków duszpasterskich. 
Imamowie za swą działalność nie otrzymywali od państwa żadnego 
wynagrodzenia. Utrzymywali się ze skromnych dochodów, jakie 
dawały ziemie wakufowe oraz opłat za posługi religijne. Duchowni 
muzułmańscy pozbawieni zostali prawa prowadzenia ksiąg stanu 
cywilnego. Dlatego też akt zawarcia małżeństwa dokonany przez 
imama nabierał mocy prawnej dopiero po zarejestrowaniu go 
w odpowiednim urzędzie państwowym.

W 1874 r., aby osłabić pozycję islamu, rząd rosyjski pod 
pretekstem uwolnienia Muzułmańskiego Zarządu Duchownego od 
obowiązku zarządzania ziemiami wakufowymi odebrał im posiadło
ści przy meczetach. Ziemie wakufowe stanowiły główne źródło 
utrzymania imamów oraz obiektów dobroczynności publicznej. 
Według przedstawicieli rządu administracja tatarska władająca 
wakufami miała stanowić zagrożenie dla porządku panującego na 
Krymie. Określano to zjawiskiem "szkodliwym i niepożądanym". 
Rezultatem reformy administracyjnej było więc rozgrabienie ziem
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należących do meczetów. Z tego powodu dwie trzecie majątku 
narodowego Tatarów krymskich przeszło w posiadanie czynow- 
ników rosyjskich.

Jak zauważyli uczciwsi historycy rosyjscy, duchowieństwo mu
zułmańskie na Krymie nigdy nie organizowało społeczeństwa tatars
kiego do walki z najeźdźcami16. Starało się lojalnie wykonywać 
wszystkie zarządzenia władz, nawet te godzące w egzystencję narodo
wą i religijną ludności tatarskiej. Bez szemrania godziło się z budową 
cerkwi prawosławnych za pieniądze pochodzące z dóbr wakufowych. 
Nie protestowało, gdy fundusze przeznaczone dla społeczności 
muzułmańskiej przeznaczono na szkolnictwo rosyjskie. Badacze ci 
nie zdawali sobie jednak sprawy, że dla rządu rosyjskiego samo 
istnienie społeczności tatarskiej wyznającej islam, mówiącej własnym 
językiem i związanej emocjonalnie z Turcją było przestępstwem.

Według Aleksandra Achmatowicza, ministra sprawiedliwości 
niepodległej Republiki Krymskiej, muzułmanie w państwie rosyjs
kim poddani byli dotkliwym ogranicżeniom:

Nie mieli prawa być nauczycielami szkól państwowych średnich, 
prowadzić śledztwa i oskarżać w charakterze oskarżyciela publicznego 
w sprawach o przestępstwa przeciwko religii prawosławnej; nie mogli 
być sędziami przysięgłymi w tychże sprawach, a w sądach przysięgłych 
muzułmanin nie mógł być wybrany na przewodniczącego przysięgłych 
we wszystkich bez wyjątku sprawach karnych'1.

Dyskryminacja ludności wyznającej islam przejawiała się rów
nież w tym, że utrudniano lub uniemożliwiano wiernym odprawianie 
pielgrzymek do Mekki i Medyny. Mimo, że prawo rosyjskie nie 
zabraniało tych podróży, to jednak urzędnicy najczęściej nie wyda
wali paszportów. Według jednego z gubernatorów Krymu działal
ność taka była wielce pożyteczna dla państwa rosyjskiego, bowiem 
ograniczała kontakty ludności tatarskiej z krajami islamu.

Efekty polityki antyislamskiej najjaskrawiej uwidoczniły się na 
terenie Krymu. Jak pamiętamy, po włączeniu tego kraju do imperium 
rosyjskiego Katarzyna II obiecała w manifeście z 8 kwietnia 1783 r. 
przestrzeganie praw wyznaniowych i narodowych ludności tatars
kiej. Przyrzekała opiekę nad miejscami kultu religijnego i duchowień
stwem muzułmańskim. Oczywiście żadnego z tych przyrzeczeń
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carowie nigdy nie spełnili. Wszyscy władcy imperium udawali, iż nie 
wiedzą o prześladowaniach wyznawców islamu na Krymie. Spokoj
nie patrzyli na dewastację obiektów kultu religijnego Tatarów. 
Aprobowali przerabianie zabytkowych meczetów na cerkwie praw o
sławne, niszczenie bibliotek i archiwów dawnego państwa Girejów. 
Już w 1783 r. pierwszy meczet w Sudaku zamieniono na cerkiew. 
Odbieranie starych świątyń muzułmanom szło w parze z zakazem 
budowy nowych. Według wyliczeń polskiego badacza Leona Kry- 
czyńskiego, w 1805 r. na Krymie funkcjonowało 1556 meczetów 
i 5139 imamów, a w 1914 r. już tylko 729 meczetów i 942 imamów.

Rosjanie, prowadząc na Krymie politykę dyskryminacji naro
dowej i religijnej wobec Tatarów, starali się zantagonizować ich 
z innymi nacjami zamieszkującymi gubernię. W tym celu prowoko
wali waśnie między muzułmanami krymskimi a ludnością chrześ
cijańską, głównie Rosjanami, Grekami i Ormianami. Dążąc do 
maksymalnego osłabienia żywiołu tatarskiego popierali wszystkie 
grupy etniczne, które nie mogły zagrozić panowaniu rosyjskiemu na 
półwyspie. Niewątpliwie dobry przykład tej polityki stanowią K arai
mi, niewielka nacja mówiąca językiem należącym do tureckiej grupy 
językowej, a wyznająca odłam judaizmu.

Po włączemiu Krymu do Rosji w 1783 r. kraj ten zaczęli masowo 
opuszczać nie tylko Tatarzy-muzułmanie, ale również przedstawicie
le niektórych narodów chrześcijańskich. Także Karaimi, niepewni 
swego losu, zwrócili się do rządu tureckiego z prośbą o wyznaczenie 
im w granicach państwa osmańskiego terenów, na których mogliby 
zamieszkać. Sułtan Abdulhamid, uznając Karaimów za swych 
poddanych, przekazał im ziemie leżące w Ilirii na Półwyspie Bałkańs
kim18. N a szczęście jednak do emigracji z Krymu nie doszło, bowiem 
porzucenie przez Karaimów swych pradawnych siedzib, miejsc kultu 
oraz grobów przodków nie tylko osłabiłoby więzi etniczne i religijne 
u tego niewielkiego narodu, ale również przyczyniłoby się do 
deformacji jego kultury.

Przez pierwsze dziesięciolecia panowania rosyjskiego na Krymie 
żal społeczności karaimskiej za dawnymi czasami był powszechny. 
N a początku XX stulecia jeden z mieszkańców Teodozji opowiadał 
badaczowi przeszłości karaimskiej T. S. Lewi-Babowiczowi, że długo
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po włączeniu półwyspu do Rosji, Beniamin-aga, przywódca kryms
kich Karaimów i zarazem minister chana Szachin-Gireja, zebrane 
podatki przekazywał po kryjomu swemu dawnemu władcy uwięzio
nemu w Kałusze.

Po krótkich rządach Macieja Sulkiewicza, kiedy to Tatarzy 
cieszyli się pełnią praw obywatelskich, Krym znowu dostał się w ręce 
rosyjskie19. W październiku 1918 r. półwysep opanowała Armia 
Ochotnicza generała A ntona Denikina ewakuowana z północngo 
Kaukazu. Początkowo Rosjanie starali się zachować pozory rządów 
demokratycznych. W tym celu dopuścili do władzy konstytucyjnych 
demokratów zwanych kadetami — partię dążącą do wprowadzenia 
w Rosji monarchii liberalnej. Utworzyli oni marionetkowy rząd, 
który wbrew woli ludności tatarskiej dążył do utrzymania półwyspu 
w granicach państwa rosyjskiego. O sympatiach monarchistycznych 
tego "rządu" najlepiej świadczy fakt, że banknoty krymskie ostatniej 
emisji nosiły herby carskie.

Początkowo niektórzy spośród przywódców tatarskich mieli 
nadzieję, że konstytucyjni demokraci będą się kierować na Krymie 
ideałami głoszonymi w programie partyjnym. Jednak już wkrótce 
okazało się, że hasła liberalno-demokratyczne tego ugrupowania 
politycznego odnoszą się do ziem rosyjskoetnicznych. Na Krymie zaś 
miała nadal obowiązywać polityka nacjonalizmu wielkoruskiego. 
Widoczne stało się faworyzowanie elementu rosyjskiego podczas 
wyborów do krymskiego parlamentu. Prawo wyborcze ułożone przez 
komisję składającą się z urzędników [rosyjskich - P.B.] poćwiartowało 
kraj nader fantastycznie. Nie było w tych rozporządzeniach słuszności 
ani sprawiedliwości. Okręgi dowolnie nierówne wybierały każdy jed
nego posła. Zbytecznym by było mówić, że najbardziej zaludnione były 
okręgi tatarskie, niesprawiedliwie pozbawiona prawie wszędzie co 
najmniej połowy swych wspólwyborców na rzecz okręgów najbardziej 
uprzywilejowanych™ Mimo tych zabiegów administracja rosyjska nie 
czuła się zbyt pewnie przy niskim zainteresowaniu wyborami ludno
ści rosyjskiej. Stąd też na czas wyborów przyłączono do Krymu trzy 
nowe okręgi stworzone z północnej części dawnej guberni taurydz- 
kiej. Tereny te zamieszkiwała ludność prawosławna, dosyć wrogo 
nastawiona do Tatarów. Podczas wyborów okazało się, że wysoka



82 PIOTR BORAWSKI

frekwencja ludności tatarskiej — blisko 80 proc, uprawnionych do 
głosowania — spowodowała, że parlament krymski miał przewagę 
posłów muzułmańskich.

Dyskryminacja ludności tatarskiej widoczna była również przy 
tworzeniu armii krymskiej. Nie mogąc uzyskać zgody parlamentu na 

sformowanie mieszanych jednostek rosyjsko-tatarjskich, generał De
nikin próbował zwołać 7 lutego 1919 r. do Symferopola zjazd 
przedstawicieli ludności muzułmańskiej z całego półwyspu, by 
przeforsować na nim swą koncepcję organizacji wojska z elementu 
miejscowego. W krótce okazało się, że cała populacja tatarska 
popiera żądania parlamentu, aby armia krymska miała charakter 
narodowy. Dlatego też na zjazd do Symferopola nikt nie przysłał 
swych delegatów.

Denikin, widząc, że konstytucyjni demokraci nie potrafią pod
porządkować sobie Tatarów, wprowadził na Krymie rządy wojs
kowe. Jeden ze współpracowników generała w 1921 r. tak pod
sumował działalność naczelnego wodza Armii Ochotniczej:

Był to system regularnej i niczym nie ograniczonj grabieży 
ludności. W  tejże grabieży uczestniczyli ludzie wszelkich stanów i rang. 
Grabież ta drażniła bardzo ludność miejscową, znajdującą się pod  
rządami "ochotników", równie okrutnych jak  bolszewicy2' .

Już w lutym 1919 r. spadły pierwsze represje na członków 
parlamentu krymskiego, którzy nie chcieli zgodzić się na zmobilizo
wanie Tatarów do armii rosyjskiej walczącej z bolszewikami. N a 
polecenie pułkownika Znamienskiego 22 lutego przeprowadzono 
rewizje u  członków Biura Parlamentu Krymsko-Tatarskiego — Ah- 
meta Ozeabaszły, Bekiera Odubasza i Sejt Dżelila Chałatowa. Tego 
samego dnia na polecenie sądu dokonano "przeszukania" lokalu 
Muzułmańskiego Konsystorza Duchownego.

Wydarzenia te wywołały tak duże oburzenie ludności tatarskiej, 
że parlament krymski bojąc się wystąpień zbrojnych wezwał naród 
do zachowania spokoju. Parlamentarzyści tłumaczyli swym roda
kom, że zbrojne wystąpienie byłoby na rękę Denikinowi. Armia 
Ochotnicza bez większych trudności mogłaby zlikwidować ruch 
narodowy Tatarów na całym półwyspie.
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N a początku kwietnia 1920 r. po dymisji Denikina na czele Sil 
Zbrojnych Południa Rosji (taką nazwę przyjęła bowiem w 1919 r. 
Armia Ochotnicza) stanął generał Piotr Wrangel. Nowy przywódca 
"białych Rosjan" zamierzał, tak jak  i jego poprzednik, zmobilizować 
Tatarów do swej armii. W tym celu zwołał do Symferopola na 30 
maja zjazd przedstawicieli ludności tatarskiej. W swym przemówie
niu generał zapowiedział utworzenie jednostek kawalerii i piechoty 
tatarskiej. Obiecywał też poszanowanie praw religijnych ludności 
muzułmańskiej. Jednak nie wspomniał słowem o legalnie wybranym 
parlamencie krymskim. Tak więc nie mogło być mowy o uznaniu 
niepodległości państwa tatarskiego na półwyspie. Nic też dziwnego, 
że nacjonaliści krymscy odpowiedzieli generałowi, że naród tatarski 
będzie walczył o swą niepodległość.

Wrangel, nie mogąc mglistymi obietnicami przeciągnąć T ata
rów na swoją stronę, próbował zmusić ich do uległości siłą. Stąd też 
krok do terroru. Okrucieństwa i niesprawiedliwości rządów Wrangla
— pisał Dżafar Sejdamet — nie ograniczyły się do niezliczonych 
rekwizycji i zamachów na prawo publiczne. Absolutystyczny ten rząd 
bez sądu powiesił patriotów Ibrahima Zeki, Ahmeda Balidżewa, 
Midhata Ritafowa, którzy nic nie robili ponad obronę swego narodu71.

Po zajęciu Krymu przez bolszewików w 1920 r. zaczął się dla 
Tatarów nowy okres terroru23. Ściśle wiąże się on z osobą Beli Kuna, 
który został mianowany przewodniczącym Krymskiego Komitetu 
Rewolucyjnego. W opracowaniach historyków sowieckich określa 
się go jako wybitnego działacza węgierskiego i międzynarodowego 
ruchu robotniczego, bliskiego współpracownika Lenina. Natomiast 
badacze tatarscy i tureccy, zgodnie z relacjami uciekinierów ze 
Związku Sowieckiego, nazywają go "katem Krymu". Twierdzą też, że 
terror, jaki zaprowadził na półwyspie, nie miał sobie równego 
zarówno w Rosji carskiej, jak i podczas rządów "białych generałów"
— Denikina i Wrangla. Okrucieństwem przewyższyła go dopiero 
kolektywizacja wsi krymskich w latach trzydziestych i deportacja 
Tatarów z półwyspu w 1944 r. Samo imię i nazwisko przewod
niczącego musiało brzmieć w uszach Tatarów krymskich złowiesz
czo, bowiem znaczyło w ich języku "nieszczęście dnia" /"bela kinn"/.
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Aresztowania nacjonalistów krymskich, tortury najczęściej koń
czące się śmiercią, skrytobójcze mordy przeprowadzane z polecenia 
Beli K una zakończyły się w połowie 1921 r. Niewątpliwie wiązało się 
to ze zmianą polityki zagranicznej bolszewików, którzy starali się 
zjednać sobie przychylność krajów muzułmańskiego Wschodu. Przy
wódcy Rosji sowieckiej, chcąc zacieśnić przyjazne stosunki z Turcją 
kemalistowską, nie mogli dalej tolerować takiego terroru na Krymie. 
W 1921 r. nie tylko ogłosili amnestię dla nacjonalistów kryms- 
ko-tatarskich, ae również zwołali zjazd działaczy niepodległościo
wych, którzy przetrwali rządy Beli Kuna. N a zjeździe tym daleko 
idącymi obietnicami pozyskali sobie większość młodzieży krymskiej. 
Gdy 18 października 1921 r. Rada Komisarzy Ludowych pro
klamowała powstanie Krymskiej Autonomicznej Socjalistycznej 
Republiki Sowieckiej, wydawało się, że bolszewicy zamierzają cał
kowicie zmienić swój stosunek do ludności tatarskiej na Krymie.

W nowo powstałęj republice dialekt tatarski stał się językiem 
urzędowym na równi z rosyjskim. Młodzi nacjonaliści tatarscy, 
zgodnie z oczekiwaniem przywódców komunistycznych włączyli się 
do budowy struktur Krymu. Zakładali szkoły, instytuty naukowe, 
muzea, spółdzielnie produkcyjne, wydawali książki, czasopisma, 
organizowali kursy dla przyszłych urzędników, inspirowali badania 
nad przeszłością Krymu.

Cala ta aktywna praca krymskiej młodzieży tatarskiej —  pisał 
Dżafar Sejdamet w 1930 r. — i wiara je j w szczerość bolszewickich 
poczynań mocno się również odbiła i na młodzieży tatarskiej, uczącej 
się w Konstatntynopolu, gdzie nieraz bywali oni aresztowani za 
sprzyjanie bolszewizmowi. Z  wiarą tą wracali niektórzy z nich na 
Krym, gdzie ich spotykało wielkie rozczarowanie, gdyż wkrótce 
polityka bolszewicka radykalnie się zmieniła, a dobra wiara za
prowadziła młodzież do lochów GPU i na Wyspy SolowieckiećW

Od 1927 r. zaczęła się zmiana polityki ZSSR wobec Turcji. 
Niemal z dnia na dzień okazało się, że prezydent tego kraju, M ustafa 
Kemal, wcale nie jest rewolucyjnym bohaterem ludu tureckiego, lecz 
reakcyjnym tyranem powiązanym z międzynarodowym imperializ
mem. Nowy kurs polityki sowieckiej był niezwykle tragiczny w skut
kach dla Tatarów krymskich. Zbiegł się on z planem kolonizacji
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Krym u przez ludność żydowską. Niektórzy spośród dygnitarzy 
sowieckich zaczęli nawet mówić o konieczności utworzenia Kryms
kiej Republiki Żydowskiej. Protesty inteligencji tatarskiej zarówno 
o poglądach nacjonalistycznych, jak kom unistyczno-narodowych 
wywołały, a raczej stały się pretekstem do podjęcia planu ekster
minacji tej warstwy. W 1927 r. wraz z grupą działaczy partyjnych 
został aresztowany tatarski kom unista Weli Ibrahimow, pełniący 
funkcję przewodniczącego Centralnego Kom itetu Wykonawczego 
Krymu. W tym samym roku został rozstrzelany za rzekome 
popełnienie przestępstwa kryminalnego. W krótce też na całym 
półwyspie zaczęły się aresztowania inteligencji tatarskiej25. Według 
Dżafara Sejdameta w latach 1927-1928 wywieziono z Krym u 3500 
osób. Wśród nich było wielu, którzy otrzymali amnestię bolszewicką 
i potem ju ż  nie brali udziału w żadnych sprawach politycznych26.

Po deportacjach nacjonalistów i narodowych komunistów 
funkcjonariusze G PU  zaczęli przeprowadzać aresztowania wśród 
komunistów tatarskich ślepo służących Moskwie. Prześladowania 
te nasiliły się podczas przymusowej kolektywizacji wsi krymskiej. 
Pod koniec 1929 r. w wielu osadach rolniczych półwyspu doszło do 
zaburzeń. W okolicach Sudaku i U skutu ludność wypędzała 
komisje organizujące kołchozy. Prasa sowiecka z oburzeniem 
podawała przykłady udzielania popacia przez miejscowych, tatars
kich komunistów rozkułaczanej ludności Krymu. Niektórzy z nich 
próbowali nawet pisać petycje do Moskwy, w których wyjaśniali, że 
na półwyspie kolektywizacja jest niepotrzebna, a wśród ludności 
tatarskiej od dawna nie ma kułaków. Zdaniem redaktorów "Praw
dy" — bezwstydnie pouczali swych przełożonych, że nie należy 
zakładać nowych kołchozów, skoro rozpadają się nawet te, które 
powstały wcześniej. Jak  się można domyślać, kam pania prasowa 
przeciwko "tatarskim  nacjonalistom" w szeregach partii bolszewic
kiej była wstępem do dalszej eksterminacji krymskiej elity.

Polityka Moskwy wobec Krymskiej Republiki Autonomicznej 
od początku miała charakter koniunkturalny. Za fasadą tego tworu, 
pokazującego światu muzułmańskiemu pomyślny rozwój jednej 
z wielu narodowości islamskich zamieszkującej Związek Sowiecki,



86 PIOTR BORAWSKI

sprytnie ukryto tragedię Tatarów krymskich wynaradawianych 
w sposób barbarzyński i fizycznie wyniszczanych. Doskonałego 
przykładu dostarczają tu lata wielkiego głodu na półwyspie. Według 
wyliczeń uczonych rosyjskich w latach 1921-1922 na Krymie zmarło 
z głodu blisko 100 tysięcy ludzi. W śród zmarłych ogromną większość 
stanowili Tatarzy. Największe skupiska tej ludności w Bachczysara
ju, Karasu-Barze, Eupatorii czy Eski-Krymie straciły od 40 do 55 
procent populacji. W miastach o przewadze żywiołu rosyjskiego 
straty były znacznie niższe. Tak na przykład w Sewastopolu zmarło 
11 procent ludności. Pomoc bolszewików niesiona głodującemu 
Krymowi miała charakter przede wszystkim werbalny. Więcej inic
jatywy przejawiali jedynie w niedopuszczaniu na półwyspie do 
działalności międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Bezwzględnie 
też rekwirowali transporty żywności, które próbowali sobie or
ganizować na własną rękę Tatarzy.

W świetle przedstawionych faktów zrozumiała jest decyzja 
podjęta przez władze sowieckie wiosną 1944 r. o wysiedleniu ludności 
tatarskiej z Krymu. Wykorzystując toczącą się wojnę, postanowiono 
raz na zawsze oczyścić ten czarnomorski półwysep z nacji, która 
pozostawała solą w oku zarówno Rosji "białej" jak i "czerwonej". 
W tym czasie na Krymie mieszkało niespełna 500 tysięcy Tatarów, 
głównie kobiet, dzieci i starców — mężczyźni bowiem zmobilizowani 
do Armii Czerwonej walczyli na froncie z Niemcami. Wszyscy ci 
ludzie zostali nocą, bez żadnego uprzedzenia wygnani ze swoich domów 
przez NKW D , zapędzeni do wagonów towarowych, które zostały 
natychmiast zaplombowane i wysiani na wschód Z SSR ..., gdzie 
osiedlono ich jako specjalnych osadników. Na skutek niezwykle 
uciążliwych warunków jazdy, nieprzystosowania do zmienionego kli
matu, głodu i nostalgii w miejscach zesłania w ciągu pierwszego półtora 
roku zginęło 195 471 osób —  to znaczy 46,2 proc, wszystkich 
deportowanych. Po zakończeniu wojny do tych samych miejsc zostali 
zesłani Tatarzy krymscy walczący w szeregach armii sowieckiej...11.

Piotr Borawski — historyk, zajmuje się historią
Wielkiego Księstwa Litewskiego, a zwłaszcza 
mniejszościami narodowymi z tego terenu.
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Nie igrać z narodem

(Rozmowa z Hasenem Kożachmetowem)

17 grudnia 1990 r. minęła czwarta rocznica wydarzeń w Ał- 
ma-Acie. Mimo, że od mojego pobytu w Kazachstanie upłynął rok, 
czuję się zobowiązana do przekazania relacji z pewnej rozmowy. Nie 
tylko dlatego, że prosił o to mój interlokutor, lecz również ze względu 
na wagę poruszanych zagadnień.

Hasena Kożachmetowa poznałam na wiecu studenckim w Ał- 
ma-Acie. Było to w grudniu 1989 r., w przeddzień trzeciej rocznicy 
pamiętnych wydarzeń. Przedstawiono mi go jako znanego tu dysyde
nta, a ponadto muzyka, kompozytora i — Polaka z pochodzenia 
(panieńskie nazwisko jego matki — Lisowska). Hasen pragnął 
podzielić się ze mną uwagami na temat jednego z najbardziej 
nabrzmiałych problemów w Kazachstanie — konfliktów narodow o
ściowych. Liczył na podanie z nim wywiadu do publicznej wiadomo
ści w Polsce, bowiem jemu samemu nie udało się dotąd niczego 
opublikować, choć na ten temat pisuje od lat.

Późnym wieczorem jechaliśmy w kilka osób taksówką na 
dalekie przedmieście Ałma-Aty, do domu Hasena na wywiad. 
W pewnej chwili, chcąc, być może, uprzedzić nasze zaskoczenie, 
rzekł: Zaraz zobaczycie, jak  mieszka kompozytor kazachski. Gdy 
taksówka przybyła na miejsce, naszym oczom ukazała się bielona 
wapnem lepianka. Prowadziła do niej grzązka i wyboista ścieżka. 
Uderzył nas niedostatek. Hasen mieszkał tu wraz z m atką i siostrą. 
Zajmował oddzielną izbę, którą sam w ciągu dwóch miesięcy 
dobudował latem, po kolejnym odbyciu kary ciężkich robót i zwol
nieniu w marcu 1989 r. Wszystko w Hasenie budziło podziw 
i jednocześnie współczucie. Jego ręce zniszczone i pokryte odciskami 
w niczym nie przypominały rąk muzyka. Ale przynajmniej miał gdzie 
mieszkać. W jego pokoju mieściły się jedynie najpotrzebniejsze 
rzeczy: łóżko, regał na książki i płyty, i małe biurko pod oknem. 
W czasie, gdy pani Lisowska z córką przygotowywały dla nas kolację,
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gościnny Hasen pokazywał swoje książki i płyty, przeważnie związa
ne z klasyką muzyki światowej. M oją uwagę przyciągnęła jednak 
płyta z nagraniami samego gospodarza i — w chwilę później pięknie 
wydany Pan Tadeusz. Hasen widząc moje zainteresowanie, natych
miast sięgnął po książkę i zaczął głośno odczytywać pozakreślane 
fragmenty. Jego z trudem skrywana emocja wkrótce udzieliła się nam 
wszystkim. Mickiewicz mówiący o stosunkach między Polakami 
a Rosjanami był wciąż aktualny tam, daleko od Polski. Nie potrzeba 
było komentarza, aby zauważyć analogie w losach Polaków i Kaza
chów. W tej scenie czytania Mickiewicza było coś mistycznego. 
Trudno mi teraz zapomnieć tamten późny wieczór, ciasną, o niskim 
sklepieniu izbę w odległym Kazachstanie i naszego wieszcza.

Powróćmy jednak do wywiadu. Jego bohater urodził się w 1949 
r. Ukończył konserwatorium w klasie teorii muzyki. Fascynacja 
muzyką — jak wspomina — datuje się od dzieciństwa. Rozmiłowani 
w niej byli jego rodzice. W śród braci i sióstr jest wielu muzyków 
profesjonalnych. Największą chlubą rodziny pozostaje wuj ojca, 
który w 1925 r. zdobył nagrodę na konkursie międzynarodowym 
w Paryżu.

* * *

—  Dowiedziałam się, że problemem narodowościowym w Kazach
stanie zajmuje się Pan od lat. Jakie były tego przyczyny i kiedy zetknął 
się Pan z nim po raz pierwszy?

— Po ukończeniu szkoły zostałem powołany do wojska. Tam 
właśnie po raz pierwszy odczułem na własnej skórze, co to znaczy być 
odmiennej narodowości. Koledzy, Rosjanie z obwodu moskiews
kiego, nienawidzili mnie. Za to, że się uczyłem, że byłem studentem 
i do tego Kazachem. Sami byli niewykształceni — pokończyli 
zaledwie po dwie, trzy klasy. Nie mogli darować by taki azjat, 
cziornozadyj, turok— jak się o mnie wyrażali — spokojnie przebywał 
w ich towarzystwie. W krótce konflikt urósł do takich rozmiarów, że 
po siedmiu miesiącach służby nie widziałem innego wyjścia poza 
ucieczką. Służyłem wówczas w Bajkonurze, na kosmodromie, w miej
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scu otoczonym ścisłą tajemnicą. Tak ścisłą, że nawet sąsiedniego 
miasta Leninska próżno szukać na mapie.

Po przybyciu do Ałma-Aty zwróciłem się o pomoc do Bauy- 
rżana Momyszuły (1910-83), pisarza, pułkownika w stanie spoczyn
ku. Ten bez wahania dał mi list polecający do generała-majora 
Bajkienowa. Tak zaopatrzony udałem się do komendantury, gdzie 
mnie zatrzymano i wszczęto śledztwo. W jego wyniku stwierdzono, że 
winnymi konfliktu byli moi przełożeni z wojska. Dodam — Rosjanie, 
co mi się wydaje nie bez znaczenia.

Nieco później, mimo poprzedniej decyzji, umieszczono mnie 
w szpitalu psychiatrycznym i zwolniono ze służby wojskowej. 
Dokończyłem wówczas studia i zacząłem pracować. Wykładałem 
w szkołach muzycznych. Wciąż jednak wracałem myślami do tego, co 
mi się przydarzyło. Dlaczego tak się dzieje — zadawałem sobie 
pytanie — że Rosjanom zawsze uchodzi płazem okazywanie czy 
wręcz demonstrowanie nacjonalizmu i szowinizmu, natomiast gdy ja  
tylko próbuję dotknąć tej kwestii, to z mety jestem oskarżany 
o nacjonalizm. Te i tym podobne myśli pobudziły mnie do ogólniej
szych refleksji nad sytuacją narodowościową w Kazachstanie. Czy 
słuszne jest np., żeby Kazachowie we własnym kraju byli traktowani 
jako obywatele drugiej kategorii? Miałem wówczas dwadzieścia lat. 
Problem narodowościowy nie dawał mi spokoju, szukałem więc 
wyjaśnień m.in. w historii i literaturze. Wtedy po raz pierwszy 
zaświtała mi myśl, że jednak problem ten w Związku Sowieckim 
wygląda inaczej aniżeli opisywał to Lenin.

—  Czy z tego rodzaju wątpliwościami spotkał się Pan również 
u innych?

— Podczas rozmów z przyjaciółmi okazało się, że podobnie 
myślą inni. Zapadła wówczas decyzja o utworzeniu związku młodzie
ży kazachskiej "Żas Kazach" /"Młody Kazach"/. Miał on, mówiąc 
najogólniej, pełnić rolę osłaniającą przed wynarodowieniem, rusyfi
kacją, unicestwieniem narodu. Był rok 1972. Pracowałem wtedy 
w Sarkandzie (miasto we wsch. Kazachstanie). Pełniłem obowiązki 
wykładowcy w tamtejszej szkole wyższej oraz dyrektora dziecięcej



NIE IGRAĆ Z NARODEM 91

szkoły muzycznej w pobliżu Żansegurułu, w obwodzie Tałdy Kurt- 
gan.

Powstawały wówczas moje kolejne artykuły odnośnie realizacji 
hasła internacjonalizmu w Kazachstanie. O tym, że hasło to egzek
wowane jest jedynie od Kazachów, natomiast inne narodowości 
w Kazachstanie bezkarnie je naruszają. O tym, że nie chcą zaakcep
tować języka, obyczajów i kultury Kazachów, żądają natom iast by 
Kazachowie używali wyłącznie języka rosyjskiego. Język rosyjski 
obowiązuje w życiu publicznym*; panuje np. zasada używania go na 
zebraniach, zajęciach w uczelniach; w tym języku prowadzona jest 
dokumentacja, omawiane są sprawy produkcji i in. Nowo powstała 
organizacja "Żas Kazach" zaprotestowała przeciwko temu, wysuwa
jąc pod adresem miejscowych władz pewne postulaty. Wówczas też 
pojawiły się pierwsze słowa hymnu organizacji: Ojan Kazach, ojan 
elim! (Przebudź się Kazachu, przebudź się narodzie!) oraz odezwa do 
narodu. Pisaliśmy w niej o konieczności uznania przez władze 
określonych postulatów, jeśli naród ma przetrwać i zachować własną 
tożsamość. Pierwszy punkt, jak  pamiętam, dotyczył powstrzymania 
migracji w Kazachstanie, pozostałe — wprowadzenia języka kazach
skiego do fabryk i uczelni, zaprzestania wybuchów jądrowych 
w republice, umożliwienia powrotu do ojczyzny Kazachom zamiesz
kałym poza granicami, nieczynienia im w tym przeszkód i nieprze- 
śladowania po powrocie. Punktów było dwanaście, Te i pozostałe 
dokumenty znajdują się obecnie w KGB.

Pisałem również na temat innych drażliwych problemów. Ponie
waż urodziłem się i wychowałem na wsi, to pamiętam jak z upływem 
lat, na skutek błędnych zarządzeń partyjnych, zabrakło miejsc do 
wypasania bydła, jak  pędzono je po asfalcie. Tam, gdzie niegdyś były 
łąki i trawa, teraz rozciągały się zaorane i obsiane pola. A korzyści 
z tego nie miał nikt. Próbowałem powstrzymać ten proces dewastacji 
stepów poprzez opisywanie go. Podobnie zresztą jak  w przypadku 
nadmiernej chemizacji gruntów rolnych, zatruwania jezior i rzek.

* Wywiad został przeprowadzony na krótko po wprowadzeniu ustawy 
o języku w republice 22 września 1989 r.
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—  Czy tak żywe obecnie na obszarze Azji Środkowej i Kazachs
tanu zapotrzebowanie na problematykę historyczną znalazło również 
odbicie w Pańskich artykułach?

— Pisałem na temat przyłączenia Kazachstanu do Rosji. 
Dowodziłem, że nie może być mowy o jego dobrowolnym przyłącze
niu w 1731 r ., ponieważ chan Abu Chalil nie posiadał prawomocnego 
pełnomocnictwa do podpisania tego rodzaju aktu. Poza tym ten sam 
chan Abu Chalil wojował później przez wiele lat przeciwko wojskom 
rosyjskim. Akt "dobrowolnego", jak podaje oficjalna historiografia, 
przyłączenia Kazachstanu do Rosji został podpisany w 1731 r., 
tymczasem na ziemiach kazachskich, na wiele lat przedtem wybudo
wano mnóstwo twierdz. Jak zatem można utrzymywać, że Kazach
stan przyłączył się dobrowolnie?

Pisałem również o Jermaku, określanym zdobywcą Sybiru 
i o Kenesary Hasanughy, który przez dziesięć lat prowadził walki 
przeciwko rosyjskim kolonizotorom. Gdy wreszcie uwielbiany przez 
Kazachów Kenesary został schwytany i wykonano na nim wyrok 
śmierci, to jego głowę wystawiono w Ermitażu z podpisem rozbójnik 
stepowy. W czasach M ikołaja I uznano go za wroga Rosji, ponieważ 
walczył przeciwko Rosjanom o ocalenie własnego narodu. Ta ocena 
bohatera narodowego, drogiego sercu każdego Kazacha, zachowała 
się do dnia dzisiejszego. Nikomu nie wolno jej zmieniać ani wspo
mnieć o Kenesary inaczej jak o wrogu ludu. Z drugiej strony Jermak, 
jak został uznany za bohatera w carskich czasach, tak i zostało już za 
władzy sowieckiej.

Pisałem o jawnej niesprawiedliwości wobec Kazachów, o tym, że 
nie widzę żadnej różnicy między polityką carską a Rosji Sowickiej, 
o tym, że konieczny jest obecnie inny punkt widzenia, ponowna 
weryfikacja oceny tamtych czasów i bohaterów. Po zapoznaniu się 
z pracami M arksa, Engelsa i Lenina odnośnie kwestii narodowoś
ciowej powstały następne moje artykuły: Związek czy kolonia?, 
Asymilacja narodów, Komu jest potrzebna asymilacja narodów?, 
Historyczne znaczenie problemu narodowościowego i in. Ponieważ 
żadne czasopismo nie wyraziło zgody na ich publikację, zdecydowa
łem się na nielegalne ich rozpowszechnianie.
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— Z  tego co wiem, w swoich artykułach często powracał Pan do 
kwestii języka ojczystego?

— Uważam ten problem za podstawowy dla zachowania 
tożsamości narodowej. Toteż pisałem np. o tym, że Kazachowie 
zapominają własny język, kulturę, obyczaje, słowem wszystko co 
utożsamia ich z narodem. Naturalnie, zdaję sobie sprawę z tego, że 
winni tego stanu rzeczy nie są sami Kazachowie, lecz system sowiecki, 
który w ten sposób ukształtował warunki ich bytu narodowego. 
Kazachowie zostali zrusyfikowani na siłę. Chciałbym powiedzieć, iż 
mimo że język kazachski jest wykładany w szkołach przez dziesięć 
lat*, to w gruncie rzeczy lekcje te mają charakter jedynie formalny. 
Zdarza się więc, że po ukończeniu szkoły uczeń zupełnie go nie zna, 
ponieważ niezależnie od oceny i tak przechodził z klasy do klasy. Sam 
natomiast nie widzi potrzeby uczenia się kazachskiego jako zupełnie 
nieprzydatnego w życiu publicznym.

—  W  rozmowach ze mną niektórzy Kazachowie twierdzili, że 
swego czasu używanie języka kazachskiego świadczyło o braku 
wykształcenia. Nobilitowała, natomiast, w oczach otoczenia znajomość 
języka rosyjskiego, toteż wielu rodziców wręcz wstydziło się mówić po 
kazachsku.

— Tak było w istocie. Skutkiem tego obecnie 40 procent 
uczniów kazachskich nie zna własnego języka.

—  Czy nielegalne publikacje wpłynęły w jakiś sposób na Pańskie 
losy?

—  W  1977 r. aresztowało mnie KGB. Śledztwo trwało osiem 
miesięcy. Przez cały ten czas byłem przetrzymywany w więzieniu. 
Skazano mnie na dwa lata zgodnie z art. 170 Kodeksu Karnego 
Kazachskiej SSR (kodeks ros. art. 190), który pozwolę sobie

* Taki był stan rzeczy w chwili przeprowadzania wywiadu. Obecnie język 
kazachski traktowany jest już jako obowiązkowy w szkołach kazachskich.
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przytoczyć w całości: O rozpowszechnianiu szkalujących, świadomie 
kłamliwych wymysłów zniesławiających ustrój społeczno-państwowy. 
Dwa lata spędziłem w zonie, w obwodzie dżambulskim, wśród 
pospolitych przestępców kryminalnych. Wykonywałem tam pracę 
przewidzianą dla tej kategorii przestępstw, tzn. ciężkie roboty 
fizyczne, np. przy budowie fabryk, kopaniu rowów, betonowaniu itd.

Po wyjściu na wolność nie mogłem podjąć poprzedniej pracy. 
Zająłem się wobec tego popularyzowaniem oświaty muzycznej. 
Zorganizowałem kółka muzyczne, okiestrę. Po jakimś czasie uzys
kałem zgodę na powrót do szkoły muzycznej. Zrezygnowałem 
z publicystyki politycznej. Zająłem się pisaniem opowiadań satyrycz
nych, publikowanych potem w zbiorkach. Nadal komponowałem. 
Zajmowałem się tym zresztą — jak już wspomniałem — od 
dzieciństwa. Dla firmy "Melodia" nagrałem płytę z własnymi pieś
niami. Moje koncerty, tańce wschodnie nadawało radio kazachskie.

W ciągu ośmiu lat, gdy znajdowałem się na wolności udało mi się 
opublikować osiem artykułów. Mam 14-letni staż pedagogiczny. 
Któregoś dnia latem 1986 r. otrzymałem propozycję objęcia stanowi
ska redaktora muzycznego w telewizji kazachskiej. Pracowałem tam 
do 18 grudnia, do pamiętnych wydarzeń 1986 r.

—  Czy zechciałby Pan powiedzieć kiłka słów na ten temat?

— Tamtego grudniowego dnia miała miejsce w Ałma-Acie 
demonstracja przeciwko mianowaniu przez plenum KC Kazachs
tanu Giennadija Kołwina na stanowisko I sekretarza Kazachstanu. 
Za uczestnictwo w tamtych wydarzeniach zostałem skazany na karę 
czterech lat pozbawienia wolności. Oskarżono mnie z art. 60 i 65 k.k. 
Kazachskiej SSR. Chciałbym tu przytoczyć ich treść, bo moim 
zdaniem jest to istotne.

Art. 60 mówi o naruszeniu równouprawnienia narodowego i raso
wego, propagandzie lub agitacji w celu rozbudzenia wrogości rasowej 
łub narodowej bądź też waśni, ja k  również bezpośredniego lub pośred
niego ograniczenia praw bądź przyznania bezpośrednich lub pośrednich 
przywilejów obywatelom w zależności od ich przynależności rasowej 
bądź narodowej. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności
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od 6 miesięcy do 3 lat. Natom iast art. 65 k.k. dotyczy "masowych 
zamieszek" i głosi, iż organizowanie masowych zamieszek, którym  
towarzyszą pogromy, dewastacje, podpalenia i inne temu podobne 

fa k ty , ja k  również bezpośrednie popełnianie przez ich uczestników 
wymienionych wyżej przestępstw, bądź okazywanie przez nich zbroj
nego oporu wobec władz karane jest pozbawieniem wolności od 2 do 
15 lat. 22 kwietnia 1987 r. sądzono mnie według powyższych 
artykułów, mimo że w trakcie procesu sam prokurator Sojundukow 
utrzymywał, iż artykuły te nie mają zastosowania do mnie, ponieważ 
nie popełniłem wspomnianych przestępstw. Nie mógł doszukać się 
w mojej działalności udziału w zamieszkach, agitacji czy propagandy. 
Podobnie adwokat Biekmietow, który również wnioskował o moje 
uniewinnienie. Mimo to zostałem skazany na cztery lata. Przebieg 
procesu do złudzenia przypominał poprzedni.

—  Czy Pan, jako naoczny świadek demonstracji grudniowych 
w 1986 r., mógłby powiedzieć o nich kilka słów?

— 18 grudnia 1986 r. wyszedłem z gmachu telewizji. W pewnej 
chwili zauważyłem grupę rosyjskich bojówkarzy znęcających się nad 
młodymi dziewczętami i chłopcami. Zwróciłem im uwagę, żeby ich 
nie bili, że to nie ma sensu, bo przecież skoro ich już złapli, to mogliby 
po prostu wsadzić do samochodu i wywieźć. Milicjanci nie zauważali 
mnie. W zapamiętaniu rzucali się na nich, bili pałkami, targali za 
włosy. Gdy po raz kolejny powtórzyłem, aby przestali, to jeden z nich 
warknął, żebym się nie wtrącał, bo i mnie wyślą tam gdzie trzeba, 
a tych tu to nie tylko będzie bić, ale i rozstrzela. Powiadomili mnie 
następnie, że tacy sami jak ci oto ludzie nie wypuszczają dzieci 
z przedszkola. Teraz właśnie otrzymali przez radiostację wiadomość, 
że otoczyli szkołę muzyczną i zamierzają ją  spalić.

Te i tym podobne dezinformacje i nieprawdopodobne plotki 
rozsiewała sama milicja, nastawiając Rosjan przeciwko Kazachom.

Ruszyłem do budynku radia w dół ul. Mira. Sunęły po niej 
samochody opancerzone, wszystkie w kierunku Placu. Słychać było 
okrzyki żołnierzy. Pierwszy samochód zbliżył się do ul. Satpajewa 
i zawrócił w kierunku ul. Dzierżyńskiego— zebrało się tam już ze trzy
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tysiące Kazachów. Zauważyłem, że wymierzył w nich lufę karabinu 
maszynowego. Przebiegło mi przez myśl, że chyba rzeczywiście 
dostali rozkaz strzelania. Należało więc czym prędzej przestrzec 
ludzi, żeby nie szli ulicą Satpajewa, która jest szeroka. W ten sposób 
nie wpadną pod kule. Pobiegłem. Usiłowałem ich przekonać, żeby nie 
szli na Plac i nie wdawali się w zatargi z żołnierzami. Przecież chodzi 
o żądania polityczne, a nie rozróbę. Dlatego niech lepiej zrezygnują 
z Placu, niech żołnierze sami tam stoją i go pilnują. Pod żadnym 
pozorem nie należy ich zaczepiać. W Ałma-Acie jest przecież wiele 
ulic, można wybrać inną i tam sobie w spokoju śpiewać pieśni. Takie 
były moje słowa, więcej nie zawiniłem. Skazano mnie za to na cztery 
lata.

—  Czy próbował się Pan odwoływać od wyroku?

— Pisałem później z zony do redakcji wielu czasopism, m.in. do 
"Litieraturnej gaziety", "Prawdy", "Izwiestii". Ani razu nie otrzyma
łem odpowiedzi. Nie licząc pism skierowanych do prokuratury 
w Ałma-Acie, tej samej, która wydała na mnie wyrok skazujący. 
"Litieraturnaja gazieta", według mojego rozeznania, publikuje czasa
mi materiały dotyczące przestępstw kryminalnych, nigdy jednak nie 
miesza się do spraw politycznych. Tak oto odsiedziałem dwa lata, 
miesiąc i dzień. Dzięki wstawiennictwu prokuratora Jefimowa 
skrócono mi wyrok o dwa lata. Tego samego Jefimowa, który na 
moje protesty wciąż odpowiadał, że wyrok jest słuszny. Teraz nagle 
zmienił zdanie. Wtedy w ogóle rozpoczęły się masowe zwolnienia. 
Zaczęto nas oceniać nieco inaczej.

—  Jak wyglądały Pana losy po wyjściu na wolność?

— Przez trzy miesiące i pięć dni nie mogłem znaleźć pracy. 
Wszyscy zwolnieni zostali wciągnięci na specjalną listę w urzędzie 
dzielnicowym. Bezustannie nas nachodzili, przysyłali wezwania, 
ponieważ— jak się okazuje — z racji naszych artykułów podpadamy 
pod specjalny nadzór. Wciąż nam grożono, że jeśli trzykrotnie 
naruszymy prawo, to będziemy nadzorowani od 20°° do 6°° rano,
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a jeśli i to nie pomoże, to znowu nas posadzą na dwa albo i trzy lata.
Nie mogliśmy nigdzie otrzymać pracy. Wszędzie nam od

mawiano, urzędnicy bali się. Zdesperowani udaliśmy się do Sądu 
Najwyższego. Tam jednak poinformowano nas, że ta sprawa nie leży 
w jego kompetencji. Identyczna była reakcja KGB. Koniec końców, 
dzięki wysiłkom przyjaciół — kompozytorów i pisarzy — zostałem 
ponownie przyjęty do radia kazachskiego na stanowisko redaktora 
muzycznego.

—  Czy władze próbowały oficjałnie zmienić swój stosunek do 
wydarzeń?

— W 1989 r. została powołana do życia specjalna komisja 
deputowanych do oceny wydarzeń grudniowych. Prace Komisji 
trwały kilka miesięcy, po czym 14 listopada 1989 r. zostały nagle 
przerwane, a sama Komisja rozwiązana, wbrew jej protestom 
i oburzeniu opinii publicznej. Kazachski Komitet Społeczny Praw 
Człowieka wydał wówczas oświadczenie tej treści: Wbrew opinii 
członków Komisji, Rada Najwyższa Kazachskiej S SR  - na żądanie 
kierownictwa partyjnego republiki —  postanowieniem z 14 listopada 
1989 r. rozwiązała Komisję do Badań Wydarzeń Grudniowych 1986 r. 
w Ałma-Acie, mimo iż wspomniana Komisja nie zakończyła prac.

W ten sposób pozbawiono wszystkich możliwości ujawnienia 
prawdy. Zamknięto usta uczestnikom wydarzeń. Środki masowego 
przekazu nie przyjmowały do wiadomości ich wypowiedzi. M oż
liwość oficjalnego opiniowania wydarzeń mieli jedynie przedstawi
ciele władz republikańskich, tzn. ludzie, którzy osądzili i potępili ich 
uczestników*. Ci ze swej strony, dopóki pracowała Komisja, do
kładali wszelkich starań, by jej pomóc, zbierali fakty, zorganizowali 
komitet społeczny "Żełtoksan" /"Grudzień"/ skupiający w swoich

* Jak się dowiedziałam, obecnie w Kazachstanie uczyniono zadość 
żądaniom uczestników wydarzeń. Dopuszczono ich do środków masowego 
przekazu. W ten sposób opinia publiczna zapoznała się nareszcie z praw
dziwą wersją wydarzeń w Ałma-Acie. Obchodzono nawet oficjalnie czwartą 
rocznicę wydarzeń.
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szeregach represjonowanych uczestników wydarzeń i ich sympaty
ków. W połowie grudnia 1989 r. władze republiki zaczęły okazywać 
zainteresowanie uczestnikami wydarzeń. Zapraszano ich do KC, 
republikańskiej Rady Najwyższej, gdzie podejmował ich jej przewod
niczący.

Uczestnicy wydarzeń grudniowych domagali się zwolnienia 
pozostałych uwięzionych, jak również pełnej rehabilitacji wszystkich, 
którzy ucierpieli z tego powodu. Domagali się zmiany oficjalnego 
stanowiska wobec wydarzeń i obiektywnej ich oceny. Bowiem do 
uczestników wydarzeń przylgnęły już na stałe takie określenia jak 
chuligani i ekstremiści. Tego, władze, jak się wydaje, nie chciały 
zmienić. Na prośbę nieformalnych organizacji: "Żełtoksan" "Żerjoą" 
/"Ziemia obiecana"/, "Hakikat" /"Prawda"/ i in., 13 grudnia 1989 r. 
odbyła się konferencja z udziałem Miejskiego Komitetu W ykonaw
czego, przedstawicieli KC, prokuratora Jelimisowa, sędziego Sądu 
Najwyższego i innych osobistości republiki. Uczestnicy wydarzeń 
przesłali na ręce I sekretarza KC Nursultana Nazarbajewa list, 
w którym domagali się zwolnienia wszystkich przetrzymywanych 
w więzieniach, zonach i obozach pod zarzutami chuligaństwa 
i ekstremizmu. Uczestnicy wydarzeń są pewni co do jednego, że 
u  podstaw wystąpień legła nominacja Giennadija Wasiliewicza 
Kotbina na stanowisko pierwszego sekretarza. Kazachowie wyrazili 
swój protest. Było to ich żądanie polityczne i tak też należy ich 
traktować. Mimo że od tamtych wydarzeń minęły trzy lata, w prasie 
nadal pojawiały się artykuły dające jednoznaczną ich ocenę: nadal 
mówiono o rozruchach chuliganów.

M ożna odnieść wrażenie, że w republice panuje złudne przeko
nanie co do tego, iż przed wydarzeniami grudniowymi w Kazachs
tanie nie istniał problem narodowościowy. Prowadzi się również 
dyskusje na temat ekonomii i ekologii. Nie wiąże się jednak tych 
problemów z wydarzeniami grudniowymi, a były one przecież 
kulminacją, efektem frustracji nagromadzonych latami.

Podałem przykład z własnego życia. Pisałem artykuły na ten 
temat od 1972 do 1979 r. Wszyscy jednak boją się podania 
rzeczywistych przyczyn wystąpień. Jedni spoglądają na drugich. Być 
może sądzą, że ktoś wreszcie odważy się i przemówi za nich. Więc
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nadal powtarzają tę samą wersję od lat, że wszystkie problemy 
zostały u nas rozwiązane. A kto niby miał je rozwiązać? Caryca 
Katarzyna II, Stalin czy może Breżniew? Po wydarzeniach w Ał
ma-Acie władze pośpieszyły z ustawą o języku. 22 września 1989 r. 
podpisany został dekret o języku kazachskim jako języku narodo
wym i rosyjskim jako języku kontaktów mieszkańców republiki. 
Dowodzi to, iż władze zrozumiały właściwą przyczynę wystąpień 
grudniowych młodzieży, a mimo to do tej pory padają z ich strony 
sprzeczne wypowiedzi: a to, że popchnęła ją  do tego pycha narodowa, 
a to że ktoś nią manipuluje, że została oszukana itp. Czy można 
jednak mówić tu o dumie czy pysze narodowej, gdy młodzież 
zgromadzona na Placu nawet nie zna ojczystego języka. Czy można 
być dumnym z tego, że w Kazachstanie, zamieszkiwanym przez 17 
milionów ludzi wydaje się książki w niewielkim nakładzie, a mimo to 
zalegają półki księgarskie i zjadają je myszy. A może należałoby się 
szczycić tym, że znamy na pamięć historię Grecji i Rzymu, a własnej 
— jak do tej pory — nie. A to, że w stolicy Kazachstanu zamieszkuje 
zaledwie 12-15 procent Kazachów, a to że nie mówiąc już o rzekach, 
tracimy tak wielkie jeziora jak Aralskie czy Bałchasz? Ci, co wyszli na 
Plac nie byli analfabetami. To byli studenci, wykładowcy uniwer
syteccy i pracownicy instytutów naukowych. Czy tego rodzaju ludzi, 
a było ich tysiące, można przekonać samą tylko agitacją? Musiała 
przecież kierować nimi jakaś wewnętrzna motywacja. Nie słyszałem, 
aby ludzie strajkowali z powodu dobrobytu. Co spowodowało więc, 
że wyszli na ulice Ałma-Aty?

Poruszyłem już sprawę języka ojczystego, sytuacji kultury 
narodowej w przededniu wydarzeń; wspomniałem, że zaczęliśmy 
tracić kształt naszej kultury i naśladować inne. Stąd prawdopodobnie 
wzięła się opinia o Kazachach jako o narodzie drugiej kategorii, 
takim, który nie potrafi obronić własnej godności.

Przy okazji wyszło na jaw, że kultura stosunków narodowoś
ciowych w republice znajduje się na tak niskim poziomie, iż 
mianowanie przedstawiciela innej narodowości na przywódcę repub
liki jest równoznaczne z rzuceniem płonącej zapałki na stóg suchego 
siana. Powstała powszechna obawa, że nieliczne szkoły i przedszkola 
kazachskie, które tylko co zaczęto otwierać, znowu zostaną
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zamknięte.* W żadnym wypadku nie można określać wydarzeń 
w Ałma-Acie mianem nacjonalistycznych, bowiem nacjonalizm 
zakłada stawianie własnej nacji ponad innymi. A Kazachom chodziło 
o coś innego. Był to ich znak protestu przeciwko poniżeniu, 
naruszaniu równych praw. Wychowanie internacjonalistyczne po
winno być praktykowane nie tylko w odniesieniu do niewielkiego 
liczebnie narodu, rdzennej ludności, tak jak to było dotychczas. 
Moim zdaniem należy je stosować również w odniesieniu do 
przedstawicieli wielkiego narodu. Możliwe, że wydarzenia grud
niowe spowodowali Kazachowie, lecz zostali sprowokowani przez 
owych przedstawicieli wielkiego narodu, którzy na codzień przeja
wiają butę, pychę, wyniosłość, opowiadają pod adresem rdzennej 
ludności nieprzyzwoite dowcipy i anegdoty. Jest rzeczą oczywistą, że 
nie można oczekiwać kulturalnego zachowania od narodu, który 
przez całe dziesięciolecia wychowywany był w duchu milczenia. 
A poza tym czy możliwe było powstrzymanie ludzi przed wyjściem na 
Plac? Zastosowano wobec nich starą metodę przemawiania pałką. 
Prawdą jest, że kierownictwo republiki zjawiło się przed zgromadzo
nymi na Placu, że usiłowało uspokoić emocje. Lecz nie potrafiło 
powiedzieć niczego konkretnego poza powtarzaniem w kółko: 
Rozejdźcie się, rozejdźcie się, ja k  wam nie wstyd.

''•N tym momencie przychodzi mi na myśl nasz sławny przodek 
Kazybek, który potrafił przemawiać. Po trzykroć, sam, bez broni 
udawał się do Dżungarów i przekonał ich mocą samego słowa, bez 
walk. A naszych przywódców nikt nie słuchał. Ich słowa traktowano 
jako czystą demagogię. Takich słów przez całe dziesięciolecia na
słuchaliśmy się niemało. Zajmujący kierownicze stanowiska w repub
lice niczego nie zrobili dla języka ojczystego, kultury narodowej, 
powstrzymania klęski ekologicznej. Co więcej, robią wszystko aby 
przeszkodzić tym, którzy próbują mówić na ten temat. Podczas gdy 
inne narodowości zajmowały się studiowaniem własnej przeszłości,

* Obecnie w samej Ałma-Acie istnieje już kilkanaście szkół kazachskich, 
powstają równocześnie w szybkim tempie nowe na obszarze całej republiki. 
Niedawno pojawił się nowy tygodnik kulturalny "Ana tyły" /"Język ojczys
ty"/-
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to nasi przywódcy podawali wytyczne jak należy negatywnie przed
stawiać naszych batyrów, wybitnych przywódców, którzy w minio
nych wiekach bronili własnego narodu przed wyniszczeniem.

W niektórych referatach* mówiono, że ludzie wyszli na Plac 
z powodu Dinmuchammeda Kunajewa i, że gdyby to on przemówił 
do zgromadzonych, to by się rozeszli. Ja sam, osobiście nie spotkałem 
nikogo, kogo by obchodził wówczas Kunajew. Myślę, że tranparent: 
Każdemu narodowi —  swego przywódcę nie ma nic wspólnego 
z Kunajewem. Dlatego też, gdyby nawet pojawił się wówczas na 
Placu, to i tak nikt by go nie słuchał, a to z tej przyczyny, iż wszystkie 
nieszczęścia, które doprowadziły do wydarzeń grudniowych, na
gromadziły się w czasie, gdy nami kierował. Rozumie to każdy 
Kazach, który ma jakie takie pojęcie o polityce narodowościowej. 
Nasi przywódcy stawiali osobisty interes powyżej własnego narodu. 
Z pokorą, uniżenie, bez sprzeciwu wykonywali polecenia Moskwy, 
wspinając się coraz wyżej po szczeblach kariery. Zamykali szkoły 
kazachskie, zamieniali nasze ziemie w pustynie, a jeziora w kałuże. 
Niektórzy powiadają, że na Plac wyszli ci, którzy obawiali się o utratę 
stanowisk i dóbr, jakimi zawładnęli za poprzedniego kierownictwa, 
przeciwnicy pierestrojki. Czyżby studenci obawiali się utraty jakichś 
stanowisk i bogactw, albo może ja  sam, który za krytykę Breżniewów 
i Kunajewów byłem represjonowany? Skąd niby mielibyśmy wziąć te 
stanowiska i bogactwa? Jeśli studentów nazwać wrogami pierestrojki, 
to gdzie szukać jej zwolenników? Czyżby miały to być doświadczone 
kadry z okresu zastoju? W tej kwestii istnieje moment nieporozumie
nia. Wtedy w grudniu, ja  również, wraz z innymi, byłem na Placu 
i mam nadzieję, że problem, który ma związek z losami wielu ludzi 
zostanie wreszcie sprawiedliwie rozwiązany. Wszyscy mieli świado
mość, że zaniedbania w kwestii narodowościowej nie doprowadzą do 
niczego dobrego. Wydaje mi się, że gdyby postanowienie odnośnie 
języka i rozwoju kultury narodowej pojawiły się wcześniej, gdyby 
glasnost była wówczas taka jak  obecnie, gdyby nie ukrywano przed 
narodem przez 20-30 lat tzw. białych plam, to nie doszłoby do 
wydarzeń w Ałma-Acie.

* Chodzi o wspomnianą konferencję z 13 grudnia 1989 r.
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Nie można igrać z narodem. Takie postępowanie władz wywołało 
oburzenie wszystkich uczciwych ludzi. Część narodu utraciła wiarę 
w jakiekolwiek ideały i starała się jedynie utrzymać pozory, iż popiera 
władzę sowiecką. Tymczasem bogaciła się maksymalnie na rachunek 
państwa, wykorzystując w tym celu wszelkie nadarzające się okazje. 
Należało mówić w porę o niedociągnięciach poprzedniego kierownict
wa republiki i jego otoczenia, wprowadzić na czas politykę pierestrojki. 
Nie tylko studenci, ale i ja sam, pełniąc wówczas obowiązki redaktora 
w TV kazachskiej, jeszcze przed wydarzeniami w grudniu 1986 r., 
słyszałem tylko puste nawoływania do pierestrojki, coś w rodzaju walki 
z pijaństwem czy przyspieszenia, a takie pojęcia jak glasnost czy 
demokratyzacja zaczęły się pojawiać dopiero po wydarzeniach grud
niowych. Mając ponadto świadomość, że wychowanie w duchu 
internacjonalizmu w republice znajduje się na niskim poziomie, 
należało okazać dalekowzroczność w polityce kadrowej. Pojawiły się 
również próby interpretacji wydarzeń w Ałma-Acie poprzez hasła 
partii Ałasz-ordy. Czyż nie było by lepiej nauczyć się szukać przyczyn 
wokół siebie? Nadszedł wreszcie czas pewności, że nie rozwiążemy 
swoich problemów poprzez gołosłowne deklaracje przywódców. Gdy 
pojawia się choroba, należy postawić właściwą diagnozę i rozpocząć 
leczenie. Oczywiście w tym celu potrzebny jest znający się na rzeczy 
medyk. A czyż nasi wczorajsi specjaliści, którzy bez końca dowodzili, 
że w republice nie ma problemów narodowościowych i spali spokojnie, 
a obecnie, w okresie pierestrojki, nagle się przebudzili i przemówili 
całkiem inaczej, którzy mylą stosunki rodowe z nacjonalizmem 
a nacjonalizm z szowinizmem, czyż ludzie ci są w stanie powiedzieć coś 
sensownego na temat problemu narodowościowego? Skoro są tacy 
dalekowzroczni, to dlaczego nie rozwiązali problemu do tej pory? 
Nawykli do poskramiania jawnych, szczerych, demokratycznych 
wypowiedzi i dziś nie są dalecy od tego by je poprawić i korygować. 
Czyż można starym kadrom powierzać problemy, które wymagają 
nowego myślenia i nowych rozwiązań? Gdzie gwarancja, że nie 
powiodą nas ku nowej epoce zastoju. Dlatego wydaje mi się, że nieźle 
było by posłuchać naszych opinii i sądów, nas, którzy ucierpieli kiedyś 
z powodu konfliktów narodowościowych, którzy w tej sprawie mają 
już pewien staż. Myślę, że przyniosłoby to jedynie korzyść.
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W takim kraju jak ZSSR, problem narodowościowy jest waż
niejszy nawet niż problem ekonomiczny. Jeśli w naszym życiu 
codziennym brakuje wzajemnego zrozumienia, to nie ma co mówić 
o rozwoju gospodarki. Niestety, do tej pory nie dano nam możliwości 
wypowiedzi, a wydarzenia grudniowe opiniują najróżniejsi demago
dzy, którzy nie brali w nich udziału i nigdy nie zajmowali się 
problemem narodowościowym*. Jak wynika z powyższego, w kwes
tii narodowościowej nagromadziło się w Kazachstanie wiele pro
blemów. Wymagają one pilnego rozwiązania. W miarę upływu czasu 
przepełniły one miarę i eksplodowały wreszcie w grudniu 1986 r. 
A kwestia narodowościowa i związane z nią konflikty istniały zawsze. 
Prawdziwe wytłumaczenie zajść grudniowych znaleźć można jedynie 
poprzez dokonanie analizy w tym kierunku.

—  Słyszałam opinię o tym, że Kazachstan pozostaje w tyle za 
innymi republikami Z SSR , jeśli chodzi o przemiany demokratyczne?

— Wszystko o tym świadczy, np. postanowienie republikańskiej 
Rady Najwyższej z 14 września 1989 r. Według mnie jest ono 
dziwaczne i niedemokratyczne. Jest w nim mowa o zakazie wszelkich 
demonstracji i wieców ugrupowań nieformalnych, jak również ich 
zgromadzeń. Dokładnie brzmi ono następująco:

Udostępnianie przez kierownictwo lub inne osoby odpowiedzialne 
uczestnikom nielegalnych zebrań, wieców i demonstracji pomieszczeń, 
innej własności państwowej bądź społecznej, np. środków łączności, 
tranportu, innego sprzętu bądź też tworzenie warunków do organizowa
nia i przeprowadzania takich działań pociąga za sobą odpowiedzialność 
dyscyplinarną i administracyjną w wysokości do 1000 rubli. Osoby te 
mogą być również pozbawione premiii na okres do jednego roku. 
Niezależnie od zastosowania wspomnianych środków spowodowanych 
bezprawnymi czynami tych osób, szkody materialne podlegają zwroto
wi przez te osoby na drodze sądowej.

* Obecnie sytuacja uległa zasadniczej zmianie. Dopuszczono — jak 
wspomniałam — uczestników wydarzeń do głosu, m.in. również na łamach 
"Ana tyły".
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Zgodnie z powyższym uczestnicy wydarzeń grudniowych nie 
mają prawa zbierania się. Nie zezwala się im również na rejestrację 
ich organizacji.

—  Czy mógłby Pan, na zakończenie, powiedzieć jeszcze kilka słów 
na temat warunków, w jakich znaleźli się uczestnicy wydarzeń grud
niowych w zonach i obozach pracy?

— Wszyscy znaleźli się wśród przestępców pospolitych. Praco
wali niezwykle ciężko. W moim nakazie sądowym figurowała np. 
uwaga, żeby wykorzystywać mnie wyłącznie do ciężkich robót 
fizycznych. Zakazano dawania mi lżejszej pracy. W moje sprawie 
przychodził ciągle do zony przedstawiciel KGB i sprawdzał dokłąd- 
ność wykonywania poleceń sądowych. Gdy udało mi się dogadać 
z brygadzistami, by dali mi lżejszą pracę, to urzędnicy administracy
jni natychmiast wzywali ich do siebie i wymyślali na czym świat stoi, 
dlaczego to Kożachmetow pracuje w hali, a nie na dworze, na mrozie.

Chciałbym jeszcze wspomnieć nieco na temat mojej działalności 
publicystycznej związanej z uprawianym zawodem. Poza muzyką, 
opowiadaniami satyrycznymi — o czym już wspominałem — pisałem 
również artykuły krytyczne na temat muzyki. Niektóre ukazują się 
obecnie, po wielu latach od ich powstania. Np. "Kazaq iidebijeti 
gazeti" opublikowała mój artykuł z 1984 r. na temat stanu kazachs
kiej pieśni narodowej. Chodziło mi o to, że Kazachowie posiadając 
tak bogatą własną muzykę zawsze oglądają się na Zachód, zapoży
czają stam tąd modne pieśni estradowe i in. zamiast sięgać do 
własnych źródeł. Ciągle spoglądamy w kierunku Zachodu w nadziei 
na nowe mody i nowe prądy. Uważam, że dla naszej kultury 
narodowej jest to problem nie mniej ważny niż język ojczysty. Będę 
o to walczył, dalej pisał artykuły i muzykę czerpiąc natchnienie 
z narodowego folkloru kazachskiego.

Rozmawiała: Irena Tatarzyńska
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Islam a polityka 
w postsowieckiej Azji Środkowej

R o z w ó j sytuacji w Azji Środkowej i Kazachstanie budzi 

obecnie żywe zainteresowanie i obawy przed perspektywą wykrys
talizowania się fundamentalizmu muzułmańskiego. N a ile realna jest 
taka prognoza?

W odróżnieniu od republik bałtyckich — gdzie kierunek wyda
rzeń od początku był dość przejrzysty — republiki środkowoazjatyc- 
kie, a zwłaszcza Uzbekistan, Turkmenia i Tadżykistan wciąż stano
wią zagadkę. Bez wątpienia, należy liczyć się tam z poważnymi 
wpływami islamu. W Kazachstanie natom iast religia nigdy nie 
odgrywała szczególnej roli w życiu społeczno-politycznym, ani nie 
wywarła poważniejszego wpływu na mentalność i obyczaje. Podob
nie w Kyrgystanie. Być może trudności w ekspansji islamu na 
obecnym obszarze obu republik wynikły z naturalnych warunków 
geograficznych. Dlatego, jeśli już mówić o ewentualności odrodzenia 
się fundamentalizmu muzułmańskiego, obawie tak żywej w środkach 
masowego przekazu w ZSSR i na świecie, to na pewno z pominięciem 
Kazachstanu i Kyrgystanu.

Wśród niektórych przywódców opozycji w Azji Środkowej 
panuje opinia o celowym zastraszaniu opinii publicznej w ZSSR i na 
świecie fundamentalizmem muzułmańskim, chociażby m.in. po to, 
by odciągnąć ludność rosyjskojęzyczną w republikach od lokalnej 
opozycji. Nie należy również zapominać o tym, że to właśnie 
republiki Azji Środkowej i Kazachstan okazały się — jak dotąd 
—- najbardziej wytrwałymi zwolennikami odnowionego Związku. 
Oczywiście, nie bez wpływu na ten stan rzeczy ma fakt, że władza 
w tych republikach — z pominięciem Kyrgystanu — pozostaje 
w rękach byłych komunistów, którzy umiejętnie przejęli hasła 
opozycji. Ta zaś jest tu nieliczna, reprezentowana właściwie jedynie 
przez część inteligencji. Ludność rosyjskojęzyczną, mimo iż niekiedy
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zasiedziała nawet od kilku pokoleń, nie zdołała się nigdy zasymilo
wać, i pozostaje tu obca. Stąd też wrogie jej są wszelkie tendencje 
odśrodkowe, nie uczestniczy też w miejscowych opozycyjnych par
tiach i ruchach. Pojawiają się jednak próby zjednoczenia wszystkich 
sił demokratycznych. Np. 23 października 1991 r. „Izwiestia” podały 
wiadomość o tym, że w Taszkencie powstał komitet organizacyjny 
Ruchu Reform Demokratycznych (RRD). Fakt ten został na
stępująco skomentowany przez przewodniczącego tego komitetu, 
historyka Fajzułła Ischakowa:

W  naszej odezwie do obywateli powiedzieliśmy, że występujemy 
o połączenie sil demokracji i postępu, popieramy oświadczenie rady 
politycznej RRD  podpisane w Moskwie.

U podstaw naszej działalności legły zasady Powszechnej De
klaracji Praw Człowieka, przyjętej przez O N Z  oraz Deklaracji Praw 
i Wolności Człowieka, przyjętej na niedawnym Zjeździe Deputowanych 
Ludowych Z SSR .

Jak się wydaje, w Uzbekistanie nadszedł już czas konsolidacji 
wszystkich sił demokratycznych w imię zbudowania demokratycz
nego państwa prawa. W skład komitetu organizacyjnego weszli 
przedstawiciele różnych narodowości — ludowi deputowani ZSSR 
i Republiki Uzbekistanu, wybitni historycy, filozofowie, prawnicy, 
dziennikarze, przedstawiciele młodzieży, różnych stowarzyszeń i ru
chów. Podobne próby można zaobserwować w Kyrgystanie, gdzie 
zaledwie przed miesiącem odbył się zjazd założycielski ruchu społecz
no-politycznego Jedność Narodowa. Ma on jednoczyć wszystkich 
obywateli republiki, bez względu na narodowość i przeszłość partyj
ną. Idea jedności narodowej przyświeca również prezydentowi 
Akajewowi, który publicznie oświadczył, że w chwili obecnej, mimo 
katastrofalnej sytuacji ekonomicznej, najważniejszą sprawą jest 
stabilizacja stosunków narodowościowych w republice, a on sam 
pragnie być prezydentem wszystkich obywateli kraju. Organizacje 
opozycyjne odcinają się jednak od Jedności Narodowej twierdząc, że 
stała się ona przystanią dla byłej partokracji. Ruchem kierują trzy 
osoby: Rosjanin — były i obecny korespondent „Prawdy” , oraz 
dwóch Kyrgyzów — były dyrektor Instytutu Języka i Literatury



ISLAM A POLITYKA 107

Akademii N auk republiki, a obecnie minister prasy i informacji oraz 
wiceprzewodniczący Rady Republik w Moskwie. Opozycja w Kyr- 
gystanie, mimo że generalnie deklaruje swoje poparcie dla prezydenta 
Akajewa, wywodzącego się ze środowiska naukowego i otoczonego 
plejadą młodych naukowców, zarzuca mu zbytnią uległość wobec 
dawnych komunistów, a nawet ich faworyzowanie.

Stosunek opozycyjnych organizacji kyrgyskich do islamu jest 
jak się wydaje pragmatyczny. Ich liderzy pragnęliby sięgnąć jedynie 
po jego wartości moralne. Kazachskie organizacje Żełtoksan i Alasz 
— do tej pory działające nielegalnie — również deklarują podobny 
stosunek do religii.

Opozycja kyrgyska i kazachska jest zdecydowanie świecka. Na 
uwagę, w tym kontekście, zasługuje również wypowiedź duchownego 
zwierzchnika muzułmanów tadżyckich Kazikołona Hadżi Akbara 
Turadżonzoda. Na pytanie dziennikarza „Niezawisimoj gaziety” 
z 11 listopada 1991 r., jak Kazikołon widzi przyszły ustrój państwowy 
Tadżykistanu, odpowiedział:

Pragnęlibyśmy demokracji islamskiej. Europejka np. czuje się 
dobrze w odsłoniętym ubraniu u siebie w kraju. Jeśli jednak ubierze się 
podobnie w warunkach naszego gorącego klimatu, je j skóra ulegnie 
poparzeniom. Jak będzie jednak wyglądała demokracja islamska, 
trudno powiedzieć. Nie posiadamy gotowej recepty, demokracja zacho
dnioeuropejska kształtowała się przez dwieście lat i samo życie 
podpowiadało je j właściwą drogę. M y natomiast musimy połączyć 
doświadczenie demokracji zachodnioeuropejskiej z kanonami islamu. 
Tadżykistan, bez wątpienia, powinien stać się świeckim, demokratycz
nym państwem, ale rola islamu w nim powinna być dostatecznie duża 
i każdy rząd winien się liczyć z duchowieństwem muzułmańskim
[Podkr. — I.T.],

Należy dodać, że Turadżonzoda opowiedział się przeciwko 
puczowi w Moskwie. Młody duchowy przywódca muzułmanów 
tadżyckich cieszy się poparciem miejscowej opozycji.

Wydaje się, że opinia eksperta Heritage Foundation Leona 
Arona wydaje się przesadna. Uważa on bowiem za najbardziej 
prawdopodobne wyłonienie się w regionie Azji Środkowej kilku
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biednych, wojowniczych państw islamskich o orientacji podobnej jak  
w Iranie. Z deklaracji przywódców opozycji w Azji Środkowej 
i Kazachstanie, jak również mojego rozeznania, wynika, że przykład 
Iranu działa tu raczej odstraszająco. Według Arona, powstaniu 
szeregu państw teokratycznych w Azji Środkowej sprzyja kilka 
czynników: katastrofalna sytuacja ekonomiczna i brak stabilności 
politycznej (skutek nędzy, bezrobocia i wyżu demograficznego). 
Istnieją — według niego — również czynniki zewnętrzne, sprzyjające 
takiemu rozwojowi wypadków, a mianowicie bliskie sąsiedztwo 
Afganistanu, Iranu i Arabii Saudyjskiej, które będą toczyły między 
sobą walkę o wpływy w Azji Środkowej.

Taka prognoza, pod pewnymi względami, nie jest jednak 
całkiem pozbawiona podstaw. Uwarunkowania społeczne, z jakich 
wyrasta fundamentalizm w krajach muzułmańskich W schodu ist
nieją również w Azji Środkowej. Radykalne tendencje muzułmańskie 
pojawiają się wszędzie tam, gdzie społeczeństwo czuje się dys
kryminowane i obce mu są idee narzucone odgórnie. Niepraw
dopodobna dyskryminacja narodowa, przenikająca wszystkie dzie
dziny życia, miała miejsce przecież we wszystkich republikach 
środkowoazjatyckich i w Kazachstanie. Religia, bezlitośnie tępiona, 
stanowiła zawsze ukryty azyl dla dyskryminowanego społeczeństwa, 
służyła mu za źródło zachowania własnej tożsamości. Niemniej 
jednak sytuacja ta należy już do przeszłości. Zwłaszcza po nieudanym 
puczu w Moskwie.

Poszczególne republiki zadeklarowały niepodległość państwo
wą: 1 września 1991 r. Uzbekistan i Kyrgystan, 9 września 1991 
Tadżykistan i 27 października 1991 Turkmenia, pod tym względem 
postawa Nazarbajewa, byłego komunisty, polityka przezornego 
i zręcznego, wydaje się niejasna. Być może zadecydowała tu groźba 
prezydenta Rosji Jelcyna odnośnie rewizji granic. Niemniej jednak, 
potężne niegdyś centrum przestało odgrywać rolę dyrygenta rozwoju 
wypadków na kolonizowanym przez siebie obszarze. Odpad! zatem 
potężny bodziec popychający rdzenną ludność w stronę religii. Ta 
zaś, obecnie, jest ze wszech miar popierana przez byłe władze 
komunistyczne.
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Wymownym dowodem przemian pod tym względem może być 
przykład Tadżykistanu, w którym 90 procent ludności stanowią 
muzułmanie. Jeszcze do niedawna czynnych tu było, zaledwie 17 
meczetów na — o dziwo —  19 cerkwi! Tadżykistan zajmuje 
powierzchnię 143,1 tys. km2, a zamieszkuje go 5,1 min. ludności, 
głównie Tadżyków. Muzułmanie w tej republice znaleźli sposób na 
jawne wręcz lekceważenie władz komunistycznych, tworząc utaj
nione meczety w tak niezwykłych miejscach jak czajchany czy kluby. 
Nierzadko ten surrealistyczny obraz uzupełniały stałe atrybuty 
minionego ustroju w rodzaju fotografii członków biura politycznego 
czy haseł na cześć partii komunistycznej. Takich zamaskowanych 
meczetów istniało w Tadżykistanie ponad tysiąc. Obecnie w repub
lice czynnych jest — już legalnie — około 126 meczetów i 2800 
domów modlitwy. Podobnie sytuacja przedstawia się w innych 
republikach Azji Środkowej. Władze masowo zwracają wiernym 
meczety i szkoły religijne, służące do tej pory jako składy, kinoteatry, 
kluby, kawiarnie. Ze składek społecznych odbudowywane są z ruin 
świątynie, powstają nowe — niektóre przypominają stylem i roz
machem meczety i medresy Samarkandy. Buchara w Uzbekistanie, 
miasto święte dla muzułmanów, w potężnym zrywie legalnie po
wróciła do islamu i stopniowo odzyskuje swoją odwieczną funkcję 
„kolebki islamu” i religijnej stolicy Azji Środkowej.

Dla lepszego rozeznania przypomnijmy kilka liczb. Przed 
rewolucją 1917 roku w Bucharze było ponad 450 meczetów i 160 
medres. W 1949 r. jedyna tolerowana przez komunistów szkoła 
koraniczna M ir-Arab przyjęła 10 uczniów. Do 1989 r. wykształciła 
zaledwie 40 absolwentów. W tym roku studia religijne w Bucharze 
podjęło już 400 osób. Działa dwanaście dużych meczetów, a w dziel
nicach mieszkalnych istnieją miejsca modlitwy. Wypowiedzi niektó
rych studentów medres przepojone są jawną nienawiścią do dawnej 
kurateli rosyjskiej: Przez 72 lata komuniści wysysali krew z muzuł
manów, a teraz muzułmanie pragną się zemścić. [ ...]  M amy wielką 
nadzieję, że przyjdą nam z pomocą kraje muzułmańskie, Arabia 
Saudyjska, Pakistan, Iran. Komuniści wymazali islam, ale praktyki 
religijne pozostały. Jednakże wieczorem w Bucharze, jak pisze 
specjalny wysłannik agencji France Press, Pierre Taillefer, nierzadko
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można spotkać Uzbeka lub Tadżyka, który najwyraźniej mocno 
nadużył wódki czy koniaku. Nawet młodzi „talabowie” pozwalają 
sobie na pewne odstępstwa od zaleceń swoich nauczycieli: Wbrew 
zakazom, bardzo lubimy oglądać kasety wideo z występami Guguszy 
[irańska piosenkarka kabaretowa, która nie występuje już od czasu 
rewolucji islamskiej — I.T.], albo też film y z Jean-Paulem Belmondo. 
M arzą jednak o tym, że wkrótce w Bucharze, dzięki powrotowi 
islamu, kobiety nie będą już pracować, a spódniczki mini zostaną 
zakazane.

W tej nowej sytuacji, gdy religia przestała być owocem zakaza
nym, jej rola i wpływ na społeczeństwo mogą ulec istotnej zmianie. 
Zwłaszcza w przypadku dalszej demokratyzacji, do której władze 
postkomunistyczne będą zmuszane przez aktywną i stale rosnącą 
opozycję. Moim zdaniem środki masowego przekazu w Polsce i na 
świecie wyolbrzymiają znaczenie islamu w republikach środkowoaz- 
jatyckich, z wyjątkiem może Uzbekistanu i w mniejszym stopniu 
Tadżykistanu, gdzie religia istotnie stanowi przewodnią siłę tam tej
szej opozycji. Naturalnie, na bieg wydarzeń w tym regionie będą 
miały wpływ sąsiednie państwa muzułmańskie: Iran, Afganistan, 
Pakistan, Arabia Saudyjska. Ta ostatnia wśród ubogiej ludności 
środkowoazjatyękiej cieszy się ogromną popularnością, a to ze 
względu na pełne sfinansowanie przez króla pielgrzymki do Mekki 
wielu tysiącom tamtejszych muzułmanów. Do współzawodnictwa 
o wpływy przyłączyła się również Turcja. Jedna z prognoz rozwoju 
sytuacji w republikach muzułmańskich przewiduje nawet tzw. wa
riant turecki, tzn. umiejętne oddzielenie spraw religii od spraw 
państwa. Jak się wydaje, wariant ten jest obecnie najbardziej 
pożądany przez światową opinię publiczną nie tylko w kontekście 
stabilizacji sytuacji politycznej. Leży on również w interesie de
klarujących suwerenność państwową republik z uwagi na ich otwar
cie się ku Europie.

Które z wymienionych państw muzułmańskich ma największe 
szanse na sukces?

Wszystkie republiki środkowoazjatyckie, poza irańskim Tadży
kistanem, łączy tureckie pochodzenie, podobny język i tradycje. 
Tadżykistan łączy z pozostałymi republikami wspólna religia i jej
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znaczący wpływ na wszystkie sfery życia, światopogląd. Cywilizacyj
nie jednak, wszystkie te republiki znajdują ię bliżej Iranu (bez 
względu na to, że w Iranie przeważa szyicki odłam religii, a w repub
likach Azji Środkowej — sunna). Turcja deklaruje „inwazję kultural
ną” na republiki środkowoazjatyckie. Przewiduje ona m.in. transmi
sje tureckiej TV i programów radiowych, otwarcie ośrodków kul
turalnych, pomoc materialną i merytoryczną w przejściu na alfabet 
łaciński, wysyłanie nauczycieli — specjalistów w dzedzinie historii, 
języka itp. Trudno jest obecnie przewidzieć wynik tej walki o wpływy.

Oto, niespodziewanie, 9 listopada rząd Turcji wywiązał się 
z obietnicy, złożonej wcześniej premierowi Azerbejdżanu Hasanowi 
Hasanowowi i uznał niepodległość Azerbejdżanu. Tak więc chodzi 
nie tylko o ową „inwazję kulturalną” . Przypomnijmy fakt, iż mimo że 
Azerbejdżan nie należy do omawianego regionu, jest z nim zwiążany 
więzami etnicznymi, religijnymi i historycznymi. Azerbejdżan pro
klamował niepodległość 30 sierpnia 1991 r., a 18 października 
parlament tej republiki przyjął ustawę, przywracającą status prawny 
z okresu 1918-1920, kiedy to republika była niepodległym państwem. 
Turcję łączą z nim coraz ściślejsze więzy gospodarcze i polityczne.

Obecnie można się spodziewać uznania przez Turcję dalszych 
republik turkojęzycznych. W ślady Turcji pójdzie prawdopodobnie 
Iran, a potem pozostałe państwa Bliskiego Wschodu. Takiej perspek
tywy obawia się najbardziej Izrael. Ostatnio w prasie tureckiej dla 
Azerów, m.in. w gazecie „Zam an” , spotkać można często zarzut pod 
adresem rządu tureckiego, że zwleka z uzaniem niepodległości 
państwowej współbraci. Wskazywano przy tym na państwa chrześ
cijańskie, które uznały Litwę, Łotwę i Estonię. Jako ciekawostkę 
dodam, że w tejże gazecie „Zam an” z 6 września 1991 r. prezydent 
Turgut Ózal z okazji Święta Zwycięstwa przypadającego na 30 
sierpnia zapowiedział, że X X I wiek będzie wiekiem Turków.

Po ostatniej decyzji Turcji względem Azerbejdżanu, sytuacja na 
Zakaukaziu i Azji Środkowej może rozwinąć się zupełnie nieoczeki
wanie. Nie wiadomo jednak, jak zareaguje Uzbekistan wykazujący 
wyraźne ambicje przewodzenia w regionie. Wielu przywódcom 
tamtejszej opozycji, jak  również obecnym władzom postkomunis
tycznym, bliska sercu jest idea odrodzonego Turkiestanu ze stolicą
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najprawdopodobniej w Taszkencie. Uzbecy twierdzą, że wszystkie 
konflikty etniczne w Azji Środkowej biorą się ze sztucznie wytyczo
nych granic przez bolszewików. Gdyby zniknęły i odrodził się 
Turkiestan, to nie tylko usunięte zostałyby waśnie narodowościowe, 
ale nowy, potężny organizm państwowy nabrałby zupełnie innych 
możliwości gospodarczych. Panuje przekonanie, że pomimo grabież
czej polityki centrum, republiki Azji Środkowej i Kazachstan wciąż 
pozostają potencjalnie bogate. Są to wprawdzie republiki „surow
cowe” , ale przy stabilnej sytuacji politycznej miałyby szansę na 
przyciągnięcie kapitału zagraniczego. Nie tylko zresztą obcego 
w pełnym znaczeniu tego słowa, ale również własnej licznej emigracji 
spoza granic ZSSR. Wskazały na to wyraźnie wyniki spotkania 
w Taszkencie biznesmenów z 55 krajów świata w czerwcu 1991 r.

Z  ideą jedności republik turkojęzycznych wystąpił również 
kazachski dysydent, Ałmaz Jestekow, zmuszony w 1991 r. przez byłe 
władze do emigracji. Do 1990 r. kierował on w ZSSR ugrupowaniem 
Islam i Demokracja, blisko współpracował z liderem Kazachstanu 
Nazarbajewem. 11 maja 1991 r. odbyły się pod przewodnictwem 
Jestekowa, w Waszyngtonie, obrady Zjazdu Założycielskiego Stowa
rzyszenia Demokratycznego Turkiestanu. Obrady toczyły się w po
mieszczeniach Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów. 
W Zjeździe uczestniczyło około 30 delegatów reprezentujących 
środowiska emigracyjne w USA narodów zaliczanych do tzw. 
historycznego Turkiestanu. Według przyjętego program u politycz
nego w granicach tak pojętego Turkiestanu na samym terytorium 
ZSSR zamieszkuje około 70 min ludzi (w części europejskiej ZSSR, 
na Kaukazie, w Azji Środkowej i na Syberii). Podstawowym celem 
Stowarzyszenia jest uzyskanie pełnej suwerenności przez republiki 
sowieckie, w których dominuje ludność turkojęzyczna. Republiki te 
powinny — według założeń program u — dokonać reorientacji 
ekonomicznej w kierunku państw Europy, USA i Japonii. Celem 
perspektywicznym jest powstanie Federacyjnego Turkiestanu, wzo
rowanego na Lidze Państw Arabskich. W programie Stowarzyszenia 
mowa jest o niebezpieczeństwie ekspansji politycznej i gospodarczej 
Chin na obszarze szeroko rozumianego Turkiestanu.

Idei jedności republik turkojęzycznych oraz Tadżykistanu w for
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mie odrodzonego i powiększonego terytorialnie Turkiestanu nie 
podzielają jednak wszyscy liderzy republik środkowoazjatyckich. 
O ile skłonni są do przystąpienia do takiego sojuszu, poza Uzbekami, 
niektórzy Kazachowie i Azerowie, to jednak np. Tadżykistan oraz 
Kyrgystan obawiają się nowej dominacji, tym razem uzbeckiej. 
Republiki te szukają sojuszy innego rodzaju, zdając sobie sprawę 
z własnej, skrajnie katastrofalnej sytuacji ekonomicznej i niemożno
ści samodzielnej egzystencji. Przez siedemdziesiąt cztery lata nici 
powiązań gospodarczych pomiędzy poszczególnymi republikami 
ZSSR splotły się tak silnie, że obecnie prawie żadna nie ma realnych 
szans na samodzielne przetrwanie.

Wydaje się, że obecne władze republik środkowoazjatyckich, 
jakkolwiek opowiadają się za suwerennością państwową, to nie 
widzą zbyt optymistycznie własnej samodzielności pod względem 
gospodarczym. Świadczyć może o tym fakt podpisania w Moskwie 
18 października 1991 r. nowego traktatu o wspólnocie gospodarczej. 
Znamienne jest przy tym zadowolenie, jakie wyraził przy tej okazji 
prezydent Kazachstanu Nazarbajew, jeden z głównych promotorów 
traktatu: W  tej strefie ekonomicznej będzie jedna waluta, jeden system 
monetarny, kredytowy, uzgodniona polityka podatkowa, jeden system 
bankowy i system rezerw. Mówimy o związku państw, który musi być 
posłuszny zasadom ekonomii.

Co zadecydowało o zawarciu traktatu między niektórymi 
republikami byłego Związku? Przywiązanie postkomunistycznych 
władz do niedawnej przeszłości czy zwyczajny pragmatyzm — zro
zumienie najbliższych i perspektywicznych interesów? Niektóre 
republiki, np. Tadżykistan i Kyrgystan, mówią już nawet o gotowości 
do przystąpienia do nowej unii politycznej, oczywiście na innych niż 
dotychczas zasadach, z uwzględnieniem suwerenności i wszystkich 
wynikających stąd praw. Sytuacja tak,w ygląda dziś, gdy władzę 
pełnią komuniści-reformatorzy. Nie wiadomo, czy nie przejmie jej 
opozycja, choć nie ma ku temu wyraźnych przesłanek.

W republikach środkowoazjatyckich i Kazachstanie trwa napię
ta walka o władzę, choć z perspektywy Polski czy innych państw 
europejskich, nie bardzo jest ona widoczna. Czasami jednak na łamy 
prasy centralnej przedostają się jej echa. Chociażby tzw. incydent
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z jurtam i w Kazachstanie, republice, która obok Kyrgystanu, według 
powszechnej opinii, uczyniła najwięcej w kierunku demokratyzacji 
życia. Otóż, zgodnie z rozporządzeniem lokalnych władz w Ał- 
ma-acie 31 października 1991 r. zostały usunięte jurty rozstawione 
przez aktywistów partii Żełtoksan i Ałasz w centralnej części miasta. 
Jurty stały w tym miejscu przez około 3 miesiące, w ostatnich dniach 
jedna posłużyła za swego rodzaju punkt agitacyjny, w którym 
zbierano podpisy na rzecz kompozytora Hasena Kożachmetowa 
wysuniętego przez partię Żełtoksan na stanowisko prezydenta w zbli
żających się wyborach. Usunięcie ju rt przypadło na ostatni dzień 
terminu przewidzianego na wysuwanie kandydatów na stanowisko 
prezydenta. Podczas usuwania ju rt zniknęło kilka list z podpisami. 
Nie jest to pierwszy „niewyjaśniony” przypadek związany z kam 
panią wyborczą w Kazachstanie.

Władze w Kazachstanie wiedzą, czym grozi rejestracja or
ganizacji opozycyjnych, podobnie w Turkmenii i Uzbekistanie. 
Opozycyjny, masowy ruch Birlik w Uzbekistanie i Agzybirlik w Turk
menii nie mają, jak dotąd, zbyt wielkich szans na zarejestrowanie 
przez władze republikańskie. Podobnie Demokratyczna Partia Turk
menii. Sensacyjną w tym kontekście wiadomością było zarejest
rowanie 5 września 1991 r. uzbeckiej opozycyjnej Demokratycznej 
Partii Erk. Jest to partia typu parlamentarnego. Na jej czele stoi 
wybitny poeta M uhammad Solich, były lider radykalnego Birliku. 
Obecnie ,,E rk” liczy około 5 tysięcy członków, głównie inteligencji. 
Komunistyczna Partia Uzbekistanu w październiku 1991 r. została 
przemianowana na Ludowo-Demokratyczną Partię Uzbekistanu. 
Prezydent i były I  sekretarz partii komunistycznej, Islam Karimow, 
powiedział przy tej okazji dziennikarzom, że jego niepodległa 
republika nie jest przygotowana do demokracji i gospodarki ryn
kowej i nie pójdzie za przykładem reform politycznych Gorbaczowa. 
Będzie przeprowadzać reformy według modelu chińskiego.

Tadżykistan i Kyrgystan, najbiedniejsze republiki tego regionu, 
wyróżniają się tym, że zezwoliły na legalną działalność partii 
opozycyjnych. W Tadżykistanie, w czerwcu tego roku, zarejest
rowany został Ruch Ludowy Rastochez —  w momencie rejest
rowania liczył on około 15 tys. członków. Ruch ten łączy wszystkie
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partie i ruchy narodowe w Tadżykistanie. Poza nim zarejestrowana 
została Dem okratyczna Partia Tadżykistanu, licząca również około 
15 tys. członków. Skupia ona w swoich szeregach przedstawicieli 
wszystkich warstw społecznych i narodowości. Liderzy organizacji 
opozycyjnych w Tadżykistanie, w przeciwieństwie do przywódców 
wyraźnie narodowej partii Erkin Kyrgyzstan, pragną przyciągnąć 
do siebie wykształconą i aktywną politycznie warstwę ludności 
rosyjskojęzycznej, k tóra we wszystkich stolicach Azji Środkowej 
znacznie dominuje nad rdzenną ludnością. Zjawisko to postrzegane 
jest przez miejscową ludność jako dyskryminacja i dodatkow o 
wzmaga panującą tu rusofobię.

W Kyrgystanie legalnie działa Dem okratyczny Ruch Kyrgyzs
tan, skupiający 37 partii, w tym 3 partie polityczne (m.in. Dem o
kratyczną Partię Erkin Kyrgyzstan). W najbliższym czasie będzie 
zarejestrowany wspomniany przy innej okazji ruch Jedności N aro 
dowej, popierany przez prezydenta Akajewa.

Rozwój sytuacji w republikach będzie również zależał od tego, 
jak  potoczą się losy (odnowionego?) Związku. Czy przetrwa 
centrum i w jakiej postaci? M ożna przypuszczać, że ZSSR najpraw
dopodobniej rozpadnie się lub przekształci w luźną wspólnotę 
gospodarczą wzorowaną na EW G lub EFTA. Politolog am erykań
ski Pipes uważa, że prawdopodobnieństwo przekształcenia się 
ZSSR w stabilne, demokratyczne państwo wykorzystujące mecha
nizmy rynkowe, jest niewielkie. Nastroje ludności w całym ZSSR, 
mimo głoszonych w prasie i w rozmowach prywatnych opinii 
o konieczności wprowadzenia gospodarki rynkowej, są wrogie 
w stosunku do jednostek wybijających się. Zachodzi więc wyraźna 
sprzeczność między werbalnymi, oficjalnymi deklaracjami a trady
cyjną mentalnością nie dopuszczającą do bogacenia się jednostek. 
Eksperci Heritage Foundation są zdania, że ZSSR nie ma szans na 
przetrwanie w żadnej postaci — ani jako  państwo federalne, ani 
jako luźna konfederacja. Powołują się przy tym na przywódców 
organizacji nacjonalistycznych z różnych republik, którzy jedno
znacznie opowiadają się za niepodległością, a przyszłość stosunków 
między centrum a republikami widzą w kategoriach relacji między 
suwerennymi państwami.
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Jeśli idzie o prognozy związane z przyszłością Azji Środkowej 
i K azachstanu, najbardziej praw dopodobne wydają się te, które 
wiążą tę przyszłość z interesami jego rdzennych mieszkańców 
i warunkam i ich życia. Pojęcie demokracji w Uzbekistanie czy 
każdej innej republice muzułmańskiej, rozumiane było tutaj zawsze 
nieco inaczej aniżeli w Europie. N akładają się na nie miejscowe 
zwyczaje i tradycje muzułmańskie. Według lokalnych przekonań, 
istnieją różne odcienie demokracji, zależne od struktury bytu 
danego społeczeństwa. M uszą one jednak zachowywać pewne 
wspólne zasady fundam entalne, jak  np. poszanowanie praw jedno
stki. Pierwsze kroki w kierunku demokracji podejmowane są przez 
władze wszystkich republik muzułmańskich. Czy są to jedynie 
działania populistyczne w celu zachowania dotychczasowych przy
wilejów? Taka opinia panuje wśród lokalnych opozycji.

/ u



Timo Meśkank

Kres — czyli przełom?
Historiografia serbołużycka na rozdrożu

Serbołużycka jnaukahistoryczna do 1945 r.

W rozwoju serbołużyckiej nauki historycznej do roku 1945 
można wyróżnić cztery okresy1. Początki historiografii są u Ser- 
bołużyczan tożsame z początkami Oświecenia na Łużycach. Wśród 
swoich rozległych dokonań problematyką historyczną zajmowali się 
zwłaszcza Michał Frencel (1628-1706), Jan Chojnan (1616-1664) 
i Hadam Bohunchwal Serach (1724-1773). Wspomnijmy w tym 
miejscu jedynie autorstwa Śeracha Schutzschrift fu r  die alten Slaven 
und Wenden z 1755 r. Gruntowniej dziejami Serbołużyczan zjmowali 
się Juro Krygar (1635-1675), Abraham  Frencel (1656-1740), Jan 
Bogumer Ohnefalsch-Rychtar (1703-1765) i Jan Horćanski 
(1722-1799). Fundamentem twórczości ich wszystkich był idealizm 
i kosmopolityzm. To co serbołużyckie, zostało potraktowane retro
spektywnie. W najlepszym razie uważali swój naród za obumierający 
skarb, który wszelako zasługuje na to, by obronić go przed szkalowa
niem ze strony niemieckiej.

Decydująca zmiana nastąpiła dopiero w pierwszej polwie XIX 
wieku, wtedy, kiedy w procesie odrodzenia narodowego samo
świadomość Serbołużyczan doznała szybkiego rozwoju. Zwłaszcza 
wykształceni Serbołużyczanie starali się wytyczać swojemu narodowi 
perspektywę. Należy tu wymienić szczególnie Jana Arnośta Smolera 
(1816-1884), Jana Petra Jordana (1818-1891), Jakuba Kućanka 
(1818-1898) i Korlę Awgusta Jeńca (1828-1895). Ten ostatni np. 
zajmował się po raz pierwszy intensywnie historią łużyckiego Towa
rzystwa Kaznodziejskiego w Lipsku (Geschichte der Lausitzer Predi- 
gergesellschaft zu Leipzig, Budissin 1867) i dziejami Dolnych Łużyc. 
Konsekwentnie odwoływał się przy tym do oryginalnych źródeł. Do 
tych przedstawicieli owej drugiej epoki, którzy swoje historyczne 
rozprawy naukowe publikowali przede wszystkim po niemiecku,



118 TIMO MESKANK

należy jeszcze zaliczyć Kita Wylema Broniśa (1788-1881), Jana 
Bohuwera Mućinka (1821-1904) i Jurija Piłka (1858-1926.

Trzeci etap historiografii serbołużyckiej zamykał się w okresie 
funkcjonowania Cesarstwa niemieckiego, a więc trwał od roku 1871 
aż do zakończenia pierwszej wojny światowej. Jako wybijających się 
uczonych serbołużyckich tego czasu w dziedzinie historii należy 
wymienić Michała Hornika (1833-1894), Arnośta Mukę (1854-1932) 
i Bogumiła Swjelę (1873-1948). W 1884 r. została wydana w Budzi- 
szynie pierwsza Historija serbskeho naroda. Jej autorami byli polski 
historyk Wilhelm Józef Bogusławski (1825-1901) i wspomniany już 
duchowny Michał Hornik. W przedmowie Hornik pisał: Przede 
wszystkim młodzi Serbolużyczanie powinni obok innych książek ser
bołużyckich czytać Historiję, która sama w sobie stanowi ,,magistra 
vitae”, >v nas jednak budzi czujność i aktywność! Oni, młodzi Ser- 
bołużyczanie, powinni znać czyny swoich przodków i kontynuować ich 
pracę dla narodu serbolużyckiego!

Okres pomiędzy obiema wojnami światowymi nie wydał żad
nych tej miary wybitnych historyków serbołużyckich. Odznaczają się 
wtedy Jakub Wjacsławk (1885-1951), Jan Bryl-Serbin (1879-1931), 
O ta Wićaz (1874-1952), Merćin Kral (1872-1950) i Jan Kriżan 
(1880-1959). Godna przypomnienia jest zwłaszcza praca Wjacsławka 
Siedlungsgeschichtlicher und sozialpolitischer Beitrag zur altesten 
Geschichte des wendischen Volkes (Górlitz 1920), w której po raz 
pierwszy w dziejopisarstwie serbołużyckim zastosował on metodę 
socjologiczną.

Historycy niemieccy o Serbołużyczanach

Równocześnie z pisarstwem historycznym Serbołużyczan o Ser
bołużyczanach daje się odtworzyć linia historiografii za strony 
niemieckiej o tak zwanych Wenedach. W wieku XVIII problematyką 
serbołużycką zajmowali się Christian Knauthe (1706-1784), Georg 
Kórner (1717-1772), Carl Christian Guide (1738-1815) i Karl 
Gottlob von Antov (1751-1818). Wszyscy oni byli zwolennikami idei 
Oświecenia i stawiali na wspólną pracę Niemców i Serbołużyczan.
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Dzieło K nauthe'a Derer Oberlausitzer Sorberwenden umstandliche 
Kirchengeschichte (Górlitz 1767) zajmuje tutaj pozycję znaczącą. 
Z dokładną bibliografią zawierającą opublikowane książki ser- 
bołużyckie aż do roku ukazania się tej pracy, rozsadziło ramy czystej 
historii kościelnej i jeszcze za życia autora słusznie okrzyknięto je 
„encyklopedią serbołużycką” .

Drugi etap historiografii niemieckiej poświęconej Serbołużycza- 
nom, w pierwszej połowie XIX wieku, jest związany z nazwiskami 
Christiana Gottlieba Schmidta (1755-1827), Karla Augusta Engel- 
hardta (1768-1834), Adolpha Christiana Peschecka (1787-1859) 
i Karla Benjamina Preuskera (1786-1871). Ta generacja historyków 
niemieckich intensywnie zajmowała się dawnymi epokami Słowian 
w Niemczech, traktując jednocześnie Serbołużyczan swoich czasów 
mimo to jako obumierającą pozostałość. Np. Ch.G. Schmidt dom a
gał się, wspierając się oficjalną polityką niemiecką, germanizacji 
serbołużyckiej części ludności, ponieważ według jego opinii niekul- 
tywowany język serbołużycki stanowił jakoby poważną przeszkodę 
dla oświecenia duchowego i wyższego wykształcenia. Zwłaszcza 
pismo założonego w 1779 r. w Gorlicach Górnołużyckiego Towarzy
stwa Nauk pod tytułem „Lausitzisches M agazin” , później „Lausit- 
zische M onatsschrift” , a od 1822 r. „Neues Lausitzisches M agazin” 
stało sie platformą, na której wyrażano takie idee. W ostatnim 
wymienionym magazynie Wilhelm Gottlob Korn (1778-1835), z po
chodzenia Serbołużyczanin, opublikował swój program germaniza- 
cyjny pt. Czy należałoby język  serbołużycki w Dolnych Łużycach 
ożywić, czy też pozwolić mu zaniknąć (Górlitz 1822). Podobnie 
wypowiadał się również Friedrich G otthelf Richter (1762-1841). 
Duchowym ojcem obydwóch był pochodzący z Liibben przewod
niczący konsystorza Friedrich August Sussmilch (1770-1854), który 
również był związany ze środowiskiem Górnołużyckiego Towarzyst
wa Nauk. Trzeba jednak dobitnie podkreślić, że owo gorlickie 
towarzystwo naukowe było otwarte także dla wyżej wspomnianych 
historyków serbołużyckich, oraz że wiele ich rozpraw mogło ukazać 
się tylko dzięki jego wsparciu.

W trzecim okresie wykrystalizowały się dwa główne punkty 
widzenia na dzieje serbołużyckie. Przede wszystkim w badaniach
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regionalnych z ich przedstawicielami Hermannem Knothe 
(1821-1903), Alfredem M oschkau (1848-1912) i Johannem Got- 
tliebem Korscheltem (1818-1901) dominujące było jeszcze obiektyw
ne widzenie historii. W końcu XIX wieku ukazała się książka 
Eduarda Oskara Schuzesa (1856-1933) Die Kolonisierung und Ger- 
manisierung der Gebiete zwischen Saale und Elbe. Gekrónte Preis- 
schrift der Furstlich Jablonowskischen Gesellschaft zu Leipzig (Leipzig 
1896). Jeszcze w 1964 r. serbołużycki historyk Jan Brankaćk 
(1930-1990) podkreślał wartość tej rozprawy:

Pomimo... niedostatków, a nawet błędów... jego analiza stanowi 
bez wątpienia do dzisiaj najwartościowszy wkład niemieckiej mediewis- 
tyki burżuazyjnej w historię rolnictwa obszaru Soława-Łaba we 
wczesnym i późnym feudalizmie, i bezwzględnie najlepsze, co literatura 
burżuazyjna osiągnęła do 1945 r. w zakresie ekspansji w kierunku 
wschodnim2.

Natom iast obszerne i szczegółowe dzieło Franza Tetznera 
(1863-1919) Die Slaven in Deutschland (Brauschweig 1902) było po 
roku 1945 całkowicie zignorowane, chociaż po ukazaniu się książki 
nawet A. M uka zrecenzował ją  pozytywnie i rekomendował jako 
lekturę:

Szczególnie dobre wrażenie sprawia spokojny i obiektywny ton, 
kiedy autor mówi o plemionach oraz dążenie do możliwie najdokładniej
szej charakterystyki ich współczesnej sytuacji narodowościowej i społe
cznej2

Wszelako w tym samym czasie ukazały się już rozprawy 
o nastawieniu jednoznacznie antyserbołużyckim. Dwa tytuły wybija
ją  się tu szczególnie: Richarda Andreesa (1835-1912) Wendische 
Wanderstudien. Zur Kunde der Lausitz und der Sorbenwenden (Stutt
gart 1874) i Augusta Meitzensa (1822-1910) Die Ausbreitung der 
Deutschen in Deutschland und ihre Besiedlung der Slavengebiete (Jena 
1879). Rozprawy te tchnęły czysto nacjonalistyczno-niemieckim, 
szowinistycznym i antysłowiańskim duchem. Ostatnie pozostałości 
obiektywnego postrzegania historii serbołużyckiej ostatecznie skoń
czyły się w okresie międzywojennym. Wobec dążeń Serbołużyczan po 
I wojnie światowej do autonomii i wobec wystąpienia delegacji 
serbołużyckiej na wersalskiej konferencji pokojowej, niemieckie
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ministerstwo spraw zagranicznych zażądało od starostwa budziszyń- 
skiego informacji i „naukowego” materiału na temat Serbołużyczan. 
Ponieważ poza Wendische Wanderstudien Andree'a istniało tego 
niewiele, okazano zainteresowanie powstawaniem literatury dogłęb
niej szej. W następnym dziesięcioleciu ukazały się wskutek tego 
publikacje dwóch orientacji: pierwszą, otwarcie agresywną i szowini
styczną, reprezentowali Woldemar Lippert (1861-1937), Otto Edu
ard Schmidt (1855-1945) i W alther Frenzel (1892-1941). Punkt 
szczytowy wyznaczył wtedy bez wątpienia O. E. Schmidt swoim 
paszkwilem Die Wenden (Drezden 1926), w którym określił on 
kulturę serbołużycką jako mizerne niemowlę, które bezradnie spoczy
wa w kołysce dziejów ludzkości i któremu zaraz od swojego poczęcia 
służy pomocą silna postać kultury niemieckiej jako jego żywicielka 
i opiekunka4.

Do drugiej orientacji, która podawała się za „czysto naukową” 
należy zaliczyć Rudolfa Kótzschke (1867-1949), Rudolfa Lehmanna 
(1887-1969) i Felixa Burkhardta (1888-1973). Wymieniony R. 
Kótschke był wydawcą całej serii Die Wenden. Forschungen zu 
Geschichte und Volksstum der Wenden im Auftrage der Stiftung fu r  
deutsche Volks-und Kulturbodenforschung Leipzig (Langensalza 
1930), jednakże ukazały się tylko trzy z jedenastu zaplanowanych 
tomów. Przyczyny tego stanu rzeczy są znane — niemieccy socjaliści 
nrodowi nie potrzebowali więcej „argumentacji naukowej” tego 
rodzaju. Całkowita likwidacja fizyczna Serbołużyczan zdawała się 
nie stanowić dla nich problemu.*

* Obrona Serbołużyczan przed zagładą ze strony hitleryzmu posiadała 
również wątek polski: Drugi zakup składał się z około tysiąca tytułów dzieł 
h> języku łużyckim, skazanym przez Niemców na spalenie. Komplet ten, z jednej 
z księgarń łużyckich w Budziszynie przemycony przez zieloną granicę do Polski 
w 1938 roku, został sprzedany memu ojcu za sumę 20 tysięcy złotych. Oddawcy 
książek poinformowali Maurycego Zamoyskiego, że kwotę tę przeznaczają na 
cele obrony i na pomoc maltretowanym przez hitlerowskie władze Łużyczanom. 
Sprawie tej patronowali biskup Gawlina, wraz z prałatem Stefanem Wyszyńs
kim, którzy działali przez swoich księży na terenie Niemiec (Robert Jarocki 
Ostatni Ordynat. Z  janem Zamoyskim spotkania i rozmowy, Warszawa 1991, 
s. 209) — przyp. tłum.
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Historiografia serbołużycka po 1945 r.

Po upadku dyktatury narodowo-socjalistycznej i wygaśnięciu 
euforii słowiańskiej oraz związanych z nią dążeń autonomicznych 
Serbołużyczan w powojennych latach 1945-1947, stopniowym ujed
nolicaniu do roku 1950 wszystkich organizacji serbołużyckich, 
powołano do życia w 1951 r. w Budziszynie Instytut Badań 
Serbołużyckich. Po utworzeniu w 1952 r. w Lipsku Instytutu 
Serbołużyckiego w Uniwersytecie Karola M arksa, nauka serbołuży
cka po raz pierwszy dysponowała dwiema instytucjami państwowy
mi, w których zawodowi pracownicy mogli zajmować się serbołużyc- 
kim językiem, literaturą, historią i folklorem. Instytut w Budziszynie 
został w 1952 r. podporządkowany pod względem opieki naukowej 
Niemieckiej Akademii Nauk. W następnych latach Instytut szybko 
rozwijał się i szło o to, by mógł sprostać zadaniom naukowym 
i kulturalno-politycznym w wymiarze krajowym i międzynarodo
wym. Pozycję historyków w następujący sposób określił jego długole
tni dyrektor Jan Śołta (ur. 1921):

Sekcja historii od początku została tak pomyślana, aby koor
dynować historyczne studia serbołużyckie zarówno wewnątrz jak  i poza 
Instytutem, nawiązywać kontakty z młodą nauką marskistows- 
ko-łeninowską w NRD  oraz mieć na względzie ścisły związek z prak
tyką społeczną?.

Aby spełnić ostatnie życzenie, założono w 1954 r. przy Instytucie 
historyczną grupę roboczą. Instytutowi w Lipsku zlecono studia nad 
średniowieczem, podczas gdy naukowców w Budziszynie pchnięto 
w czasy nowożytne i najnowsze. Jedno jednak wchodziło w rachubę 
od początku jako niezaprzeczalny warunek wszelkiej pracy w dzie
dzinie historii — u podstaw leżały zadania i cele SED niezbędne do 
zbudowania w N R D  socjalizmu. Dlatego nawiązano w Budziszynie 
najściślejsze związki z nauką historyczną N RD , która miała zapew
nić orientację na wskazane przez partię klasy robotniczej (SED) cele 
naukowo-polityczne6. Zgodnie z nimi w 1953 r. ukazały się jako 
pierwsza publikacja sekcji historycznej Instytutu Badań Serbołużyc
kich w Budziszynie Beitrage zur Geschichte des Klassenkampfes des 
Oberlausitzer Landvolkes zur Zeit des Spdtfeudalismus (Bautzen
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1953) pióra Arnośta Palmsa (1885-1954). Do roku 1960 działalność 
była poświęcona przede wszystkim trzem tematom zasadniczym: 
studiom nad feudalizmem i okresem przejściowym do kapitalizmu, 
propagowaniu historii, a szczególnie wspieraniu zajęć z historii 
w szkołach i szkołach wyższych oraz rozprawie z tzw. zachodnio- 
niemieckimi badaniami Wschodu. Ostatni punkt zajmował zwłaszcza 
Frido Metska (1916-1990), który w rozprawie z 1958 r. swoje 
wywody odnośnie W altera Schlesingera (1908-1984) i Herberta 
Helbiga (ur.1910) zamknął wezwaniem następującym:

[...]  wszystkie prace burżuazyjne wykorzystywać z wielką ostro
żnością. Kto chce dzisiaj pracować w oparciu o te dzieła, może to czynić 
skutecznie tylko wtedy, jeżeli rozporządza mocnym fundamentem  
wiedzy marksistowskiej i podstawową wiedzą w przedmiocie. W  na
szym przypadku dotyczy to historii Serbołużyczan1.

Rok 1961 i tezyjnowej historii Serbołużyczan

W roku 1961 odbył się w Budziszynie piąty kongres związkowy 
Domowiny *. Przebiegał całkowicie pod znakiem zwycięstwa socjaliz
mu w NRD. W swoim głosie w dyskusji podczas konferencji 
serbołużyckiej w Budziszynie w 1960 r. J. Solta sprowadził zgroma
dzoną do tego czasu wiedzę marksistowskiej historiografii ser
bołużyckiej do dwóch następujących kwestii podstawowych : ... lud 
pracujący Serbołużyczan i Niemców miał i ma już od wielu stuleci takie 
same żywotne interesy i tego samego głównego wroga —  w feudalizmie 
pana feudalnego, w kapitalizmie kapitalistycznego wyzyskiwacza 
i wreszcie niemiecki militaryzm i imperializm. Przeciwko wspólnemu 
wrogowi kierowała się w przeszłości i musi kierować się obecnie 
zespolona siła i wspólna walka wszystkich pracujących?", wszelki 
pesymizm nrodowy ma swoje korzenie w braku dostatecznej więzi 
z ludem i służy jedynie ideologii klas obumierających. W związku 
z drugim punktem swojego wykładu Śołta wymierzył nowy cios

* Masowa organizacja mniejszości serbołużyckiej, po polsku Ojczyzna 
(przyp.tłum.)
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pastorowi Józefowi Novakowi (1895-1975), który w 1956 r. w ar
tykule prasowym Rodzina serbołużycka —  serce ludu stwierdzał:

Lud serbołużycki jest obecnie bardziej zagrożony w swojej sub
stancji niż kiedykolwiek przedtem, ponieważ zagrożona jest rodzina 
serbołużycka9.

Tę kwestię już w 1957 r. na czwartym kongresie związkowym 
Domowiny w Budziszynie wywołał na plan członek Biura Politycz
nego Fred Oelssner (1903-1977), który zdecydowanie upomniał 
wszystkich tzw. przedstawicieli teorii rodziny i uznał, że taka wypo
wiedź jedynie odwodzi od zadania głównego, jakie spoczywa także na 
Serbołużyczanach, a mianowicie zbudowania socjalizmu10.

Co w roku 1956 było jeszcze godne dyskusji, w latach 1961/1962 
nie miało już odgrywać jakiejkolwiek roli. W ten sposób ujmując 
rzecz z perspektywy socjalistycznej uważano, że trzeba się poświęcić 
problemom „ważniejszym” . I tak wspomniany J. Śołta na drugim 
kongresie Niemieckiego Towarzystwa Historycznego w Dreźnie 
w 1962 r. wysunął nowszą tezę wobec historiografii serbołużyckiej:

Historycznego wizerunku Serbołużyczan nie można utożsamiać 
z historycznym wizerunkiem narodu niemieckiego, tak jak  obecnie na 
bazie materializmu historycznego czyni to niemiecka klasa robotnicza. 
Przeciwnie, wizerunek historyczny Serbołużyczan jest podporządk- 
wany narodowemu wizerunkowi historycznemu niemieckiej klasy robo
tniczej i należy go weń wbudować, i wraz z nim postrzegać w sprzężeniu 
dialektycznym".

Na tym kongresie Sołta obwieścił zarazem, że do roku 1970 
w budziszyńskim Instytucie Badań Serbołużyckich powstanie jako 
dzieło kolektywne historia Serbołużyczan od czasów najdawniej
szych po współczesność w trzech-czterech tomach. W 1979 r., dobre 
dziesięć lat później, dzieło było ukończone — ukazał się cztero
tomowy komplet Dziejów Serbołużyczan. Jednak do tego czasu miało 
ważność to, co szef historyków serbołużyckich, J. Śołta, sformułował 
z okazji trzynastego Międzynarodowego Kongresu Historyków 
w 1970 r. —  wyjaśnić teoretyczne problemy całościowej koncepcji 
marksistowskich Dziejów Serbołużyczan12.
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Dzieje Serbołużyczan —  geneza, koncepcja i znaczenie

Zarys koncepcji historii Serbołużyczan powstał już na początku 
lat sześćdziesiątych13. Na posiedzeniu historycznej grupy roboczej 
przy Instytucie Badań Serbołużyckich przedstawiono w 1966 r. tezy 
do badań nad okresem od schyłku XVIII wieku do 1945 r.

W  centrum debaty stanęły m.in. następujące problemy: stanowis
ko partii robotniczych w kwestii serbołużyckiej, serbołużycki ruch 
narodowy w okresie imperializmu, wrogość imperializmu niemieckiego 
wobec Słowian i antyserbołużycka polityka państwa niemieckiego'^.

Od roku 1967 badania koncentrowały się oprócz tego silniej na 
historii najnowszej Serbołużyczan, zwłaszcza na rozwoju po roku 
1945. Przede wszystkim Klaus J. Schiller (1935-1986) zajmował się 
szczegółowo problemami terminologicznymi historii najnowszej, 
a więc pojęciami lud, mniejszość narodowa, polityka narodowościowa, 
internacjonalizm proletariacki (albo socjalistyczny), nacjonalizm, 
patriotyzm i in.'5 K. J. Schiller w licznych rozprawach w latach 
siedemdziesiątych i na początku lat osiemdziesiątych analizował 
problematykę narodowości socjalistycznej16. Jako podsumowanie 
swoich rezultatów badawczych sformułował on w 1982 r. cele 
marksistowsko-leninowskiej (właściwie stalinowskiej) polityki naro
dowościowej partii SED i państwa:

Stworzenie pomyślnych warunków dla pełnego oddziaływania 
obydwóch... tendencji... w rozwoju narodów i narodowości... zatem tak 
ja k  dla dalszego...,,rozkwitu” socjalistycznej narodowości serbołużyc
kiej...jak także dla stopniowego, stałego i wszechstronnego,,zbliżenia” 
pomiędzy obywatelami narodowości serbołużyckiej i niemieckiej...'1

Ostatecznie Serbołużyczanie jako niewielki naród mieli się 
rozpłynąć w większym narodzie Niemców.

Zgodnie z praktykowanym w byłej N R D  marksistowskim 
pojmowaniem historii, które rozpatrywało dzieje jako następstwo 
walk klasowych i obiektywną sukcesję formacji społeczno-ekonomi
cznych, ukończono wreszcie w latach siedemdziesiątych cztero
tomowe Dzieje Serbołużyczan'. tom pierwszy (wyd. 1977) omawiał
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historię Serbołużyczan od początków do rewolucji francuskiej 1789 
roku, tom drugi (wyd. 1974) ich dzieje od 1789 r. do rewolucji 
październikowej 1917 roku, tom trzeci (wyd. 1977) historię Ser
bołużyczan od 1917 do 1945 r. i tom czwarty (wyd. 1979) ich historię 
od 1945 r. aż do ukształtowania rozwiniętego społeczeństwa socjalis
tycznego w połowie lat siedemdziesiątych. Zadowolony z rezultatów 
pracy kierownik sekcji historii w Instytucie Badań Serbołużyckich, 
J. Sołta, mógł stwierdzić w 1979 r.:

Czterotomowe Dzieje Serbołużyczan umożliwiają po raz pierwszy 
na gruncie marksizmu-leninizmu objąć wzrokiem całokształt przeszło
ści, teraźniejszości i perspektyw ludu serbolużyckiego. Dzięki temu 
masy pracujące narodowości serbołużyckiej są w stanie w pełni 
rozeznać własne miejsce działania jako obywateli państwa robotników 
i chłopów. A poza tym wszystkim obywatelom NRD  dają wgląd 
w złożoną sferę socjalistycznej rzeczywistości naszego państwa oraz 
pogłębiają rozumienie marksistowsko-leninowskiej polityki narodowo- 
ściow ejf

Koniec — czyli przełom. Historiografia serbołużycka na
rozdrożu

Podczas przeprowadzonej w maju 1991 r. w Budziszynie K on
ferencji Serbołużyckiej z okazji czterdziestej rocznicy założenia 
Instytutu Badań Serbołużyckich, nestor historyków serbołużyckich, 
J. Śołta, i jego następca na stanowisku kierownika sekcji historii Petr 
Kunca (ur. 1942) wystąpili zdecydowanie przeciwko temu, żeby 
wycofać z obiegu tom czwarty Dziejów Serbołużyczan i przekazać go 
na makulaturę. Bronili oni tym samym pluralistycznej wolności 
opinii, która rzekomo zawsze miała miejsce także w warunkach 
NRD-owskich i wypowiadali się za wyważoną analizą osiągnięć 
historiografii serbołużyckiej minionych dziesięcioleci. Pierwszy krok 
w tym kierunku uczynił P. Kunca, cytując nieznane do dzisiaj 
dokumenty z Serbolużyckiego Archiwum Kultury, które miały teraz 
świadczyć o tym, pod jakim „ciśnieniem” znajdowała się historio
grafia podczas 40 lat istnienia N R D , oraz jak  chcąc nie chcąc
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historycy serbolużyccy skłaniali się do konformizmu. Kiedy pomyśli 
się jednakże dzisiaj o okolicznościach powstania i założeniach, które 
leżały u podstaw czterotomowych Dziejów Serbołużyczan, trudno 
doprawdy traktować tom czwarty jako godny zachowania — z czyte
lni biblioteki uniwersytetu w Lipsku tom ten został właśnie wycofa
ny. Należałoby nie tylko zakwestionować ostatni tom pracy słusznie 
określanej przez emigranta serbołużyckiego Klausa J. Dippm anna 
(ur. 1937) jeszcze w recenzji z 1979 r. jako typ historiografii partyj- 
no-subiekty wisty cznej'9. Również pozostałe tomy zasługują na kryty
kę. J. Śołta zwraca się wprawdzie ostro w tomie drugim Dziejów 
Serbołużyczan przeciw R. Andree i jego Wendische Wanderstudien, 
zarzucając mu, że w swoich Briefen uber Bóhmen podżega do wojny 
rasowej, ale nie wspomina, że to akurat M arks i Engels byli tymi, 
którzy wprowadzili do publicystyki pojęcie wojny światowej przeciw 
narodom  słowiańskim („Neue Rheinische Zeitung” nr 194 z 13 
stycznia 1849 r.).

Jest wprawdzie zrozumiałe, że historycy serbołużyccy bronią 
swoich pozycji marksistowskich. Powiększa to jednak zarazem 
dzisiejszy dylemat historiografii serbołużyckiej. W odróżnieniu od 
historiografii niemieckiej, historiografia serbołużycka tylko w nie
wielkim stopniu może nawiązać do tego, co zostało opublikowane 
w ostatnim półwieczu w warunkach wolności i demokracji. Powstała 
wprawdzie już w końcu lat pięćdziesiątych godna uwagi dokum enta
cja W altera J. Raucha w Instytucie Herdera w M arburgu — Presse 
und Volkstum der Lausitzer Sorben (Wurzburg 1959), która została 
zupełnie zmiażdżona przez literaturoznawców z Instytutu Badań 
Serbołużyckich w Budziszynie i poddana „pozytywnej” weryfikacji20. 
Wprawdzie historyk Europy Wschodniej Rudolf Urban (ur.1910) 
zajmował się w swojej, w tym samym instytucie powstałej, m ono
grafii Die sorbische Volksgruppe in der Lausitz 1949-1977 (Lahn 1980) 
szczegółowo i obiektywnie najnowszą historią Serbołużyczan, a K. J. 
Dippmann poruszał w rozmaitych publikacjach, szczególnie w uka
zujących się od 1985 r. zeszytach „M inoritas” wydawanych przez 
International Minology Faculty w Berlinie Zachodnim tematykę 
serbołużycką. Wprawdzie Meto Pernak (ur. 1938) własnym sumptem 
wydał obszerne dzieło Serba Anonimy (czyli Fryco Latka 1895-1990)
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Der Untergang der Polaben. Versuch eines Nekrologs (Berlin West 
1980). Jednak wszystko to jest o wiele za mało i upłynąć musi jeszcze 
dużo czasu, ażeby usunąć świadome zafałszowania z minionych 
dziesięcioleci oraz wypełnić nową treścią wiele białych plam w dzie
jach Serbołużyczan.

tłum. Kazimierz Stembrowicz

Timo M eśkank (ur. 1965) — student sorabistyki 
i historii w Uniwersytecie Lipskim.
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Łużyce po zjednoczeniu Niemiec

Rozmowa z profesorem Rafałem Leszczyńskim

—  Czy obserwowane obecnie zjawisko wyludniania się obszaru 
dawnej N R D  (będące zresztą kontynuacją wcześniejszych procesów) 
dotyczy także rejonów zamieszkałych przez społeczność serbołużycką 
i czy jest ono w stanie zagrozić poważnie dalszemu je j trwaniu?

— Tak, proces ten odbywa się również na obszarze Łużyc, 
chociaż z uwagi na ich peryferyjne położenie w zjednoczonych 
Niemczech siła przyciągania dawnej R FN  wydaje się nieco mniejsza 
niż w tej części byłęj N R D , jak bezpośrednio przylega do „starych” 
landów i dokąd dojeżdża do pracy ze swoich domów w dawnej N RD  
spora grupa ludzi. Tym, którzy już pracują w zachodniej części 
Niemiec, łatwiej oczywiście podjąć decyzję o przeprowadzce niż 
ludziom nie mającym tam żadnego oparcia. Drugim czynnikiem 
ograniczającym emigrację do „starych” landów jest przewaga wieś
niaków wśród Serbołużyczan. Temu, kto ma na wsi domek i choćby 
niewielki ogród przy nim, nie tak łatwo porzucić własną nierucho
mość, jak mieszkańcowi miasta, a zwłaszcza pozbawionemu pracy. 
Jednak ci, którzy mieszkają w miastach, nie są pewni, czy zachowają 
pracę, a gdyby ją  utracili, to z konieczności musieliby jej szukać 
przede wszystkim w zachodniej części Niemiec, jeśli nawet w liczbach 
bezwzględnych nie byłoby ich wielu, to biorąc pod uwagę szczupłość 
populacji serbołużyckiej nawet taki ubytek byłby groźny. Tym
czasem ludzie żyją w niepewności i czekają w napięciu, co przyniosą 
najbliższa miesiące, a zwłaszcza koniec roku.

—  Jak ustosunkowują się do Serbołużyczan główne partie polity
czne? Czy widoczne w poprzednich wyborach poparcie tej społeczności 
dla CDU odzwierciedliło się w działalności tej partii na Łużycach?
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— W ich stosunku do Serbołużyczan najważniejsza wydaje mi 
się różnica pomiędzy deklaracjami sympatii, zrozumienia i poparcia 
składanymi w dniach kampanii przedwyborczej, a realną polityką 
tych partii, które objęły władzę. Żadna z liczących się partii nie mogła 
zlekceważyć wyborców serbołużyckich. Zwłaszcza w wyborach sa
morządowych, na mniejszych obszarach niż ogólnozwiązkowy, 
liczyła się rola tego elektoratu. Takie partie jak CDU, SPD, PDS 
pamiętały o wciągnięciu na listy wyborcze kandydatów narodowości 
serbołużyckiej, a terenowe organizacje rozmaitych partii nie stroniły 
od wybierania Serbołużyczan do swoich władz. Zwłaszcza CDU 
prowadzi zręczną politykę personalną.

Gorzej już było z przyjęciem do programów przedwyborczych 
konkretnych postulatów serbołużyckich, jak  na przykład tego 
— o który zabiegali wszyscy Serbołużyczanie bez względu na swoje 
poglądy polityczne — aby zmienić zapis w konstytucji R FN  gwaran
tujący prawa wyborcze wszystkim Niemcom. W praktyce obywatele 
niemieccy należący do mniejszości narodowych serbołużyckiej, fry
zyjskiej, duńskiej czy innych nie są pozbawieni praw wyborczych, ale 
traktowanie ich jako Niemców, ignorowanie ich odrębności narodo
wej i nierozróżnianie w konstytucji R FN  niemieckiej przynależności 
państwowej od narodowości niemieckiej stwarza wśród mniejszości 
poczucie zagrożenia dla ich tożsamości narodowej, a u Serbołuży
czan wywołało powszechne żądanie zmiany. Zapewne pamiętali, że 
i władze III Rzeszy były skłonne uznać Serbołużyczan za odrębną 
grupę folklorystyczną w obrębie narodu niemieckiego, grupę po
sługującą się w kontaktach między sobą dialektem „wendyjskim”, 
lecz nie chciały uznać w nich odrębnego narodu słowiańskiego.

Analogie pomiędzy stanowiskiem władz hitlerowskich i władz 
R FN  są wystarczająco duże, aby Serbołużyczanie zabiegali o zmianę 
odpowiedniego punktu konstytucji. Tak się jednak nie stało. Zwłasz
cza CDU, spodziewając się objąć rządy, gładko wywinęła się od 
przyjęcia tego postulatu ludności serbołużyckiej. Znamienne jest, że 
w stosunkach z zagranicą przedstawiciele niemieccy stosują inną 
miarę, na przykład nie wahają się części polskich obywateli na 
Opolszczyźnie nazywać Niemcami i z tego tytułu występują jako 
rzecznicy ich narodowych interesów, chociaż według zasad, jakie
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u siebie przyjęli, przynależność narodowa nie różni się od państ
wowej. Odnosi się ta zasada i do potomków polskiej emigracji 
w Westfalii, i do Serbołużyczan, i do innych mniejszości narodowych 
w Niemczech. W rokowanich, jakie prowadził rząd polski z Nie
mcami, ta dwoistość kryteriów niemieckości powinna zostać pod
niesiona i doprowadzić do jednoznacznych ustaleń. Byłoby to 
z korzyścią i dla Polaków będących obywatelami niemieckimi, i dla 
Serbołużyczan, nie da się jednak powiedzieć, że naszą politykę 
zagraniczną wobec Niemiec (i nie tylko wobec nich) cechuje przenik
liwość.

W aktualnej sytuacji politycznej partie opozycyjne chętniej niż 
CD U przyjmują na siebie rolę rzeczników interesów narodowych 
Serbołużyczan. Odnosi się to do SPD, a jeszcze w większym stopniu 
do postkomunistycznej PDS, która nie ma nic do stracenia i przy 
pomocy totalnej krytyki władz szuka poparcia, gdzie się da. Pomimo 
zalotów PDS, Serbołużyczanie przeważnie odnoszą się do tego 
z rezerwą, pamiętają bowiem o korzeniach tej partii i są na ogół dość 
rozsądni, aby wyciągnąć właściwe wnioski z polityki narodowoś
ciowej prowadzonej w N R D  przez SED. Z pewnego rozczarowania 
polityką CDU, jakie zauważyłem podczas majowego pobytu na 
Łużycach, ma szanse skorzystać SPD, o której Serbołużyczanie 
mówią z rosnącą sympatią, trudno natomiast odgadnąć, co kierow
nictwo SPD zrobi, aby sobie na nią zasłużyć i utrwalić rosnącą 
przychylność.

—  Czy posunięcia władz państwowych —  mam tu na myśli 
zarówno władze federalne ja k  i obu landów, w których skład wchodzą 
Łużyce —  świadczą o prowadzeniu jakiejś szczególnej polityki wzglę
dem mniejszości serbołużyckiej? O ile jest to polityka spójna? Na czym  
polegają ewentualne różnice w podejściu władz federalnych i landów do 
tego problemu?

— Taką politykę, o jaką Pan pyta, ma bodaj tylko Saksonia. 
W tym Wolnym Państwie Saskim, jak się ono teraz oficjalnie nazywa, 
istnieje sięgająca mniej więcej połowy XIX wieku tradycja do
strzegania mniejszości serbołużyckiej i pewnego respektowania jej
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interesów. Bywało nawet, że młodzi książęta z panującej rodziny 
W ettinów uczyli się języka górnołużyckiego, aby potem móc bodaj 
trochę przemówić do swoich poddanych w ich ojczystym języku. 
W Saksonii było łatwiej o gwarancje prawne dla instytucji ser- 
bołużyckich niż w Prusach. Podobnie i teraz rząd krajowy i sejm 
saski wykazują lepszą orientację w potrzebach Serbołużyczan niż 
sąsiednia Brandenburgia, z większym też zrozumieniem traktują 
potrzeby finansowe instytucji serbołużyckich. A przecież i budżet 
Saksonii jest bardzo napięty i musi korzystać z dotacji federalnych. 
Mimo to obecny na otwarciu międzynarodowej konferencji w Bu- 
dziszynie z okazji czterdziestolecia istnienia Instytutu Badań Ser
bołużyckich minister z Drezna potwierdził publicznie wolę dalszego 
finansowania tej placówki oraz związanej z Instytutem  Centralnej 
Biblioteki Serbolużyckiej i Archiwum Kultury Serbołużyckiej. Sejm 
Krajowy w Dreźnie wysłuchiwał przedstawicieli narodu serbołużyc- 
kiego, powołany też został stały pełnomocnik do spraw serbołużyc
kich w osobie dr. Simona Brezana.

Lokalna ustawa zasadnicza w Saksonii w zasadzie satysfakc
jonuje społeczność serbołużycką, a zadaniem jej reprezentatntów 
jest czuwanie, aby prawa nie pozostały na papierze. N atom iast 
w Brandenburgii, jak  dawniej tak i teraz, Serbołużyczanie czują się 
na marginesie społeczeństwa, a przyjęte regulacje prawne nie 
zadowalają ich. Podczas reorganizacji administracyjnej NRD , 
k tóra miała dostosować strukturę likwidowanego państw a do 
struktury RFN , mieszkańcy kilku pogranicznych powiatów ob
wodu chociebuskiego woleli uniknąć przynależności do Branden
burgii i w referendum przeprowadzonym wraz z wyborami głoso
wali za przyłączeniem do Saksonii. N a wynik niewątpliwie wpłynęło 
nastawienie ludności serbołużyckiej, k tóra ma większe zaufanie do 
rządu w Dreźnie niż w Poczdamie.

Jednak władze federalne, które wołałyby zminimalizować 
problem mniejszości łużyckiej do wymiaru autonom ii kulturalnej, 
nie są skłonne do debat zasadniczych, jakie by mogły pociągnąć 
zmiany konstytucyjne, a zawęziwszy w ten sposób problem  pragną 
pozostawić go sejmom i rządom  obu landów, Saksonii i Branden
burgii, w których gestii, podobnie jak  w innych krajach federalnych,
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znajdują się sprawy oświaty i kultury. Niezależnie jednak od 
pragnień władz federalnych, które wołałyby pozbyć się na rzecz 
„terenu” problemów związanych z istnieniem mniejszości narodo
wych, Serbołużyczanie mają w Bonn osobę, która w urzędach 
federalnych występuje jako rzecznik ich interesów i czyni to nie bez 
powodzenia, przynajmniej gdy chodzi o wsparcie pieniężne.

—  Obserwujemy ostatnio nasilenie działalności niemieckich grup 
szowinistycznych. Drezno jest jednym z ich centrów. Czy miały miejsce 
działania tych grup skierowane przeciwko Serbołużyczanom lub jakieś 
deklaracje w tym względzie?

— Także na Łużycach można zobaczyć na murach domów 
napisy Auslander raus, myślę jednak, że są one wymierzone przeciw 
ludziom o czarnej, brązowej i żółtej skórze, jakich jeszcze do 
niedawna bardzo wielu pracowało lub uczyło się w Budziszynie czy 
innych miastach w tym regionie. Teraz, gdy brakło pracy dla 
miejscowych, można spotkać zaledwie pojedyncze osoby z tropików 
na ulicach miast łużyckich, nie licząc oczywiście niemieckich (a 
sporadychnie i serbołużyckich) dzieci o czekoladowej skórze i wełnis
tych włosach, których ojcowie rozpłynęli się w świecie. Owe napisy po 
części są wymierzone również w Polaków, których wszakże w razie 
niemieckich napaści Serbołużyczanie starają się brać w obronę. Ludzi 
prymitywnych, oczywiście, każda odmienność prowokuje do zwady, 
zwłaszcza wieczorem, gdy sobie podpili. Język serbołużycki w drugo
rzędnym lokalu także w internacjonalistycznej N R D  prowokował do 
obelg i bójek. Czym prostsi ludzie i czym mniej hamulców oni czuli, 
tym łatwiej obrażali Serbołużyczan. Taką sytuację już w 1978 r. 
opisała Angela Stachowa w opowiadaniu Sobotu wjećor doma, nie 
jest to więc nowe zjawisko. Ale coraz więcej Niemców na Łużycach 
zdaje sobie z tego sprawę, że Łużyczanie dort leben ... langer ais die 
dortigen Deutschen, jak  to jasno ujął W olf Oschlies w książeczce Die 
Sorben —  slawisches Volk im Osten Deutschlands wydanej w 1990 r. 
Wobec tego zawołanie Auslander raus może się obrócić przeciwko 
piszącym je i tylko osoby mocno zamroczone zachodnioniemieckim 
piwem (nb. browar budziszyński upadł, chociaż produkował niezłe 
piwo) nie są tego świadome.
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Na ogół Niemcy powściągają teraz swoją agresywność wobec 
Serbołużyczan, a robią tak z różnych względów. Jedni starają się 
okazać, że są godni przynależności do zjednoczonej Europy, wolnej 
od nacjonalistycznego czadu, inni kalkulują, że Serbołużyczanie jako 
grupa w pewnym sensie egzotyczna przyczyniają się do wabienia 
turystów z Zachodu (głównie z zachodnich Niemiec), którzy zo
stawią na miejscu bodaj trochę pieniędzy, co w warunkach ostrej 
recesji nie jest do pogardzenia.

—  Odformalnego zjednoczenia Niemiec minął ju ż  jakiś czas. Czy 
można pokusić się o wstępny bilans strat i zysków, jakie Serbowie 
łużyccy ponieśli w wyniku zjednoczenia?

— Zbyt wcześnie mówić o bilansie, nawet wstępnym, gdyż 
bilansu dokonuje się na zakończenie pewnego okresu, a przecież 
okres życia w zjednoczonym niemeckim państwie federalnym ledwie 
się rozpoczął dla Serbołużyczan i nie można sobie wyobrazić, kiedy 
zostanie zamknięty. Natom iast można dokonać przeglądu zysków 
i strat poniesionych przez nród łużycki w ciągu trzech ostatnich 
kwartałów, jednak bez przesądzania, który rodzaj zmian przeważa. 
Na taką ocenę jest zbyt wcześnie, wszak na obszarze byłej N RD  
sytuacja zmiania się szybko, a dotyczy to również Łużyc i ich 
mieszkańców.

Niewątpliwym zyskiem jest wzrost swobód obywatelskich, na 
czym Serbołużyczanie skorzystali razem z innymi mieszkańcami 
dawnej NRD. Np. wolno mówić i pisać o dwóch kompleksach 
więziennych, Budziszynie I i Budziszynie II, gdzie trzymano nie tylko 
rzeczywistych przestępców, ale i więźniów politycznych, których 
poddawano wyrachowanym prześladowaniom. Na mnie wywarły 
one przygnębiające wrażenie swoimi niebotycznymi murami, rzęsis
tym oświetleniem, wieżami strażniczymi. Istna Bastylia. Cichutko 
opowiadało się, że zbudowane zostały na kościach pomordowanych 
więźniów. Zwrócono mi w zaufaniu uwagę na to, że nie tylko srogie 
państwo pruskie, ale i łaskawsze saskie swoje najcięższe więzienia 
budowało na terenie etnicznie mieszanym, że była w tym metoda, 
jaką powtórzyli hitlerowcy tworząc największe obozy koncentracyj
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ne w Polsce, co po swojemu, opacznie, tłumaczą sobie pięknoduchy 
z Zachodu. A teraz „Predżenak” z 3 listopada 1990 opublikował 
obszerny reportaż z tego więzienia ilustrowany licznymi fotografia
mi. Niesłusznie prześladowani piszą o swoich przejściach, co najczęś
ciej drukuje serbołużycka prasa konfesyjna. Ale dozwolone są nie 
tylko rozliczenia z przeszłością. Przed Serbołużyczanami, jak i przed 
innymi mieszkańcami dawnej NRD , otworzył się świat, który można 
poznawać bez ograniczeń, jeśli tylko ma się pieniądze. Niedawno 
katolicy serbołużyccy pojechali na pierwszą od kilkudziesięciu lat 
pielgrzymkę do Rzymu. Przykładów podobnych zmian na korzyść 
można by podać znacznie więcej.

Z resztą współobywateli dzielą Serbołużyczanie również za
grożenia, jakie wiążą się z przechodzeniem do gospodarki rynkowej; 
wspominałem o nich wyżej. Trzeba jeszcze wspomnieć o kwestiach 
powiązanych z ich odrębnością narodową. Pomimo pokazowej 
polityki władz N R D  polegającej na wspieraniu rozmaitych instytucji 
serbołużyckiego życia kulturalnego, ścisła kontrola rozciągana nad 
nim zubożała duchowe życie Serbołużyczan, liczba zaś ich szacowana 
zaraz po drugiej wojnie światowej na blisko ćwierć miliona wyraźnie 
zmalała w ciągu rządów komunistycznych, ale o tym nie wolno było 
nawet wspominać. Teraz wolno obliczać im swoje straty, powoływać 
lub odtwarzać stare organizacje, jak  np. Macicę Serbską, której nie 
udało się odrodzić po upadku III Rzeszy z powodu zakazu administ
racyjnego. Obecnie głównie niedostatek pieniędzy i zawikłane stosu
nki własnościowe ogromnie utrudniają działalność starych i nowych 
organizacji oraz instytucji serbołużyckich. Bokami robi teatr, pomi
mo że jest to teatr grający zarówno serbołużycki, jak i niemiecki 
repertuar. Zła jest kondycja jedynego wydawnictwa serbołużyckiego. 
Przyszłość szkolnictwa, zwłaszcza studium nauczycielskiego w Bu- 
dziszynie nie jest klarowna. I tak można wymieniać dalej.

Łużyce odwiedzają teraz dość licznie goście z Zachodu. Amery
kański dziennikarz z „The Dallas M orning News” (w Teksasie 
mieszka wielu potomków emigrantów serbołużyckich) przestrzega, 
że Serbołużyczanie mają przed sobą ciężką drogę (wywiad w „Nowej 
Dobie” z 9 sierpnia 1990 r.) i radzi po całym świecie szukać ludzi 
skłonnych im pomagać. Filmowiec francuski Sylvian Jaeger, mówi,



ŁUŻYCE PO ZJEDNOCZENIU NIEMIEC 137

że pochodzi ze Strasburga i zna Niemców. Boję się trochę ■—• mówi dla 
„Nowej Doby” z 6 lipca 1990 r. —  Serbołużycanie powinni myśleć 
bardziej po europejsku, ponieważ z pewnością mają więcej miejsca 
w Europie niż w Niemczech. A bawiący na Łużycach przedstawiciele 
mniejszości fryzyjskiej w R FN  zwracają uwagę na dwujęzyczne 
tablice z nazwami ulic i miejscowości na Łużycach, o co oni u siebie 
zabiegają od dawna. Członek delegacji fryzyjskiej, Jens Jessen, 
przestrzegał: Dotąd byliście dobrze wspierani, przynajmniej material
nie. U nas tak nie jest i nie będzie. Będziecie musieli gorliwiej walczyć 
o swoje prawa w zjednoczonych Niemczech, przy gospodarce rynkowej 
(„Nowa D oba” z 26 maja 1990 r.).

—  Na zakończenie chcialbym prosić o Pańską opinię na temat 
perspektyw rozwoju kultury serbolużyckiej i związanego z nią poczucia 
odrębności narodowej. Wejście małego narodu do wielkiego i superroz- 
winiętego mocarstwa —  tak w planie gospodarczym ja k  i kulturalnym
—  to zarazem wielkie zagrożenie, ale i szansa. O czym bardziej możemy 
dziś mówić?

— Pomimo rozmaitych zagrożeń, szanse wydają się donioślej
sze, jeśli tylko zostaną należycie wykorzystane. Jedną z szans 
upatrują w przyjęciu na siebie roli pośrednika, pom ostu pomiędzy 
społeczeństwem niemieckim i kulturą niemiecką, a społeczeńst
wami i kulturam i słowiańskimi. Dajmy im tę szansę! Nic to nas nie 
będzie kosztować, a przyniesie obopólne korzyści. Tymczasem 
działamy często wbrew potrzebom  Serbołużyczan i wbrew naszym 
interesom narodowym. W spominałem o pielgrzymce z Łużyc do 
Rzymu połączonej ze zbiorową audiencją u papieża. Może po cichu 
katolicy serbołużyccy liczyli na to, że papież, Polak i poliglota, 
zechce do nich wypowiedzieć parę zdań w ich mowie ojczystej, co by 
ogromnie podbudowało ich obraz u Niemców, a już na pewno 
spodziewali się, że przemówi do nich po polsku, a oni — a jakże
— dadzą do zrozumienia, że polską mowę i bez specjalnej nauki 
jakoś pojmują, boć to przecież gałązka wielkiego drzewa słowiańs
kiego. Ale nic z tego — papież przemówił po niemiecku. Innym by 
ręce opadły, ale nie im. W strojach ludowych, aby byli znaczni, chcą 
w sierpniu (1991 r.— przyp.red.) przybyć do Częstochowy
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w nadziei, że papież-Polak ich zauważy i do nich się zwróci, uzna ich 
odrębność.

Oto drugi przykład: codzienna gazeta serbołużycka „Nowa 
D oba” podawała od pewnego czasu program polskiej i czeskiej 
telewizji, gdyż obie daje się odbierać na Łużycach. Od kwietnia 
ubiegłego roku musiała z tego zrezygnować. Powód? Podwyżka cen 
prasy w Polsce i zniesienie subwencji na sprowadzanie z byłych„de- 
moludów” gazety, która w N R D  wynosiła 50 proc, kosztów, 
sprawiły, że polskie gazety zostały wymiecione z Budziszyna. K ołata
łem do naszego MSZ, aby przynajmniej wysadzili się na jeden 
egzemplarz „Rzeczpospolitej” i posyłali go do Centralnej Biblioteki 
Serbołużyckiej w Budziszynie, skąd dziennikarze mogliby nasz 
pierwszy program przedrukowywać, a zarazem informować czytel
ników o polskich sprawach na podstawie naszego źródła informacyj
nego, nie zaś za niemieckimi korespondentami w Warszawie. W ten 
sposób jedyna gazeta serbołużycka byłaby przynajmniej pod wzglę
dem informacji z Polski inna i bogatsza od gazet niemieckojęzycz
nych. Stałaby się cząstką owego pomostu pomiędzy Polską i Nie
mcami. Ale gdzie tam! W ministerstwie puścili propozycję mimo 
uszu. W całej Polsce nie znalazła się też ani jedna redakcja gotowa 
bodaj jeden egzemplarz wydawanej przez siebie gazety posyłać 
nieodpłatnie na Łużyce. Czyżby wzgląd na opłatę pocztową działał 
zniechęcająco? Jeśli u nas traktowałoby się poważnie rolę Ser- 
bołużyczan, to i z kosztami przesyłek dałoby się uporać.

Podobnie niedostrzeżeni zostali Serbołużyczanie w rozmaitych 
regulacjach polsko-niemieckich, jakie teraz negocjowaliśmy. Należa
ło przecież zapewnić miejsce młodzieży serbołużyckiej w projekcie 
wymiany między młodzieżą obu państw. Nie chcę już rozwodzić się 
nad tym, że Rosjanie w swoich negocjacjach z Niemcami w najmniej
szym nawet stopniu nie zatroszczyli się o przyszłość Serbołużyczan. 
Nie zrobili nic dla nich również Czesi. Serbołużyczanie rozumieją, że 
sąsiednie kraje słowiańskie mają swoje własne kłopoty, niemniej 
całkowita obojętność naszych rządów na ich najbardziej żywotne 
problemy sprawia, że w głosie mych serbołużyckich rozmówców 
słyszałem tony goryczy. W tym położeniu zacieśniają współpracę 
z mniejszością duńską i fryzyjską w Niemczech, w maju 1990 r.
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łużycka organizacja Domowina stała się członkiem stowarzyszonym 
FU EN, tj. Federacyjnej Unii Europejskich G rup Narodowościo
wych, do której należy m.in. Związek Polaków w Niemczech, 
organizacje lapońskie, walijskie, bretońskie itd. Młodzież serbo- 
łużycka nawiązała kontakty z organizacją pod nazwą Młodzież 
Europejskich Grup Narodowościowych istniejącą od 1977 r. Oprócz 
tego rozpoczęto współpracę z Międzynarodowym Stowarzyszeniem 
Ochrony Zagrożonych Języków i K ultur (AIDLCM ) i Między
narodowym Instytutem Praw Narodowościowych i Regionalizmu 
(INTEREG). Serbołużyczanie liczą na przyjęcie przez KBWE tekstu 
zapewniającego bezpieczny rozwój małych narodów i mniejszości 
narodowych, określany jako M agna Charta Gentium. Szerokie 
włączenie się ich do współpracy z małymi narodami europejskimi 
może skutecznie zneutralizować te zagrożenia, o jakie Pan pyta 
i których są świadomi.

lipiec 1991
Rozm aw iał: Tomasz Szczepański

Rafał Leszczyński — historyk literatury, polonista, 
sorabista, profesor w Wyższej Szkole Pedagogicznej 
w Kielcach



Jan Rowiński

Polityka planowania rodziny w Chinach

N  a początku naszej ery Chiny liczyły około 50 min ludzi. 
Nieszczęścia, jakie nawiedzały ten kraj — wojny, klęski żywiołowe, 
epidemie — powodowały, że potrzeba było niemal 750 lat, by 
ustabilizować ludność na tym poziomie. W ciągu tych ponad 
siedmiu wieków były okresy, gdy ludność Państwa Środka w wyni
ku wspomnianych klęsk malała do 10 milionów1. Po raz pierwszy 
100 milionów przekroczono przeszło 800 lat później. Już w końcu 
XVIII w. odnotow ano liczbę 200 milionów poddanych w Cesarst
wie Niebiańskim. W pierwszej połowie XX w. ludność Chin liczyła 
ponad 400 min. W latach 1937-1949 zginęło w Chinach około 19 
milionów ludzi2, a mimo to w momencie proklam owania Chińskiej 
Republiki Ludowej (1 października 1949 r.) kraj ten zamieszkiwało 
541 min mieszkańców. W 1954 r. przekroczono 600 min, a w 20 lat 
później 900 min3. Tzw. walka z kontrrewolucją, kolektywizacje, 
tzw. wielki skok i głód z lat 1961-1963 oraz rewolucja kulturalna 
pociągnęły za sobą około 26 min ofiar4. W 1981 r. ludność Chin 
kontynentalnych liczyła już m iliard5. W edług spisu ludności prze
prowadzonego w lipcu 1990 r. Chiny miały 1,133,682,501 mieszkań
ców (nie wliczając w to ludności Hongkongu i M acau — 6,130 min. 
oraz Tajwanu 20,2 min).

W 1989 r. Chińczycy stanowili niemal 22 proc, ludności globu. 
Innymi słowy w latach 1949-1990 ludność chińskiego kontynentu 
zwiększyła się o ponad 592 min, co daje roczny przeciętny przyrost 
rzędu 14,6 min. Sceptycy kwestionują wiarygodność oficjalnych 
danych6.

Chińska polityka demograficzna jest pełna sprzeczności 
i niekonsekwencji. Obok przyczyn kulturowo-cywilizacyjnych i eko
nomicznych, których nie sposób zmienić z dnia na dzień, właśnie 
meandry tej polityki należy -uznać za jedną z głównych przyczyn 
erpucji demograficznej w Chinach w okresie powojennym. W latach 
1949-1952 wskaźnik urodzin kształtował się tu podobnie jak w Chi
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nach kuomintangowskich na poziomie 37-38 proc, (zgonów do 20 
proc.), a przyrost naturalny wynosił nieco ponad 2 proc, rocznie. 
W pierwszej pięciolatce (1953-1957) ludność kraju wzrosła o niemal 
72 miliony. Tylko sam 1957 rok przyniósł 18,25 min nowych 
obywateli. Przy utrzymującym się nadal na wysokim poziomie 
wskaźniku urodzin 34,3 prom, o połowę w porównaniu z 1949 r. 
spadł wskaźnik zgonów (dol0,8 prom.)7. To już były sygnały 
alarmujące. O konieczności zajęcia się tą sprawą mówiono we 
wrześniu 1956 r. na VIII Zjeździe KPCh. Jeden z najwybitniejszych 
chińskich demografów, M a Yinzhu (Ma Yin-czu) w głośnym ar
tykule Nowa teoria populacyjna opublikowanym w 1957 r. ostrzegał, 
że jeśli władze nie podejmą energicznych kroków w celu zahamowa
nia tempa przyrostu naturalnego, to kraj stanie przed gigantycznym 
wyzwaniem. Mao Zedong replikował beztrosko:

To bardzo dobrze, iż jest nas tak dużo. Nawet jeśli nasza ludność 
zwiększy się wielokrotnie, to i tak rozwiążemy nasze problemy.

M a Yinzhu został okrzyknięty "neomultuzjanistą" i poddano go 
oczerniającej, obelżywej kampanii.

W latach "wielkiego skoku" (1956-1960) M ao ponownie nawią
zuje do swej koncepcji polityki demograficznej państwa — Im więcej 
dzieci tym lepiej. Instrukcje M ao stały się obowiązujące.

Nawet po klęsce "wielkiego skoku" wszelkie próby podjęcia 
sprawy kontroli przyrostu naturalnego okazały się nieskuteczne. Po 
pierwsze dlatego, iż był to nadal temat niebezpieczny politycznie, po 
drugie — wystąpiło zjawisko typowe dla tych okresów w historii 
Chin, gdy wojny i klęski żywiołowe powodowały spadek liczby 
ludności — co rekompesowano boomem przyrostu naturalnego. 
W latach 1959-62 w okresie wielkiego głodu po załamaniu awantur
niczej tzw. polityki trzech czerwonych sztandarów ("wielkiego sko
ku", komun ludowych i linii generalnej) zmarło z głodu i niedożywie
nia około 11 min ludzi8.

W 1960 r. Chiny po raz pierwszy i jak  dotąd jedyny w swej 
historii zanotowały ujemny wskaźnik przyrostu. Ludność kraju 
zmalała o 4,57 prom. Natom iast już w 1962 r. wskaźnik urodzin 
wyniósł 37,1 prom., w rok później osiągnięto rekordowy wynik
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43,37 prom., a w 1964 r. tylko niewiele niższy 39,14 prom. W latach 
1964-1966 ludność Chin wzrastała o ponad 20 milionów rocznie9.

W końcu 1964 r. premier Zhou Enlai (Czou En-laj) postanowił 
powołać do życia Biuro Planowania Rodziny celem wypracowania 
klarownej polityki demograficznej. Działalność tego zespołu nie 
trwała długo. W 1966 r. wybucha tzw. wielka proletariacka rewolucja 
kulturalna i Biuro zostaje rozpędzone jako "gniazdo neomultazjonis- 
tów", a jego pracownicy zesłani do obozów reedukacyjnych. Efekty 
nie dają na siebie czekać. W łatach 1966-1971 Chiny zanotowały 
najwyższe tempo przyrostu naturalnego. Ludność kraju wzrosła 
o ponad 100 milionów.

Konsekwencje tego stanu szczególnie w warunkach regresu 
gospodarczego były odczuwalne coraz bardziej — niedobór ziemi, 
wody, bardzo trudna sytuacja mieszkaniowa, malejące racje re
glamentowanej żywności, coraz gorsze warunki życia, ochrony 
zdrowia, edukacji dzieci, bezrobocie. W ypracowany postęp "zjadał" 
przyrost naturalny. W tej sytuacji w 1973 r. na wniosek premiera 
powołano Grupę d.s. Planowania Rodziny. Decyzja ta spowodowała 
atak ze strony polityków skupionych wokół małżonki przewod
niczącego, Jiang Qing, ale Zhou En-lai wykazał wyjątkową stanow
czość10.

Oficjalnie nadal dominowała polityka pronatalistyczna, ale 
faktycznie próbowano wprowadzać mechanizmy ograniczające przy
rost nturalny. Sprzyjało temu pogorszenie sytuacji gospodarczej 
kraju i zaostrzenie walki na szczytach władzy. Charakterystyczna dla 
tej sytuacji była postawa naukowców chińskich na spotkaniach 
międzynarodowych. I tak np. na Światowej Konferencji Dem o
graficznej w Bukareszcie w sierpniu 1974 r. na sesjach plenarnych 
przedstawiciele ChRL występowali jako zagorzali zwolennicy polity
ki pronatalistycznej, natom iast w komisjach i zespołach twardo 
bronili zasad planowania rodziny, przytaczając dane o sukcesach 
w tej dziedzinie osiągniętych w miastach chińskich.

Po śmierci M ao Zedonga i usunięciu z areny politycznej tzw. 
bandy czworga przystąpiono do wypracowania długofalowej polity
ki państwa w tej dziedzinie. Ogólnochińskie Zgromadzenie Przed
stawicieli Ludowych przyjęło w 1978 r. zapis konstytucyjny: Państwo



POLITYKA PLANOWANIA RODZINY W CHINACH 143

popiera i propaguje planowanie rodziny. N a czele zorganizowanego 
latem 1978 r. specjalnego Zespołu Rządowego ds. Planowania Rodzi
ny stanęła z-ca członka Biura Politycznego i wicepremier pani Chen 
M uhua (Czen Mu-hua). W 1980 r. w sprawozdaniu rządowym przed 
parlamentem uznano kwestię kontroli urodzin za doniosłe zadanie 
strategiczne. W styczniu 1979 r. po raz pierwszy pojawia się hasło 
—  Najlepiej jedno dziecko, maksimum dwoje dzieci w rodzinie. W rok 
później rząd zaapelował do obywateli nowym hasłem Jedno dziecko 
w rodzinie. wrseśniu 1980 r. K C KPCh w liście otwartym do 
wszystkich członków partii i Komunistycznego Związku Młodzieży 
wezwał, aby dawali osobisty przykład w realizacji modelu rodziny 
2 + 1 . Ci, którzy nie podporządkują się zaleceniom rządowym, pisano 
w tym dokumencie, winni być poddam krytyce i niezbędnej reedukacji, 
muszą także ponieść konsekwencje ekonomiczne swego nierozważnego 
postępowania.

W 1981 r. utworzono Państwową Komisję ds. Planowania 
Rodziny. Początkowe zamierzenia tego organu przewidywały osiąg
nięcie w roku 2000 przyrostu zerowego. W prognozie długofalowej, 
jaka ukazała się na łamach "Renkou Yenjiu" ("Badania Demograficz
ne") przedstawiono trzy możliwe warianty rozwoju sytuacji ludnoś
ciowej w Chinach na progu XXI w. W prognozie optymistycznej 
zakładano, iż zamierzenia rządu uda się zrealizować, model rodziny 
2 +  1 będzie dominował, a Chiny wkroczą w 2000 r. z ludnością ok. 1,2 
mid, by około 2030 r. ustabilizować się na poziomie ok. 1,32 mid 
mieszkańców. W wariancie pesymistycznym przewidywano załamanie 
się oficjalnej polityki — przyrost naturalny osiągnie około 2 proc, 
rocznie i Chiny wkroczą w wiek XXI z 1,4-1,48 mid ludności. Hipotezy 
pośrednie mówiły o częściowym powodzeniu kampani kontroli ludno
ści — t.j. około 30 proc, małżeństw na wsi i ok. 10 proc, w mieście 
będzie posiadało nie więcej niż dwoje dzieci. W tych warunkach Chiny 
osiągną na początku przyszłego wieku liczbę 1,3-1,35 mid ludności11.

Działania władz w zakresie ograniczania przyrostu naturalnego 
uzyskały potwierdzenie w Ustawie Zasadniczej, przyjętej 4 grudnia 
1982 r.: Państwo popiera i propaguje planowanie rodziny tak, aby 
wzrost ludności podporządkować planom rozwoju społeczno-gospodar
czego.
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Władze opracowały szeroki zasięg posunięć prawnych, adminis
tracyjnych, ekonomicznych, socjalnych i edukacyjnych mających na 
celu skuteczną realizację tego programu. Działania te podjęto 
zarówno na szczeblu centralnym jak i prowincjonalnym. Władze 
terenowe otrzymały nawet daleko idące pełnomocnictwa, co było 
zrozumiałe w warunkach tak wielkiego zróżnicowania pomiędzy 
poszczególnymi regionami kraju. Wystarczy powiedzieć, że niemal 
92 proc, ludności mieszka na około 45 proc, obszaru Chin, że kraj ten 
zamieszkuje ponad 55 innych narodowości (8 proc, ludności), że 
występują drastyczne różnice w osiągniętym poziomie rozwoju 
ekonomicznego i cywilizacyjnego, a także gęstości zaludnienia 
pomiędzy poszczególnymi prowincjami itd.

Bezpośrednią odpowiedzialnością za realizację tego programu 
obarczono premiera. Rząd realizuje go poprzez Komitet ds. Plano
wania Rodziny. Na szczeblu prowincjonalnym odpowiadają za to 
szefowie administracji i partii, aż do komórek podstawowych 
urzędów, instytucji, przedsiębiorstw i komitetów blokowych włącz
nie. N a podstawie ewidencji ludności prowadzi się szczegółowe 
kartoteki rodzin i osób w wieku prokreacyjnym z danego regionu, 
przeprowadza się z zainteresowanymi odpowiednie rozmowy i przyj
muje ustalenia, które stają się dla nich obowiązujące. Wiąże się z tym 
wprowadzone od 1980 r. podpisywanie przez młodych małżonków 
zobowiązania, że będą posiadać tylko jedno dziecko.

Towarzyszy temu szeroka akcja propagandowa w środkach 
masowego przekazu, kampania zebrań i rozmów indywidualnych 
obejmująca swym zasięgiem niemal całe społeczeństwo. Prowadzi się 
także szeroką kampanię edukacyjną, w której istotną rolę spełniają 
wystawy oraz poradnictwo w stosowaniu środków antykoncepcyj
nych, które rozprowadzane są bezpłatnie. W ramach kampanii 
planowania rodziny przewidziano cały szereg zachęt i sankcji ekono
micznych, które mają przynieść pożądany przez władze skutek. Jako 
powszechnie obowiązującą zasadę przyjmuje się specjalne preferen
cje dla rodzin z jednym dzieckiem. Obejmują one m.in. gwarancje 
bezpłatnej nauki, opiekę lekarską (normalnie jest ona częściowo 
odpłatna), miesięczne premie pieniężne, dodatkowe przydziały a r
tykułów reglamentowanych, dodatki do rent i emerytur, pierszeń-
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stwo przy przyjęciu do pracy, na studia, w uzyskaniu mieszkania itd. 
Podobnie ma się sprawa z sankcjami ekonomicznymi za naruszenie 
obowiązujących ustaleń. Np. w Shandong w połowie lat 8O-tych 
grzywna za drugie dziecko wynosiła 400 yuanów, a za trzecie 800 
yuanów (średni dochód roczny na wsi w tej prowincji w 1985 r. 
wynosił 408 yuanów). Ludność tej prowincji w ciągu 8 lat pomiędzy 
spisami powszechnymi (1982-1990) wzrosła o niemal 10 min miesz
kańców — 13,4 proc. W Shanhghaju, w wypadku narodzin drugiego 
potomka, w rodzinach które podpisały zobowiązanie o posiadaniu 
jednego dziecka — rodzice byli zobowiązani zwrócić państwu 
równowartość finansową przyznanych premii. Zatrudnieni w in
stytucjach państwowych w wypadku urodzenia trzeciego dziecka 
tracą prawo do bezpłatnej opieki lekarskiej, ubezpieczeń itd.

Osobny rozdział w tych wysiłkach stanowi wieś — główny 
bastion oporu przeciwko takim metodom planowania rodziny. Ta 
kampania stanowi wyzwanie dla liczącej tysiąclecia tradycji głoszącej 
nadrzędną rolę komórki rodzinnej i kult wielodzietnej rodziny. Na 
wsi chińskiej nie ma systemu ubezpieczeń socjalnych — strawę, 
odzież, pochówek — starcom zapewnia rodzina. Dekolektywizacja 
rolnictwa znalazła się w sprzeczności z założeniami państwowego 
program u ograniczenia przyrostu naturalnego. Określoną rolę od
grywa fakt, że przez ponad 30 lat polityka państwa preferowała liczne 
potomstwo. Za każde dziecko chłop otrzymywał dodatkowe punkty 
przy rozliczeniu wynagrodzeń, od liczebności rodziny nierzadko 
zależała wielkość działki przyzagrodowej itd.

W latach 80-tych zaczęto na wsi stopniowo wprowadzać przy
stosowany do warunków wiejskich system zachęt ekonomicznych 
sprzyjający ograniczeniu liczebności potomstwa. M.in. dotyczyło to 
specjalnych preferencji dla rodzin jednodzietnych, później posiadają
cych tylko dwójkę dzieci, zwiększonych w wypadku gdy potomkiem 
była córka — dodatki w pieniądzu lub naturze, pierwszeństwo 
w dostawie nawozów, materiałów budowlanych, zakupie deficyto- 
wanych towarów itd. Zapowiedziano stopniowe wprowadzanie tzw. 
pięciu gwarancji — wyżywienia, ubrania, opieki medycznej, 
mieszkania oraz pokrycia wydatków pogrzebowych przede wszyst
kim rodzinom bezdzietnym i jednodzietnym. W niektórych



1 46 JAN ROWIŃSKI

najbogatszych regionach wprowadzono taki system na zasadzie 
eksperymentalnej. Generalnie jednak Chin obecnie na to nie stać.

W prawie małżeńskim z 10 września 1980 r. prawo do zawarcia 
związku małżeńskiego określa się na 20 lat dla kobiet i 22 dla 
mężczyzn. Później wymóg zmieniono na 23 i 25 lat. Władze 
prowincjonalne mają prawo do podniesienia tej granicy wieku. 
Apeluje się o to, aby dopiero 4-5 lat po ślubie decydować się na 
pierwsze dziecko.

Program ten był zapewne najsurowszym na świecie systemem 
przepisów i kontroli urodzin, i w pierwszym okresie był realizowany 
z dużą konsekwencją i przynosił efekty. Nierzadko także prowadził 
do tragedii. Dotyczyło to w pierwszym rzędzie zjawiska masowego 
porzucania i zabijania noworodków płci żeńskiej. Odrodził handel 
dziećmi. Prasa donosiła o wielu przykładach nadgorliwości władz 
lokalnych, które dążąc do wykonania tzw. wskaźników spadku 
przyrostu naturalnego zmuszały do przymusowych sterylizacji ko
biet w wieku do lat 40-tu, posiadających już jednego potomka, pod 
groźbą sekwestru mienia, cofnięcia przydziałów czy nawet uwięzie
nia. W prowadzano też przymusowe stosowanie krążków antykon
cepcyjnych, których pod groźbą odpowiedzialności sądowej nie 
wolno było usuwać. Niemało było faktów aborcji zaaawansowanej 
ciąży. Władze centralne odcinały się od tych praktyk, mówiły 
o nadużyciach władz terenowych, wskazując jednak, iż trudno 
potępiać intencje urzędników, gdyż wynikają one z chęci skrupulat
nego wypełnienia zarządzeń państwa. Sprawa przymusowej steryli
zacji nabrała kontekstu międzynarodowego i stała się przedmiotem 
ostrego sporu chińsko-amerykańskiego, gdy Kongres USA uznał te 
praktyki za naruszenie elementranych praw człowieka i postanowił 
cofnąć zgodę na dotacje na program planowania rodziny w Chinach.

W drugiej połowie lat 80-tych w wyniku rosnącego oporu 
różnych grup społecznych (przede wszystkim na wsi) przeciwko 
prowadzonej restryktywnie polityce kontroli urodzin, nastąpiło 
wyraźne jej osłabienie. Wiązać to należy także z obserwowanym 
spadkiem dyscypliny społecznej, m.in. na tle niezadowolenia związa
nego z pogarszającą się sytuacją ekonomiczno-społeczną i spadkiem 
autorytetu władz.



POLITYKA PLANOWANIA RODZINY W CHINACH 147

W drugiej połowie lat 80-tych wprowadzono korekty do dotych
czasowych założeń polityki kontroli urodzin.

Po pierwsze: w 15 prowincjach i regionach autonomicznych, 
rodziny wiejskie posiadające jedno dziecko mogły (przy zachowaniu 
niezbędnego okresu 3-5 lat) mieć drugie dziecko.

Po drugie: w Pekinie, Szanghaju, Tianjinie, a także w miastach 
Jiangsu i Sichuan, 5-10 proc, rodzin jednodzietnych (znajdujących się 
w szczególnie trudnych warunkach) mogło uzyskać pozwolenie na 
drugie dziecko.

Po trzecie: w Gandongu, Yunnanie na Hainanie, a także 
w niektórych regionach prowincji Heilongjiang, Guizhou, Hebi, 
Shaanxi i w Sichuanie wszystkim parom jednodzietnym niekoniecz
nie posiadającym tylko dziewczynki zezwolono po określonej 3-5 
letniej przerwie na posiadanie drugiego dziecka.

Po czwarte: regiony zamieszkałe przez mniejszości narodowe 
nadal podlegają odrębnym zasadom 12.

Zmiana dotychczas obowiązujących, dość czytelnych zasad, 
spowodowała lawinę, która w poważnym stopniu zagroziła całej 
dotychczasowej polityce demograficznej państwa. Władze oceniają, 
że program planowania rodziny jest realizowany na terenie całego 
kraju w sposób wysoce nierównomierny. 30 jednostek szczebla 
prowincji (w tym regiony autonomiczne i miasta wydzielone) można 
podzielić na trzy grupy. Pierwsza obejmująca 8 jednostek szczebla 
prowincji, w których zamieszkuje około 22 proc, ludności, realizuje 
ten program w sposób niemal wzorcowy i udaje się im osiągnąć 
prawie zerowy przyrost naturalny. Druga obejmująca 10 prowincji 
i zamieszkała przez ponad 43 proc, ludności w znacznej mierze 
utraciła kontrolę nad tym procesem. Wskaźniki urodzin na tych 
obszarach są bardzo wysokie. Trzecia obejmująca 8 prowincji 
i regionów autonomicznych, zamieszkała przez około 13 proc, 
ludności, gdzie polityka państwa w zakresie planowania rodziny jest 
niezrealizowana.

W pierwszym okresie realizacji polityki ograniczenia przyrostu 
naturalnego (do połowy lat 80-tych) osiągnięto godne odnotowania 
efekty, które przyniosły Chinom nagrodę demograficzną ONZ
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(jedyną obok Indii). Jeśli w 1971 r. wskaźnik urodzin kształtował się 
na poziomie 30,65 prom., to w 1985 r. osiągnął 17,80 prom, przy 
obniżeniu śmiertelności odpowiednio z 7,32 prom, do 6,57 prom., co 
spowodowało, iż przyrost naturalny zmalał z 23,33 prom, do 11,23 
prom, (w 1984 r. nawet do 10,81 prom.). W liczbach bezwzględnych 
oznaczało to zmniejszenie przyrostu z 22,37 min w 1971 r. do 11,68 
min w 1985 r. W okresie pokoju jest to zjawisko bez precedensu. 
W 1970 r. przeciętnie wypadało 4,01 urodzin na kobietę, w 1989 r. 
2,42. W 1989 r. 51,9 proc, nowourodzonych miało miejsce w rodzi
nach oczekujących na pierwsze dziecko (w 1970 r. w 20 proc, tego 
typu rodzin), a 18 proc, w rodzinach z trójką i więcej dzieci (w 1970 r. 
62,2 proc.). W ok. 80 proc, rodzin używa się środków antykoncepcyj
nych. Ocenia się, że dzięki polityce planowania rodziny, ludność Chin 
nie powiększyła się o 200 milionów nowych obywateli13. W połowie 
ub. dekady mogło się wydawać, że Chiny są w stanie wkroczyć w XXI 
w. z 1,2-1,25 mid ludnością. Druga połowa lat 80-tych przekreśliła te 
optymistyczne prognozy.

W latach 1986-1989 liczba mieszkańców Chin zwiększyła się 
o 61,47 min (tj. o 15,4 min rocznie), a wskaźnik wzrostu osiągnął 
14,25 proc. Ten trend utrzyma się zdaniem demografów co najmniej 
do 1995 r,. a prawdopodobnie do pierwszej dekady następnego 
wieku.

Gdzie tkwią przyczyny tej sytuacji?
W wiek prokreacyjny wkracza wyż końca lat 60-tych i początku 

70-tych. W latach 1991-1995 w Chinach będzie 322 min kobiet 
w wieku prokreacyjnym (15-49 lat), z których 121 min w wieku 20-29 
lat. Liczba przedstawicielek tej właśnie grupy będzie rosła najszybciej 
wśród ogólnej liczby kobiet w wieku rozrodczym. W 1989 r. 
w Chinach mieszkało 63 min kobiet w wieku 22-26 lat, na które 
wypadło około 50 proc, wszystkich urodzin.

Złagodzenie kontroli przyrostu naturalnego przyniosło niemal 
natychmiast efekt w postaci gwałtownego wzrostu urodzin, przede 
wszystkim na wsi. W 1987 r. w Chinach urodziło się 22,850 min 
dzieci, z których aż 29 proc. (6,500 min) przyszło na świat wbrew 
planowi urodzeń. Przy utrzymaniu tego wskaźnika liczba ludności
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w Chinach na progu XXI w. osiągnie, jak  wspomniałem, około 
1,325-1,330 min. O ile w latach 1982-1984 średnio przeprowadzono 
około 24 min zabiegów aborcji i sterylizacji, o tyle w latach 1985-1987 
liczba ta spadła do 15,5 min. Jeśli w latach 1980-1984 zarejestrowano 
w ChRL 29 milionów par, które podpisały i dotrzymały zobowiąza
nia o posiadaniu jednego dziecka, to w latach 1985-1989 było już ich 
tylko 5 milionów14.

Według danych z 1987 r. ponad 4 min par wstąpiło w związek 
małżeński poniżej dozwolonego ustawą wieku 23-25 lat, co obniżyło 
średni wiek młodożeńców w skali kraju o 2,5 roku. W 1981 r. średni 
wiek urodzenia pierwszego dziecka wypadał u kobiet w wieku 25,3 
lat, w 1986 r. obniżył się do 22,9 lat i nadal spadał w latach 
następnych. O ile w końcu lat 70-tych i na początku 80-tych średni 
okres pomiędzy zawarciem związku małżeńskiego a narodzinami 
pierwszego dziecka wynosił 2 lata, to w drugiej połowie lat 80-tych 
obniżył się już do roku. Osłabienie kontroli ze strony państwa 
spowodowało wzrost liczby dzieci (trzeciego i kolejnych). W 1985 r. 
dotyczyło to 3,67 min dzieci, w 1986 — 3,79 min, a w 1987 r. 3,6 min. 
Demografowie chińscy wiążą także to zjawisko ze spadkiem liczby 
zabiegów sterylizacyjnych. W latach 1981-83 objęto nimi 19,16 min 
osób, a w latach 1984-1986 tylko 2,37 min.

Decyzja o prawie do posiadania drugiego dziecka w sposób 
nieuchronny musiała podważyć dotychczasowy system kontroli 
wzrostu ludności. Dotyczy to w pierwszym rzędzie wsi. Istnieje 
oczywiście bezpośredni związek pomiędzy wykształceniem i pozio
mem kulturalno-cywilizacyjnym, a liczebnością rodzin. Jest to układ 
odwrotnie proporcjonalny. Według danych spisu powszechnego 
z 1982 r. w Chinach było ok. 230 min analfabetów w wieku powyżej 
15 lat, w 1990 ich liczba zmalała do 160 min. Obszary najbardziej 
zacofane kulturowo i cywilizacyjnie miały najwyższe wskaźniki 
urodzin15.

Polityka rolna (kontrakty rodzinne) w znacznej mierze stymulu
je potrzebę posiadania większej liczby dzieci. System tan spowodował 
większą niezależność chłopów od władz, wzrost ruchliwości społecz
nej, a co za tym idzie zmniejszenie efektywności kontroli ze strony
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administracji i partii ze wszystkimi wynikającymi stąd konsekwenc
jami, także w dziedzinie kontroli urodzin. Przy obecnym stopniu 
rozwoju sił wytwórczych i poziomie oświaty na wsi chińskiej, próba 
wprowadzenia modelu rodziny 2 +1  jest nierealna i skazana na 
niepowodzenie ze względu na potrzeby ekonomiczne, brak systemu 
ubezpieczeń społecznych oraz istniejący poziom kultury.

Przełamywanie wielowiekowej tradycji konfucjańskiej, w której 
wielodzietna rodzina o licznym potomstwie męskim pozostaje sym
bolem pomyślności i możliwości przeżycia — okazało się niezwykle 
trudne. Ten sposób rozumowania nadal dominuje w liczącej 837 
milionów warstwie chłopskiej. Jego przełamanie wymaga dziesięcio
leci wysiłków, którym muszą sprzyjać przesłanki ekonomicz
no-społeczne i oświatowo cywilizacyjne.

Władze chińskie i naukowcy są zgodni, że istnieje niezbędna 
potrzeba ponownego zintensyfikowania wysiłków na rzecz realizacji 
skutecznej polityki kontroli urodzin w kraju, gdyż od pomyślnego 
rozwiązania tego problemu zależy postęp i przyszłość państwa. 
W śród proponowanych środków wskazuje się na konieczność uzna
nia tego odcinka pracy za priorytetowy w działaniach władz państwa 
i partii. Konieczne jest szybkie przygotowanie odkładanej od wielu 
lat całościowej ustawy parlamentu, która będzie określała wszystkie 
aspekty polityki ludnościowej państwa z wyraźnym określeniem 
praw i obowiązków obywateli, a także ustawy o eugenice oraz 
stworzenie tzw. Funduszu Ludnościowego. Konieczne jest wzmoc
nienie kadrowe urzędów planowania rodziny i powołanie do życia 
Kom itetu Państwowego ds. Ludnościowych. W centrum działań 
wszystkich wysiłków powinna pozostawać wieś. W śród kroków, 
które należy podjąć, wymienia się m.in. kategoryczny zakaz wstępo
wania w związki małżeńskie osobom nie spełniającym kryterium 
wieku, 5-letni okres przerwy pomiędzy urodzinami dzieci, obowiązek 
sterylizacji osób posiadających już dwójkę potomstwa, realną pomoc 
rodzinom posiadającym dwie córki, zintensyfikowanie akcji eduka
cyjnej w regionach szczególnie zacofanych, zmodyfikowanie systemu 
zachęt ekonomicznych i działań administracyjnych na wsi pod kątem 
ich efektywności przede wszystkim poprzez szersze wdrażanie sys
temu emerytalnego i opieki społecznej. Jako jedno z konkretnych
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posunięć proponowana jest ważna w społeczeństwie chińskim po
wszechniejsza diagnostyka płodu w łonie matki, by wcześniej określić 
w wypadku drugiego dziecka czy będzie to chłopiec, czy dziewczyn
ka.

W realizacji polityki planowania rodziny w Chinach pewne 
aspekty nabierają szczególnego znaczenia. Musi zostać przełamany 
stan braku równowagi pomiędzy kobietami a mężczyznami. Według 
spisu z 1982 r. na 100 kobiet przypadało 106,3 mężczyzn. W 1990 r. 
proporcja ta uległa pogorszeniu o 0,3 proc. Największa różnica 
występuje w przedziale wiekowym 0-4 lat — 110,1 : 100. W różnym 
stopniu stan taki utrzymuje się do przedziału wiekowego lat 60-u, 
ulegając drastycznej i rosnącej zmianie na korzyść kobiet w prze
dziale wieku 70-80 lat (100 : 56,1 na korzyść kobiet)16. Przewiduje się 
rosnącą liczbę osób starszych (powyżej 60 lat). W roku 2000 
przekroczy ona 120-125 min, a w 2040 r. — 65-latkowie i starsi będą 
liczyli 250 min. Stworzy to poważne obciążenie dla społeczeństwa 
i państw a17.

Nieopanowana sytuacja demograficzna może postawić pod 
znakiem zapytania cały program rządowy związany z poprawą 
jakości populacji, m.in. planem wprowadzenia w latach 90-tych 
powszechnego nauczania średniego, likwidacji analfabetyzmu i po
prawy opieki zdrowotnej całej ludności.

Podejmowane wysiłki na rzecz kontroli przyrostu naturalnego 
są uzasadniane przesłankami moralnymi, medycznymi, patriotycz
nymi, ideologicznymi, politycznymi i gospodarczymi. Punktem wyj
ścia jest w pełni uzasadnione przekonanie, że jeśli bomba demo
graficzna nie zostanie rozbrojona, Chiny nie będą w stanie zapewnić 
swym obywatelom elementarnych warunków materialnych i ducho
wych dla ich egzystencji. Jeśli to nie nastąpi, obywatele tego wielkiego 
kraju będą skazani na stale pogarszające się warunki, które w per
spektywie nieuchronnie doprowadzą większość społeczeństwa do 
degradacji fizycznej i umysłowej. Skala problemu wyklucza ograni
czenie go do terytorium tego państwa, konsekwencje wybuchu 
dotkną kontynent azjatycki i cały świat.

Polityka planowania rodziny w Chinach jest wielkim eks- 
nervmentem próba wvpracnwani?i kompleksowego programu
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obejmującego bardzo wiele elementów. Jednym z nich jest uznawane 
za zło konieczne przerywanie ciąży lub zabiegi sterylizacji, które mają 
służyć powodzeniu tej kampanii. Odrzuca się możliwość potępienia 
aborcji, która jest stosowana we wszystkich krajach cywilizowanych. 
Równocześnie podkreśla się, że podstawowa zasada to zapobieganie 
ciąży niepożądanej. Aborcja w ustawowo określonym czasie jest 
powszechnie stosowana, gdy dana rodzina posiada już ustaloną 
przepisami liczbę dzieci. Pod uwagę przy tego typu decyzjach brane 
są także inne względy: socjalne czy kryminalne (gwałt).

Większość naukowców chińskich jest zdania, że o dziecku 
poczętym można dopiero mówić po około 12-13 tygodniach od 
chwili rozpoczęcia okresu płodowego. Po tym czasie usuwanie ciąży 
jest w zasadzie ustawowo zakazane, co nie oznacza, że nie ma takich 
wypadków. Część uczonych i lekarzy uważa, że pojęcie noworodek 
dotyczy dziecka urodzonego. Odrzucają oni kategorycznie utoż
samianie usunięcia ciąży z dzieciobójstwem.

Władze chińskie stwierdzają, że państwo nie jest w stanie 
zapewnić każdemu trzeciemu i następnemu dziecku w rodzinie 
odpowiednich warunków materialnych, mieszkaniowych i wycho
wawczych do czasu pełnoletności. Prowadzona na ogromną skalę 
i przy znacznych kosztach akcja zmierzająca do szerzenia oświaty 
w zakresie życia seksualnego, prokreacji i zapobiegania ciąży oraz 
szerokie udostępnienie społeczeństwu bezpłatnych środków anty
koncepcyjnych usprawiedliwia ich zdaniem stanowczość działań 
zmierzających do kontroli urodzin.

Powodzenie lub porażka w wysiłkach na rzecz ograniczenia 
przyrostu naturalnego jest dla Chin sprawą życia lub śmierci. Obszar 
ziem uprawnych w Chinach wynosi ok. 10 proc, powierzchni kraju 
(7 proc, światowego areału)., liczba użytków rolnych maleje. W kraju 
tym zamieszkuje 22 proc, ludności globu. W 1949 r. na jednego 
mieszkańca miasta wypadało 4,6 m2 powierzchni mieszkalnej, 
w 1978 r. 3,6 m2. W latach 1979-1989 Chiny realizowały największy 
na świecie program budownictwa mieszkaniowego. W jego wyniku, 
przy równoczesnej ostrej kontroli administracyjnej przepływu lud
ności ze wsi do miast, powierzchnia mieszkaniowa wzrosła do 6,6 m 2 
na mieszkańca. Utrzymanie tego wskaźnika przy przewidywanym
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wzroście ludności miejskiej jest nierealne. W 1989 r. na 10 tysięcy 
mieszkańców wypadało 23,3 łóżek w szpitalach i 15,6 lekarzy. 
Zasoby wody pitnej w Chinach stanowią przeciętnie 1/4 średniej 
światowej na mieszkańca, a terenów zielonych 1/5. W drugiej połowie 
lat 80-tych 10-15 min osób wchodziło co roku w wiek produkcyjny, 
w latach 90-tych ich liczba wzrośnie do 20 min. Presja zatrudnienia na 
tak masową skalę czyni proces modernizacji kraju niezwykle trud
nym. Pozostaje otwarta możliwość sprostania wyzwaniu w dziedzinie 
edukacji oraz zwiększenie liczby uczniów szkół średnich i wyższych. 
W tej dziedzinie Chiny są daleko w tyle za większością państw 
rozwijających się.

W tych warunkach konkluzja dla władz ChRL jest jednoznacz
na: polityka planowania rodziny musi być w tym kraju kon
tynuowana z całą stanowczością. Wynik tej batalii zdecyduje o losach 
Chin i w poważnym stopniu wpłynie na sytuację w Azji i na świecie. 

Warszawa-Pieniężno, kwiecień 1991 r.

Dr hab. Jan Rowiński — pracownik Polskiego 
Instytutu Spraw Międzynarodowych.

P r z y p i s y

1 Ten okres tak prezentował M ao Zedong w swym przemówieniu na II sesji VIII 
Zjazdu KPCh 17 maja 1958 r. gdy dowodził, że konflikt światowy nie jest rzeczą złą: 
Wojna to dobra rzecz. Szybciej będzie można zlikwidować imperializm. Przypuszczam, 
że można by było z nimi skończyć w ciągu 3 lat. Przy użyciu bomb atomowych wojna może 
się zakończyć o rok wcześniej niż dawniej. Za  to później nie będzie wojen. Wojen nie 
należy się bać. Będzie wojna, to znaczy, że będą zabici. Obecni tu towarzysze widzieli 
śmierć. Jeśli z  600 milionów ludzi [w Chinach — J.R.]zgz«ze połowa, zostanie 300 
milionów. Od czasów cesarza Wu Di aż do Epoki Trzech Królestw, aż do panowania 
Dynastii Północnych i Południowych, ludność Chin zmniejszyła się z 50 milionów do 
prawie 10 milionów.
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Piotr Wróbel

Spojrzenie na wschód

P olacy są dumni, że ich kraj należy do kultury Zachodu 
i często to podkreślają. Jest w tym stwierdzeniu wiele racji, ale 
jednocześnie nie jest to cała prawda. Tereny późniejszego państwa 
polskiego pozostawały daleko od granic imperium rzymskiego 
i znalazły się w strefie kulturowego oddziaływania jego spadkobier
ców stosunkowo późno, a gdy już to nastąpiło, elementy cywilizacji 
łacińskiej stale spotykały się i mieszały z "podglebiem" słowiańskim 
oraz wpływami Wschodu. Współczesna nam kultura polska jest 
produktem przeszło tysiącletniego procesu syntezy i nie sposób jej 
zrozumieć bez znajomości także jej wschodnich substratów.

Spotkanie Zachodu ze Wschodem, nie tylko z grecko-bizantyjs- 
kim, ale i azjatyckim, wytworzyło pomiędzy Bałtykiem i Morzem 
Czarnym najstarszą i najbardziej napiętą linię podziału starego 
kontynentu. Historia terenów leżących wokół tej linii to dzieje 
otwartej, ruchomej granicy dwojga światów, bramy i korytarza z Azji 
do Europy. Przez tysiące lat przechodziły tędy kolejne ludy, walcząc 
ze sobą i mieszając się. Na wielkich, łatwo dostępnych przestrzeniach 
na wschód od naturalnych, geograficznych przeszkód środkowej 
Europy powstała wielobarwna mozaika etniczna, religijna i kulturo
wa. Nigdzie indziej katolicy, prawosłani, protestanci, żydzi i muzuł
manie nie żyli tak blisko. Nigdzie indziej produkty największych 
kulturalnych rewolucji Zachodu: reformacji, renesansu, oświecenia 
i w końcu rewolucji przemysłowej nie splatały się tak szczelnie 
z dziedzictwem Wschodu.

Kultura polska wiele zawdzięcza temu cywilizacyjnemu po
graniczu. Polacy przez wieki czerpali ze spuścizny łacińskiej, ale 
i spoglądali na Wschód. Przybysze z Zachodu wybudowali w średnio
wiecznej Polsce gotyckie kościoły. Przybysze ze Wschodu — jak 
nigdzie indziej w świecie — nierzadko pokrywali ich wnętrza
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bizantyjskimi malowidłami lub, jeśli byli muzułmanami, budowali 
swe meczety podobnie do świątyń chrześcijańskich. Przez wieki 
Polacy modlili się po łacinie do ruskiej ikony. Rozwijając swój język 
wprowadzili doń także słowa mongolskie czy tureckie, przekazywane 
czasami dalej do języków zachodnich. W miastach wzniesionych 
według europejskich wzorów zamieszkali obok Polaków między 
innymi przedstawiciele ludów pochodzących, tak jak Ormianie, 
spoza Europy.

Podobne przykłady można by mnożyć. W epoce Jagiellonów 
powstała w Rzeczpospolitej oryginalna kultura zwana sarmatyzmem 
i zawierająca w sobie wiele wątków wschodnich. Strój, system 
wartości, sposób bycia i wojowania sprawiły, iż od końca XVI wieku 
elity w Moskwie zaczęły się ubierać i mówić po polsku, a z drugiej 
strony mieszkańcy Rzymu czy Paryża nie potrafili na pierwszy rzut 
oka odróżnić poselstwa z Warszawy od wysłanników Wielkiej Porty. 
W granicach Rzeczypospolitej mieszkali obok siebie Polacy, Rusini, 
Litwini, Niemcy, Żydzi, Tatarzy, Łotysze, Szkoci, Ormianie, K arai
mi i kilka innych grup etnicznych o słabo zarysowanej tożsamości. To 
sąsiedztwo stało się naturalnym źródłem tolerancji. W arto było 
zamieszkać w kraju, w którym przedstawiciele różnych religii i kultur 
mówiący wieloma językami i posługujący się kilkoma alfabetami 
mogli żyć razem w zgodzie.

Rozbiory Polski "przesunęły" większą jej część na wschód 
i dodały do dotychczasowej polskiej spuścizny kulturowej nowe 
elementy wschodnie. Jednocześnie Polacy w stopniu większym niż 
przedtem oddziaływali na Rosjan i inne ludy ich imperium. Polscy 
intelektualiści i artyści tworzyli w najważniejszych ośrodkach rosyjs
kiej kultury w tym samym czasie, gdy rosyjscy uczeni wykładali na 
Uniwersytecie Warszawskim. Najwięksi polscy pisarze i poeci uro
dzili się i wychowali w granicach państwa carów, a z drugiej strony 
w żyłach wielu twórców rosyjskiej kultury płynęła polska krew. 
Polscy inżynierowie i robotnicy uczestniczyli w rozbudowie rosyjskiej 
gospodarki, kiedy Rosjanie pracowali w Królestwie Kongresowym. 
Polscy podróżnicy badali odległe pogranicza imperium. Polacy 
dochodzili w nim do najwyższych stanowisk, kiedy car tytułował się 
także królem Polski. Wyjaśnienie tych związków jest niezbędne do
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pełnego zrozumienia zarówno dziejów Rosji jak  i przeszłości Rzeczy
pospolitej.

Miliony Polaków nauczyły się pojmować atmosferę i ducha 
"mateńki Rosji", która dla większości Europejczyków pozostawała 
zupełnie niezrozumiała.Po wszystkich tych latach, które spędziłem 
w Niemczech —  pisał rosyjski syjonista Szmaria Lewin o swoich 
doświadczeniach w Warszawie w latach 1890-ych — wszystko to 
wydawało mi się nierzeczywiste i barbarzyńskie. W  tamtym kraju, 
w Niemczech, liberałowie pemanentnie skarżyli się na natarczywość 
policji, ale kiedy dziś patrzę z Rosji na zachód, Niemcy wydają mi się 
krajem wcielenia wolności. Wątpię, czy obywatel wolnego państwa 
może dobrze zrozumieć co to znaczy być rosyjskim poddanym. Jest 
błędem sądzić, iż to car rządzi. To nie on, lecz carski reżim, który stał 
się abstrakcyjną ideą, rodzajem wartości samej w sobie. Słowa te 
przypominają rozważania Aleksandra Zinowiewa, który prawie sto 
lat później także wątpił, czy człowiek Zachodu jest w stanie 
zrozumieć wytwór sowieckiego imperium —  "homo sovieticus".

Na terenach pomiędzy centralną Polską a etniczną Rosją 
kształtowała się w XIX wieku odrębna świadomość narodowa 
Litwinów, Biłorusinów, Ukraińców oraz nowoczesnego narodu 
żydowskiego. Pod koniec XVIII wieku 75 procent wszystkich Żydów 
świata mieszkało w Rzeczypospolitej. Jej wschodnie prowincje, gdzie 
ludność żydowska była reprezentowana szczególnie licznie, zostały 
przyłączone do Rosji i pokryły się niemal dokładnie ze "strefą 
osiadłości" — monstrualnym rosyjskim gettem dla Żydów. W trój
kącie Warszawa-Wilno-Odessa narodził się syjonizm i Bund, a jidisz 
stał się językiem literackim, w którym tworzyło wielu wybitnych 
pisarzy.

W wyniku I wojny światowej i rewolucji bolszewickiej Polska 
została oddzielona od Rosji "żelazną kurtyną". Znajomość kultury 
rosyjskiej nie zanikła jednak nad Wisłą; wielu polskich twórców 
znało znakomicie język rosyjski i pozostawało pod wpływem wielkiej 
rosyjskiej literatury XIX wieku. Wydaje się, iż pod tym względem 
sytuacja w II Rzeczypospolitej była lepsza niż w "zaprzyjaźnionym" 
z ZSSR "PeeReLu". W Polsce międzywojennej mieszkało około 140 
tysięcy Rosjan, ukazywały się rosyjskie czasopisma i książki,
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zakładano szkoły z rosyjskim językiem nauczania i Domy Rosyjskie. 
W Warszawie istniał silny kontrrewolucyjny ośrodek Sawinkowa.

Rosjanie należeli jednak do mniej licznych wschodnich mniej
szości II Rzeczypospolitej. W jej granicach znalazło się ponad 
5 milionów Ukraińców i prawie 2 miliony Białorusinów. Zamiesz
kiwali oni niemal połowę terytorium państwa polskiego, a problem 
mniejszości narodowych stał się jego najpoważniejszym, naras
tającym i — wydawało się — nierozwiązywalnym kłopotem. Polacy 
byli po I wojnie światowej zaskoczeni, że oto jakieś inne narody na 
terenie przedrozbiorowej Rzeczpospolitej miały swoje aspiracje 
i plany państwowe. Wiedza o Litwinach, Białorusinach i Ukraińcach 
była najczęściej znikoma i z tego powodu nawet przy dobrych 
chęciach, trudno było o poprawne stosunki z mniejszościami. Wśród 
ich przedstawicieli istniała jednak bezpośrednio po I wojnie świato
wej grupa polityków nastawiona przychylnie do współpracy z Pola
kami. Także wśród tych ostatnich działali mężowie stanu, co prawda 
stosunkowo nieliczni, którzy rozumieli, że Zachodnia Białoruś czy 
Zachodnia U kraina nie mogły wejść do odrodzonej Rzeczpospolitej 
na tych samych zasadach co Mazowsze czy Kielecczyzna.

Najbardziej znanym przedstawicielem i współtwórcą owego 
realistycznego kierunku politycznego był Józef Piłsudski. Zdawał on 
sobie sprawę z tego, że małe państwa narodowe wciśnięte pomiędzy 
odbudowujące się kolosy Rosji i Niemiec nie mają szansy na 
przeżycie, zwłaszcza jeśli jeszcze będą toczyć spory o tereny mieszane 
etnicznie, a takie przeważały przecież między Łabą a Dnieprem. 
Wyjściem z geopolitycznej pułapki miała być idea federacji, stworze
nie środkowoeuropejskiego "Commonwealthu", w którym obok 
Polaków, na równoprawnych, partnerskich zasadach wzięliby udział 
Ukraińcy, Białorusini, Litwini, a może także jeszcze inne mniejsze 
narody tego regionu. Niestety, owej wizji Rzeczypospolitej Wielu 
Narodów nie udało się zrealizować. N a przeszkodzie stanęła wojna 
z bolszewikami, nacjonalizmy, stare przesądy i stereotypy, niewiedza 
i nieumiejętność porozumienia się. T raktat ryski z 1921 r. stał się 
rozbiorem Ukrainy i Białorusi. Ich zachodnie części zostały po prostu 
włączone do Polski. Narodowe aspiracje Białorusinów i Ukraińców 
dławiono, a ich terytoria administrowano w najgorszy sposób
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w całym państwie. Następstwem była rosnąca nienawiść, która 
w dobie II wojny światowej, podsycana manipulacjami niemieckimi, 
eksplodowała na Ukrainie i przyniosła masakrę Polaków.

Po 1945 r. przygniótł Rzeczpospolitą lodowiec komunizmu. 
Zepchnął on do Polski centralnej i na tzw. Ziemie Odzyskane miliony 
Polaków ze wschodu, którzy przeszli przez doświadczenie pobytu 
w ZSSR po 1939 r. Repatrianci, z których większość pochodziła 
z Kresów, przynieśli ze sobą elementy kultury często nie znane na 
Mazowszu czy w Wielkopolsce, nierzadko zapożyczone od wschod
nich sąsiadów. Jednocześnie komunizm "zamroził" wiele starych 
problemów Europy Środkowej. Dziś, kiedy "lodowiec" odpełza 
z powrotem na wschód, problemy te wracają w niewiele tylko 
zmienionej postaci. Rosjanie, Litwini, Białorusini, Ukraińcy i Polacy 
znów stają naprzeciwko siebie i będą musieli rozwiązywać nawarst
wione kwestie sporne sami, bez udziału przemożnej siły, która 
działała dotąd wbrew nich, ale i za nich. "Pax sovietica" skończył się. 
Jest to wielkie historyczne wyzwanie dla narodów Europy Środ
kowej, w tym oczywiście także dla Polaków. Jeśli nie pozwolą się oni 
zaskoczyć, jak po 1918 r., i uporają się z owym wyzwaniem, będzie to 
wielki sukces i krok naprzód w ułożeniu nowych stosunków w tej 
części świata. Jeśli nie podołają — trudno przewidzieć konsekwencje.

Nie sposób zresztą czegokolwiek przepowiadać. M ożna jedynie 
dokonać bilansu mocnych i słabych stron naszej sytuacji. Do tych 
ostatnich należy raz jeszcze zaskakujący brak wiedzy o wschodnich 
sąsiadach Rzeczpospolitej. Sowietologia polska nie istnieje. W "Pe- 
eReLu" nie prowadzono też odpowiadających rzeczywistym po
trzebom badań nad historią i kulturą Litwinów, Białorusinów 
i Ukraińców. Wiemy bardzo mało o ich planach i aspiracjach, 
o źródłach konfliktów między nimi a Polakami. Przez długie lata 
publikacje dotyczące Związku Sowieckiego i dziejów Rosji objęte 
były najsroższą cenzurą. Naukowcy stronili więc od tych tematów, 
pozostawiając je osobom zdolnym do dalekich kompromisów. 
Uczniowie i studenci nienawidzili lekcji języka rosyjskiego, który był 
nauczany najczęściej w bardzo zły sposób. Polacy na ogół nic nie 
wiedzą o kulturach ich wschodnich bezpośrednich sąsiadów i nie 
dotyczy to tylko grup niewykształconych. Iluż polskich intelektualis
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tów, zdolnych do błyskotliwych dyskusji nad literaturami zachodu, 
jest w stanie wymienić dwóch pisarzy litewskich lub białoruskich? 
Panuje instynktowna i bezrefleksyjna antyrosyjskość, zaskakujące 
poczucie wyższości, prymitywne przesądy i zapiekłe uprzedzenia. 
Słowo "Ukrainiec" jest w południowowschodniej Polsce wyzwiskiem. 
Nawet "na salonach", gdzie nie można już być antysemitą, wolno być 
wrogiem wszystkiego co rosyjskie, białoruskie lub ukraińskie. Każdy 
większy zachodni uniwersytet (nawet te położone bardzo daleko od 
Rosji) ma oddzielne "Centrum Studiów nad Związkiem Sowieckim 
i Europą Wschodnią". Czy nasze "rusycystyki" i filologie słowiańskie 
mogą spełnić to zadanie?

Innym słabym punktem są jak zwykle trudne sprawy ekonomi
czne. Europa W schodnia była zawsze naturalnym partnerem gos
podarczym Polski. Odcięcie rosyjskich i związanych z nimi azjatyc
kich rynków zbytu stało się nieszczęściem dla polskiego przemysłu po 
I wojnie światowej. Po II wojnie Polska była brutalnie eksploatowa
na przez ZSSR, ale może teraz, mimo zamieszania i konfliktów, 
otworzą się możliwości wielkiego interesu na Wschodzie. Rzeczpo
spolita jest ważnym punktem tranzytowym w Europie. Może znajdą 
się tacy przedsiębiorcy jak  symboliczny pan Wokulski, który dorobił 
się właśnie na Rosji toczącej wojnę. Tymczasem na razie stosunki 
gospodarcze ze Wschodem ustają.

N a szczęście Polacy posiadają także "aktywa". Najważniejszym 
z nich jest polityczne doświadczenie, jakie wynieśliśmy z poprzedniej 
epoki. Rosyjski dysydent Anatoli Krawczenko wspomina w swej 
książce mit o "dobrym wujku Joe", jaki powstał w czasie II wojny 
światowej w Stanach Zjednoczonych: Wydaje się, że rzecz niepraw
dopodobna wydarzyła się w amerykańskich umysłach: sowiecka dyk
tatura została u1 pełni utożsamiona z narodem rosyjskim. Czego 
komuniści nie zdołali dokonać we własnym kraju —  o czym świadczą 
czystki i miliony więźniów politycznych —  to zdołali to przeprowadzić 
w Ameryce! [ ...] Widziałem ludzi, którzy sami nazywali prezydenta 
Roosevelta dyktatorem, a wpadali we wściekłość, gdy ktoś nazwał 
dyktatorem Stalina. Przypomina to nam współczesną "gorbymanię", 
ale żadna z tych przypadłości nie może przydarzyć się Połakom, gdyż 
ci zdobyli już owo wyostrzające umysł doświadczenie i mogą



SPOJRZENIE NA WSCHÓD 161

przekazać je innym na zachodzie.
Polacy mają też coś do zaoferowania sąsiadom ze wschodu. 

Kultura polska była zawsze atrakcyjna dla Białorusinów, Litwinów 
i Ukraińców, wzbogacała i przekształcała ich kultury narodowe. Dziś 
Rzeczpospolita nie jest w stanie zdominować politycznie tych 
narodów. Może natom iast przekazać im wartości, które sama 
wytworzyła lub otrzymała z Zachodu, a które były przez ostatnie 
półwiecze niedostępne na wschód od Bugu. Należy do tych wartości 
także wiedza o pierwszych krokach prowadzących z pułapki totalita
ryzmu w kierunku normalności.

Nie wolno więc budować m uru na wschodniej granicy Polski. 
Należy angażować się w przemiany zachodzące w rozpadającym się 
Związku Sowieckim, przy czym powinno się utrzymywać kontakty 
nie tylko z Litwinami, ale i z Ukraińcami, Białorusinami, Rosjanami 
oraz innymi przyszłymi partneram i Polaków w tej części świata. 
Trzeba to jednak robić skutecznie i dlatego należy przede wszystkim 
zbierać informacje, badać, studiować i bez przerwy z uwagą patrzeć 
na wschód.

Piotr Wróbel — adiunkt w Instytucie Historii 
Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się w pro
blematyce narodowościowej Europy Wschodniej.



Piotr Zams

Tak też może być

W cześniej w numerze zamieszczony jest artykuł poświęcony 
sytuacji w postsowieckiej Azji Środkowej. W pierwszym akapicie 
autor stwierdza, że przyszłość tego regionu pozostaje dla analityków 
zagadką. Sądzę więc, że można sobie pozwolić na odrobinę fantazji 
i zbudowanie wizji rozwoju wydarzeń w oparciu nie tyle o na
gromadzoną mnogość faktów, ale raczej znajomość tendencji i trady
cji historycznej tej części świata.

Otóż uważam, że patrząc na perspektywy biegu wydarzeń w Azji 
Środkowej należy brać pod uwagę dwa bardzo ważne czynniki: 
religijno-kulturowy oraz etniczny. Sądzę, iż po rewolucji islamskiej 
w Iranie oraz wciąż trwającym dramacie jugosłowiańskim nie ma 
potrzeby przekonywania o ich wadze.

Tereny dzisiejszej Turkmenii, Uzbekistanu, Kazachstanu, Kir- 
gizji (od roku Kyrgystanu) i Tadżykistanu (Azerbejdżan jest nieco 
odmiennym przypadkiem) zostały włączone do imperium rosyjs
kiego, a następnie sowieckiego wbrew woli miejscowej ludności. 
Rusyfikacja i sowietyzacja miały charakter bardzo brutalny. Koloni
ści oraz ich następcy w ogromnej swej masie z wielkim lekceważeniem 
odnosili się do miejscowej kultury, nie uczyli się lokalnych języków, 
starali się prymitywnymi metodami przekonać „azjatów” o wyższo
ści wszystkiego co rosyjskie i sowieckie. Skutek jest taki, że dziś 
zarówno Rosjanie jak  i inna niemuzułmańska ludność napływowa 
masowo opuszczają republiki azjatyckie, nie mogąc wytrzymać presji 
obcości oraz bojąc się, że z czasem może się ona przerodzić 
w pogromy.

Oczywiście dziesięciolecia leninowskiej i stalinowskiej politki 
podziału ludów blisko spokrewnionych i przemieszanych etnicznie 
na odrębne narody odegrały swoją rolę. Sztucznie wytworzone 
i narzucone odgórnie języki weszły do użycia jako języki literackie, 
utrudniając komunikację między elitami. Cyrylica odcięła skutecznie
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młodsze pokolenia od publikacji przedsowieckich oraz pochodzą
cych spoza granic ZSSR.

To wszystko prawda, ale praw dą jest również, że przez 
wszystkie te lata przetrwało poczucie przynależności do jednej 
społeczności, k tórą łączy nie tylko wspólna przeszłość, ale także 
wspólny przeciwnik. Próby wywołania starć między Kirgizami 
a Uzbekami, kierowanie agresji na Turków meschetyńskich czy 
Tatarów  krymskich powiodły się, ale coraz szersze jest wśród 
muzułmanów przekonanie, że za wszystkim tym stała Moskwa. 
I nie w Rosji szuka się wzorców dla przyszłego kształtu społecznego 
oraz państowego niepodległych republik. W arstwy prozachodnio 
nstawionych intelektualistów są bardzo wąskie a ich wpływ na 
społeczeństwo niewielki.

Odradzający się nacjonalizm oraz ostentacyjny powrót do 
kulturowych źródeł islamu znajdują mocne uzasadnienie w od
rodzeniu narodowym, które przyniosła pierestrojka do republik 
słowiańskich. Rosjanie, Ukraińcy i Białorusini sięgają do swej 
historii, w którj starają się odnaleźć fakty dowodzące ich przynależ
ności do Europy i chrześcijańskiego kręgu kulturowego. Tym 
samym, azjatycka część dawnej wspólnoty sowieckiej pozostawiona 
jest samej sobie i nic dziwnego, że zwraca się coraz mocniej na 
południe. Jednocześnie, poprzez opozycję do świata chrześcijańs
kiego rozwijają się tendencje panislamskie oraz panturkistyczne, 
które odwołują się do świetności Złotej Ordy i czasów zjednoczonego 
Turkiestanu.

Ten kierunek myślenia legitymizowany jest w dużej mierze przez 
zwycięstwo islamu nad okcydentalnie nastawioną oligarchią szacha 
Rezy Pahlawiego, a następnie niepowodzenia Amerykanów w pró
bach obalenia Chomeiniego. Kiedy w Afganistanie odejdzie Na- 
dżibullah, a jego miejsce zajmie ekipa złożona przynajmniej w dużej 
części z fundamentalistów islamskich, dawne środkowoazjatyckie 
republiki sowieckie będą graniczyć z pasem terytoriów uwolnionych 
od wpływów chrześcijańskich. M ożna się spodziewać ponadto, że 
granica między Iranem a Afganistanem utraci swe znaczenie. Iran 
przyjął po inwazji sowieckiej trzy miliony uchodźców afgańskich 
i zapewne zechce ich użyć po to, by wpłynąć na przyszły kształt



1 6 4 PIOTR ZAMS

wschodniego sąsiada. Jeśli nawet nie dojdzie do unii tych dwóch 
państw, to dominujące w nich tendencje polityczne i normy moralne 
nie będą się znacznie różnić. Ich narody będą się mogły szczycić 
podobnym sukcesem: zwycięstwem nad światową potęgą militarną.

Czy takie sąsiedztwo może pozostać bez wpływu na republiki 
środkowoazjatyckie? Sądzę, że nie. Rzecz jasna, najbardziej natural
na byłaby skłonność Tadżykistanu do przyłączenia się do połu
dniowych pobratymców. Tadżycy mówią tym samym językiem co 
duża część mieszkańców Afganistanu, zaś różnica między tadżyckim 
a perskim jest prawie żadna. We wszystkich tych trzech państwach 
czyta się tę samą poezję klasyczną, przywołuje tych samych bohate
rów narodowych i opowiada dzieciom te same bajki.

Trzeba jednak pamiętać także o tym, że północny Afganistan 
zamieszkany jest głównie przez Uzbeków, dla których granica 
sowiecka nigdy nie miała istotnego znaczenia. Podobnie było zawsze 
w irańskiej prowincji Chorasan, gdzie przeważa ludność turkmeńska.

W Azji Środkowej różnica między sunnicką a szyicką szkołą 
islamu nie prowadzi do waśni ani sporów. Tradycyjnie koczownicze 
ludy tureckie oraz głównie osiadłe irańskie nauczyły się żyć w sym
biozie przy zachowaniu swej specyfiki narodowej oraz plemiennej. 
Oznacza to, że już w najbliższych latach może się rozpocząć proces 
jednoczenia się terytoriów muzułmańskich. Po Tadżykach, Uzbecy 
i Turkmeni mogą zechcieć zniesienia granicy, która oddziela ich od 
rodzin mieszkających po drugiej stronie Amu-Darii czy pustyni 
Kyzył-Kum.

Mówi się często (podobna myśl zawarta jest w artykule zamiesz
czonym w tym numerze „Obozu”), że Kazachowie i Kirgizi nie są 
przywiązani do religii islamskiej. Jest to prawdą o tyle, że oba te ludy 
zachowały w swej kulturze i sposobie myślenia wiele elementów 
przedmuzułmańskiego szamanizmu, uległy też wcześniej niż Uzbecy 
czy Turkmeni wpływom rusyfikacji. Jednakże i tam coraz głośniej 
mówi się o wspólnocie narodu tureckiego, odrzuca obyczajowość 
mającą swe korzenie w chrześcijaństwie i otwiera meczety. Są to 
zjawiska tak silne, że w 1989 roku (świeższych danych nie mam) 
skłoniły 300 tys. Rosjan do opuszczenia Kazachstanu.
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Uważam, że w momencie tworzenia się nowego państwa 
islamskiego, kiedy rolę dominującą odegra żywioł irański i turecki 
Kazachowie oraz Kirgizi przyłączą się do Turkmenów i Uzbeków. 
W przeciwnym razie musieliby sami stawiać czoła naporowi na
cjonalizmu rosyjskiego. Co więcej, sądzę, iż trzeba liczyć się z tym, że 
Kazachstan i Kirgizja nie muszą być ostatnimi kamieniami tego 
domina. Jeśli dojdzie do zjednoczenia postsowieckiego świata muzuł
mańskiego, tureckie ludy islamskie zamknięte dziś w granicach Chin 
(głównie Ujgurzy) nie będą chciały pozostać poza nim. Władze 
w Pekinie są tego świadome i z największym niepokojem obserwują 
decentralizację Związku Sowieckiego.

Odrębnym problemem będzie w takiej sytuacji postawa Azerbej
dżanu. Wprawdzie ze względów językowych i częściowo religijnych 
ciąży on bardziej ku Turcji, ale przecież najwięcej Azerów żyje dziś 
w północno wschodnich prowincjach Iranu.

Nie chcę w tym krótkim felietonie wchodzić w analizę konsek
wencji nakreślonego powyżej wariantu rozwoju wydarzeń (walka 
o wpływy między Turcją a Iranem, nasilenie się napięć między 
Pakistanem a północno-zachodnimi sąsiadami, odśrodkowe siły 
narastające w Chinach — zwłaszcza w Tybecie i Mongolii Wewnętrz
nej, czy losy niemuzułmańskiej ludności Azji Środkowej). Chodzi mi 
jedynie o przyciągnięcie uwagi Czytelnika do tej części byłego 
Związku Sowieckiego, która dziś jest pomijana w doniesieniach 
prasowych, a która ju tro  może znaleźć się na pierwszych stronach 
gazet. Również politycy powinni przygotowywać się do ewentualno
ści poważnej zmiany układu sił na świecie. Radzę spojrzeć na mapę 
i chwilę się zastanowić.

Piotr Zams — pseudonim.



Robert Bogdański

Prawdziwy koniec Europy Środkowej?

Z a c z n ę  od dygresji, od której nie mogę się powstrzymać, ale 
co to za Europa Środkowa bez dygresji... Na okładce zbioru esejów 
Timothy G arton Asha, wydanego niedawno w polskim przekładzie, 
widnieje fascynująca mapa. Obejmuje ona obszar od północnych 
Włoch i Siedmiogrodu na południu, po Brandenburgię i Litwę na 
północy. Copyright wobec niej zastrzegło sobie wychodzące w Pra
dze pismo "Stfedni Evropa". W roku 1987, kiedy mapę tę wydano po 
raz pierwszy, pismo to było nielegalne. Być może za kilka lat 
przypomnienie tego prostego faktu będzie wymagało wielu wyjaś
nień, aby czytelnik zrozumiał o co chodzi. Teraz jeszcze znajdujemy 
się na tyle blisko w czasie, że — chociaż wydaje się to nam dość 
odległe i egzotyczne — nie dziwimy się.

M apa utrzymana jest w manierze map XVII-wiecznych. Po 
lewej stronie u góry napis Hic sunt terrae okolony jest motywem, jaki 
zwykle okala róże wiatrów. Poniżej, niby na dwóch płachtach 
pergaminu szybujących w dół wypisane są nazwy państw, przemie
szane z nazwami widocznych na mapie regionów. Na niej samej 
nazwy państw są już nieobecne, a w ich miejsce widnieją nazwy ziem, 
miast i nazwiska wywodzących się stam tąd ludzi. Europa Środkowa 
jako królestwo ducha i królestwo miejsc. Wędrując po niej napot
kamy Rilkego, Einsteina, Chopina, Połę Negri, Menachema Begina, 
Friedricha von Hayeka... Poetów, kompozytorów, fizyków, ak
torów, polityków, nawet założycieli amerykańskich wytwórni filmo
wych. Co prawda M ałopolska leży na owej mapie tam, gdzie 
W ielkopolska, zaś Wielkopolska tam, gdzie M ałopolska, a Kraków 
wylądował na Rusi Halickiej, ale to w gruncie rzeczy nie ma 
znaczenia, jakby podkreślając tylko środkowoeuropejską niefrasob
liwość twórców.

M a się wrażenie, jakby ten niezwykły i niewielki obszar dał 
współczesnemu światu całą jego rozmaitość, jakby tu właśnie wy
produkowano wszystkie te przyprawy, jakie stanowiły o smaku
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kultury naszych czasów. Także te najostrzejsze: jeżeli się dobrze 
przyjrzeć, w centrum mapy można dostrzec nazwisko Edwarda 
Tellera, twórcy bomby wodorowej. Nie sposób, patrząc na nie, 
powstrzymać się od melancholijnej uwagi, że Europa Środkowa, 
wbrew łagodnej legendzie, wydawała nie tylko poetów i kom
pozytorów.

* * *

Iznów  mamy Europę Środkową —  tak zaczyna się esej, w którym 
Timothy G arton Ash próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy taki ląd 
istnieje. Więc jednak ona jest —  mruczy do siebie zwolennik 
odrębności tej części świata — jeżeli nie na mapie, to przynajmniej 
w umyśle jeszcze jednego człowieka. I  to nie Polaka, Czecha czy 
Węgra, ale Brytyjczyka!

Taka kostatacja jest krzepiąca, gdyż ludzie urodzeni na wyspie 
zwykli się nam kojarzyć z chłodem i rzeczowością obserwacji. W  tym 
przypadku jednak okazuje się, że Ash jest w nadspodziewanie 
wielkiej mierze Środkowoeuropejczykiem, a jego sposób myślenia 
i odczuwania nie jest aż tak bardzo brytyjski, jak można by oczekiwać 
po kimś noszącym takie nazwisko. Należy on do środkowoeuropejs
kiej elity intelektualnej i wyraźnie urzeka go sytuacja intelektualistów 
w tym regionie świata. Ale ten świat już odszedł. Książka, o której 
mowa, bardzo wyraźnie pokazuje czasowe granice istnienia Europy 
Środkowej takiej, jak ją definiował jej autor. Pokazuje moment, 
w którym się skończyła, nie bardzo nawet sobie z tego zdając sprawę, 
gdyż nikt nie jest w stanie przewidzieć przyszłości. Ash i tak radzi 
sobie z tym całkiem nieźle.

Najnowszy z pomieszczonych w książce esejów pochodzi z roku 
1988. Od tej daty minęła do dziś cała epoka. Wszystko, co zdarzyło 
się w ciągu następnych dwu lat, uczyniło te teksty uderzająco 
nieaktualnymi, co nie jest winą autora, ale historii. W ydają się nam 
one teraz li tylko historycznym świadectwem, pokazując Europę 
Środkową taką, jaką ją  widzieli intelektualiści czescy, polscy i węgier
scy lat 70-ych i 80-ych. Żywą, ale oddalającą się coraz bardziej i mało
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już mogącą wpływać na współczesne życie.
Mówi się często, że komunizm zamroził stosunki w tym 

regionie. W roku 1989 lodówka się zepsuła. Jedną z ofiar tej 
niespodziewanej odwilży stał się jeden z najpiękniejszych współczes
nych mitów intelektualnych, mit wspólnoty mieszkających tu 
narodów. Biegający pomiędzy blokowiskami nowych osiedli, ob
ciążeni papierem, m atrycami, gazetkami albo nadajnikam i młodzi 
ludzie wierzyli nie tylko we wspólnotę polskich robotników z pol
skimi inteligentami realizującą się w społeczeństwie obywatelskim. 
Wierzyli także we wspólnotę w walce z komunizmem z Czechami, 
Słowakami, Węgrami, Niemcami z N R D . Rok 1988, ostatni jaki 
znany jest autorowi książki Pomimo i wbrew, byl zarazem ostatnim , 
w którym  mity te były choć częściowo prawdziwe.

Oczywiście mity nie mogą być prawdziwe. Ich prawdziwość 
polega na tym, że nie sposób zaprzeczyć im w sposób jasny 
i oczywisty, zrozumiały dla wszystkich. W arunki stałej opresji, 
jakim  podlegały duże odłamy społeczeństw Europy Środkowej 
pozwalały ulegać m itom  bez zbytniego obrażania własnego rozu
mu. Było to użyteczne politycznie i dawało świadomość znaj
dowania się w dobrym  towarzystwie. Inaczej mówiąc, były to czasy, 
w których zdanie: Solidarność reprezentuje interesy narodu było 
prawdziwe, gdyż nikt wiarygodny nie mógł m u zaprzeczyć. Ten, kto 
je kwestionował, stawał się automatycznie politycznym przeciw
nikiem i tracił wiarygodność jako  "czerwony". Ten zaś, kto 
— w obozie "Solidarności" —  chciał używać subtelniejszych narzę
dzi analizy rzeczywistości, aniżeli to kategoryczne zdanie, czynił to 
raczej na prywatny użytek, aby nie siać zwątpienia we własnych 
szeregach. Oczywiście szeregi ulegały stałej erozji i coraz więcej 
wiarygodnych osób skłonnych było kwestionować mit. Nie sposób 
odpowiedzieć na pytanie, kiedy się on skończył, ale nie ulega 
wątpliwości, że w roku 1988 o wiele bardziej istniał on jeszcze, niż 
nie istniał. Podobnie było z mitem wspólnoty krajów Europy 
Środkowej.

* * *
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W eseju Czy Europa Środkowa istnieje? Timothy G arton Ash 
najpierw przekonywująco druzgocze jej mit oparty na przesłankach 
historycznych. Pisze: Każda próba wypreparowania jakiejś wspólnej 
"esencji" środkowoeuropejskiej historii prowadzi tylko do absurdalnych 
uproszczeń i niebezpiecznych ogólników. Zaraz jednak, jakby przywią
zany do samej idei mitu, formułuje jego współczesną definicję: 
Ujmując rzecz najprościej, jest to sugestia, że niezależni intelektualiści 
z tej części świata odwołują się o b e c n i e  do pewnego określonego 
zespołu postaw, idei i wartości, które są im wspólne i które w znacznej 
mierze ograniczają się do ich grona. Obok cytuje Konrada, który 
stawia kropkę nad i: Być mieszkańcem Europy Środkowej to 
ś w i a t o p o g l ą d ,  a nie p r z y n a l e ż n o ś ć  p a ń s t w o w a .

Takiemu postawieniu sprawy można by z dużym sukcesem 
zarzucić elitaryzm. Opisana w ten sposób Europa Środkowa nie ma 
szansy istnienia; nie uwzględnia codzienności, nie zwraca uwagi na 
miejscowe, małe tradycji, które są najważniejsze dla ludzkiego życia. 
W nich także można by odszukać jej ducha, trzeba tylko szukać. Ale 
ta Europa Środkowa, o której pisze Ash jest elitarna. Jest to jej cechą 
wrodzoną. W moim przekonaniu prawdziwy problem nie polega 
jednak na jej elitarności, ale na tym, że zamiast dać podstawę nowego 
ładu w tym regionie, odchodzi ona w przeszłość.

W końcowej części swego eseju Ash pisze, że Europa Środkowa 
istnieje in potentia: ...jes t właśnie tym —  ideą. Jeszcze nie istnieje. 
Istnieje Europa Wschodnia pod kontrolą Związku Sowieckiego. Nową 
Europę Środkową trzeba dopiero stworzyć.

I oto nagle kontrola Związku Sowieckiego przestała być wszech
ogarniającym i paraliżującym faktem. Czas by tworzyć Europę 
Środkową... N ikt jakoś się ku temu nie kwapi, dlaczego?

Elity środkowoeuropejskie o wspólnym światopoglądzie, który 
pozwalał im tak dobrze się rozumieć w czasach walki, objęły władzę. 
Bankiety były huczne, ale początkowy entuzjazm ustąpił miejsca 
pewnej bezradności. Nie udało się nawet otworzyć granicy między 
Polską a Czechosłowacją, a nawet gdyby udało się to zrobić, 
pozostałoby jeszcze wiele innych — niekoniecznie administracyjnych 
— barier, które usunąć nie tak łatwo. Vaclav Havel jako prezydent
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Czechosłowacji demonstrujący na granicy rządzonego przez siebie 
kraju przeciwko decyzji desygnowanego przez siebie rządu nie 
zezwalającej na otwarcie granicy — czyż może być bardziej dobitny 
i zarazem żenujący przykład zdruzgotania mitu Środkowej Europy? 

* * *

Jak do tego doszło? Wydaje się, że dużo mogłyby tu wyjaśnić 
pojęcia antypolityki i społeczeństwa obywatelskiego. Ash pisze: 
Imperialnemu ustrojowi, którego głównym narzędziem są kłamstwa, 
przemoc, atomizacja społeczeństwa, zasada "dziel i rządź", an- 
typolityk przeciwstawia nakaz życia w prawdzie, wyrzeczenia się 
przemocy, wałki o społeczeństwo obywatelskie —  oraz ideę Europy 
Środkowej.

Być może jest jednak tak, mogłoby na to wskazywać to, co Ash 
napisał uprzednio o intelektualistach odwołujących się do wspól
nego zespołu wartości, że wszystkie te pojęcia, od antypolityki po 
społeczeństwo obywatelskie, zawierają się w pojęciu Europy Środ
kowej, że to one właśnie stanowią tę ideę, o której pisał Konrad? 
Jeżeli by tak było, zapewne one byłyby winne upadkowi mitu.

N a pierwszy rzut oka termin społeczeństwo obywatelskie wy- 
gląda znakomicie. Chodzi przecież o fundament, jakim  jest nakaz 
życia w prawdzie. Nie chodzi tu  przy tym o prawdę rozum ianą 
całościowo, ale o prawdę pojętą jako przeciwstawienie kłamstwa, 
na którym  oparte jest funkcjonowanie systemu totalitarnego. 
Konflikt dobra ze złem (oczywiście w sensie społecznym a nie 
eschatologicznym) nie polega na prostym przeciwstawieniu dob
rego społeczeństwa złemu państwu. Ash cytuje zdanie Havla z eseju 
Siła bezsilnych: W  ustroju posttotalitarnym linia ta przechodzi de 
facto  przez każdą jednostkę ludzką, gdyż każdy na swój sposób jest 
zarówno ofiarą ustroju, ja k  i jego podporą. Oczywiście —  konkluduje 
Ash — z wyjątkiem tej garstki, która zdecydowała się "żyć w praw
dzie", i którą na Zachodzie nazywa się mylnie "dysydentami". Gdzie 
jednak —  pyta dalej Ash — owe jednostki żyjące w prawdzie mają się 
spotkać? Odpowiedź nasuwa się sama — w społeczeństwie obywa
telskim.
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Dla nas walka o społeczeństwo obywatelskie jest wielkim 
codziennym dramatem —  powiada cytowany przez au tora  węgierski 
socjolog. Najważniejszym jednak polem tworzenia społeczeństwa 
obywatelskiego była w tym czasie Polska. Ash przytacza entuzjas
tyczne zdanie Adam a Michnika: W  Polsce —  jest to prawdziwy cud 
nad Wisłą —  struktury społeczeństwa obywatelskiego funkcjonująjuż 
od kilku lat. Następuje wreszcie zaskakująco kategoryczny wniosek 
samego autora: Historię Europy Środkowo-Wschodniej minionego 
dziesięciolecia można w istocie zapisać jako  historię walki 
o społeczeństwo obywatelskie.

Bardzo wielu uczestników życia publicznego w krajach tej 
części Europy nie zgodziłoby się z takim  postawieniem  sprawy. 
Dla nich byłaby to h istoria walki z komunizmem, walki o niepod
ległość, o przetrw anie tradycji narodow ej, religii etc. Oczywiście, 
wszystkie te cele były o tyle zbieżne, że realizacja każdego z nich 
zakładała zlikwidowanie narzuconego systemu sprawowania wła
dzy. Jednak po zwycięstwie okazało się, że — niezależnie od tego, 
kto miał rację — społeczeństwo obywatelskie na większą skalę jest 
mitem. Stereotyp "pepika" nadal funkcjonuje w Polsce w bardzo 
wielu kręgach, niechętna Polakom  kam pania na łam ach wolnej 
czechosłowackiej prasy latem i jesienią roku 1990 była faktem. 
O żadnym braterstw ie ludów Europy Środkowej nie może być 
mowy. Oponenci zapewne wskażą na wielkie akcje pomocy 
Rum unii czy Litwie, ale nie sądzę, aby był to argum ent wystar
czający. Rozważając go, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, ile 
było w tej pom ocy czysto ludzkiego braterstw a, ile zaś naturalnej 
radości i poczucia wspólnoty z ludźmi, którzy zniszczyli u siebie 
ten sam kom unizm, jaki istniał u nas i uczynili to idąc za naszym 
przykładem . Poza tym akcje te dotyczą tylko sytuacji kryzyso
wych. Kiedy kryzys minie', albo też wydaje się nam, że minął, 
zainteresowanie problem am i się kończy. Tej zimy jeden z moich 
krakowskich znajomych postanow ił się zająć pom ocą dla rum uńs
kich sierocińców. Zdołał znaleźć dwie osoby chętne do pracy. Tej 
zimy w Polsce pom agało się Litwie. Następnej zimy pom agać się 
będzie jeszcze komuś innemu, zaś na Litwie pom oc otrzyma 
jedynie polska mniejszość.
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To zabawne, ale najdoskonalej wspólnota krajów Europy 
Środkowej realizuje się w handlu. Przykładem mógł być gigantycz
ny bazar na granicy Polski z N R D  tuż przed zjednoczeniem 
Niemiec. W yłaniają się dziedziny, których istnienia antypolitycy 
nawet nie podejrzewali. Trudno ich zresztą o to obwiniać. Jak 
zauważył Ash: Ich program jest programem dla intelektualistów. 
Intelektualiści zaś woleli się raczej zajmować królestwem ducha, 
aniżeli sprawami tak przyziemnymi, jak  handel. Ash próbuje 
zresztą zrehabilitować pojęcie antypolityki, próbując za jego pom o
cą opisać ekonomiczną aktywność tysięcy zwykłych ludzi {Czarny 
rynek to antypolityka przeciętnego człowieka), ale nie wypada to 
zbyt przekonywująco. Handel zdecydowanie nie mieści się w sys
temie pojęć wyznaczanym przez antypolitykę i społeczeństwo 
obywatelskie.

Sama antypolityka była z pewnością idealnym narzędziem 
uprawiania polityki w czasach totalitaryzm u. Głośne stwierdzenie, 
że społeczeństwo dom aga się oddania mu władzy w państwie mało 
kom u mogło wtedy przej ść przez gardło. Trudno się dziwić, przecież 
wystarczająco nielegalne było stwierdzenie, że społeczeństwo po
winno się organizować niezależnie od państwa i poza kontrolą 
partii. Ówczesne poglądy dobrze oddaje cytat z Michnika: Nie 
walczymy o władzę, ale o demokratyczny kształt naszego kraju.

Tymczasem znaleźliśmy się po drugiej stronie lustra i okazało 
się, że od antypolityki ważniejsza jest polityka, a społeczeństwo 
wygrywa ze społeczeństwem obywatelskim. Wygrywa dość dosłow
nie, bo w wyborach. Wydaje się, że środowiska polityczne i intelek
tualne, które tworzyły główny nurt opozycji w latach 70-ych 
i 80-ych, a które posługiwały się tymi pojęciami, nie zauważyły 
przemiany i starały się wejść w świat polityki posługując się 
metodami antypolityki. Ruch "Solidarności" w Polsce próbowano 
np. jednoczyć na podstawie wspólnego etosu, nie zwracając uwagi 
na to, że będzie on musiał przyjąć cele i metody polityczne. M ożna 
było zaobserwować coś w rodzaju schizofrenii: politycy deklarowali 
wyłącznie ideowe cele i m etody działań, ale — nawet jeżeli ich 
intencje były całkowicie szczere — nie byli w stanie uciec od działań 
stricte politycznych.
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Innym problemem, z którym  antypolitycy nie potrafili sobie 
poradzić, była elitarność postaw, jakich m ożna było oczekiwać od 
ludzi mogących stworzyć społeczeństwo obywatelskie. W alka o nie 
była z natury rzeczy dziełem wąskiego kręgu, gdyż moralne 
standardy oczekiwanych postaw znajdowały się niezwykle wysoko. 
W ydawało się jednak, że po zwycięstwie ta stosunkowo elitarna 
grupa konstytuująca społeczeństwo obywatelskie stanie na czele 
całego społeczeństwa i poprowadzi je drogą reform; zostanie przez 
nie zaakceptowana i będzie się stopniowo rozrastać, aż wreszcie całe 
społeczeństwo upodobni się do społeczeństwa obywatelskiego.

Tak się nie stało, a najdobitniej okazało się to w N R D , gdzie 
wybory zmiotły z powierzchni ziemi ugrupowania wywodzące się 
z opozycji demokratycznej. W Polsce mieliśmy do czynienia z dwu
stopniowym buntem  przeciwko elitom: najpierw wewnątrz głównej 
siły społecznej, jaka  doprowadziła do obalenia komunizmu, "Soli
darności", potem zaś z buntem przeciwko samej "Solidarności", 
którego rozmiary ujawniły wybory prezydenckie. Przegrana obozu 
Tadeusza Mazowieckiego pokazała ponadto, że politycy, którzy 
sądzili, że posttotalitarna rzeczywistość okaże się odpowiednią 
przestrzenią dla zastosowania m etod działania wyrosłych na grun
cie walki z totalitaryzmem, ponieśli klęskę. Intelektualiści, którzy 
w wielkiej mierze byli autoram i sukcesu i akuszerami demokracji, 
odchodzą odrzuceni przez nią. Rzeczywistość polityki okazuje się 
twarda dla antypolityków.

* * *

Porównanie z przekroczeniem lustra jest o tyle trafne, że 
w czasie, jaki upłynął od napisania przez Asha ostatniego eseju do 
chwili, kiedy piszę te słowa, bardzo wiele pojęć zmieniło swe znaki: 
antypolityka, skuteczna politycznie dawniej, ustąpiła miejsca zwyk
łej polityce, społeczeństwo obywatelskie odrzuciło przymiotnik 
i okazało swą zwyczajną, niezbyt może piękną twarz, m ającą jednak 
tę zaletę, że jest prawdziwa. Pod jednym tylko względem porów
nanie to jest złe — nie można, jak Alicja, wrócić do przeszłych
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znaczeń. Odeszły one bezpowrotnie, a lektura esejów Asha uświa
dam ia to niezwykle silnie. Odeszła też w przeszłość próba zbudowa- 
nia nowoczesnej koncepcji wspólnoty krajów Europy Środkowej 
opartej na wspólnocie intelektualnej i moralnej ich elit walczących 
ze wspólną opresją. Jej autor, Tim othy G arton Ash, nie mógł 
przewidzieć, że w dwa lata po jej sformułowaniu utraci ona 
podstawy istnienia.

Europa Środkowa, nawet jeżeli nie istnieje, ma jednak swoją 
magię. Dlatego zapewne już wkrótce ktoś na nowo opisze jej 
historię.

W iosna 1991

Robert Bogdański — ur. 1962, historyk sztuki, 
obecnie pracuje w Sekcji Polskiej BBC w Londynie.



Jan Malicki

STUDIUM PROBLEMÓW NARODOWOŚCIOWYCH 

Uniwersytetu Warszawskiego

Początkiem działalności przyszłego Studium było zorganizowane przez 
redakcję „Obozu” SEM INARIUM  SOWIETOLOGICZNE, poświęcone 
zwłaszcza zagadnieniom narodowościowym Związku Sowieckiego. Z przy
czyn właściwie dość przypadkowych, choć wyrozumiała gościnność gos
podarzy odegrała tu podstawową rolę — konwersatorium znalazło swe 
miejsce przy katedrze turkologii Instytutu Orientalistyki UW.

Pierwszy semestr (wiosna 1990), będący w istocie próbnym, poświęcony 
został problematyce Kaukazu, podówczas rejonu najostrzejszych konflik
tów narodowościowych. Jednocześnie był to okres przygotowania 
organizacyjnego oraz rozpoznania wielkości i możliwości polskiego środo
wiska naukowego interesującego się tą tematyką. Wysłuchano kilkunastu 
referentów z różnych ośrodków polskich (Kraków, Lublin, Łódź, War
szawa), a także zagranicznych (Genewa, Nowy Jork).

Seminarium stało się podstawą do powołania, decyzją Senatu Uniwer
sytetu Warszawskiego,w grudniu 1990 nowej placówki akademickiej pod 
częściowo już nieaktualną nazwą STUDIUM PROBLEMÓW NARODO- 
WOŚCIO WYCH ZSR R  I  EUROP Y ŚRÓD KO WO WSCHODNIEJ. Celem 
działalności Studium jest realizacja wielodyscyplinarnego programu dydak- 
tycznonaukowego, skupionego na kwestiach „wschodnich” — sowietologi- 
czno-narodowościowych. Badanie tych zagadnień jest ważne nie tylko dla 
uzyskanie pełnego obrazu sytuacji w Europie Środkowowschodniej i krajach 
b. ZSSR; ich waga rośnie również z tej przyczyny, że w naszym przekonaniu 
problemy narodowościowe odegrać mogą kluczową rolę w rozwoju wyda
rzeń w tym rejonie. W odróżnieniu jednakże od zazwyczaj spotykanego typu 
badań sowietologicznych dotychczasowy i planowany program STUDIUM 
oparty został na głębokiej i poważnej podstawie historycznej. Niedocenianie 
wagi i wpływu przeszłości na współczesność jest jednym z braków znaczny 
części sowietologii.
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W nowym roku akademickim (od jesieni 1990) prowadzono już trzy 
konwersatoria.

Pierwsze z nich poświęcone jest szczegółowym Studiom Narodowoś
ciowym. W cyklu tym zamierzamy analizować sytuację narodowościową 
w poszczególnych krajach, biorąc pod uwagę następujące czynniki: his
toryczne warunki rozwoju ruchu narodowego, stosunki z innymi narodami, 
stosunki religijne, stosunki językowe, i kształtowanie się specyfiki kulturowej 
danego narodu.

Cykl ten rozpoczął się spojrzeniem na Litwę. Referaty poświęcone były 
następującym problemom: „Litwa — kształtowanie się państwa i narodu” 
(Aleksander Gieysztor — PAN, Tadeusz Wasilewski — UW, Piotr Łossow- 
ski — PAN), „Kościół i stosunki religijne” (Zdzisław Szpakowski — KUL), 
„Stosunki narodowościowe” (Juliusz Bardach — UW, Roman Jurkowski
— Uniw.Gdański), „Litewski punkt widzenia na polsko-litewską historię” 
(Arunas Vysniauskas — Uniw.Wileński), „Położenie ludności polskiej na 
Litwie” (Romuald Mieczkowski — Wilno).

Drugie konwersatorium przeznaczone zostało na poruszenie zagadnień 
metodologicznych i zajęło się Pojęciem narodu w naukach społecznych. 
Wygłoszone w jego trakcie referaty poświęcono: pojęciu narodu w prawie 
(Hubert Izdebski — UW), w historiografii (Jerzy Halbersztadt — UW), 
w etnologii (Lech Mróz — UW), w psychologii społecznej (Janusz Czapiński
— UW). Ze znakomitym referatem „Naród a język, język a rasa” wystąpił 
prof. Adam Weinsberg (UW).

W semestrze letnim 1990/91 r. kontynuowano wymienione cykle zajęć.

Obszarem zainteresowań konwersatorium narodowościowego była 
Białoruś. Kolejne referaty i spotkania poświęcono następującym grupom 
zagadnień: Litwa, Białoruś — rozwój mapy językowej (Elżbieta Smułkowa
— UW), Rozwój białoruskiego ruchu narodowego (Jerzy Turonek — PAN), 
Stosunki narodowościowe (Zdzisław Szpakowski — KUL, Piotr Wróbel
— UW), Stosunki religijne (Antoni Mironowicz — UW, Białystok, Andrzej 
Chodkiewicz — Wspólnota Polska).

W konwersatorium sowietologicznym poruszono następujące bloki 
zagadnień: Modele polityki sowieckiej (Marek Śliwiński — Genewa), Rosja 
sowiecka 1917-1941 (Paweł Wieczorkiewicz — UW, Romuald Wojna
— PAN), Specyfika prawa sowieckiego (Wojciech Kulisiewicz — UW) oraz 
KGB w sowieckim systemie politycznym (Irena Lasota — Paryż).
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Program właśnie kończącego się semestru zimowego 1990/91 zasad
niczo nie zmienił nurtu zainteresowań STUDIUM.

Cykl „Studia narodowościowe” poświęcony został Ukrainie. Skupiono 
się na następujących zagadnieniach: „Stawanie się Ukrainy” (Władysław 
Serczyk — UW, Białystok), „Kształtowanie się nowożytnej ukraińskiej 
świadomości narodowej, myśli społecznej i literatury” (Stefan Kozak 
— UW), „Ukraińcy. Religia a naród” (Stanisław Stępień — IPW, Przemyśl), 
„Ukraińcy. Język a naród” (Marian Jurkowski — UW), „U źródeł 
współczesności. Ukraińcy w XX w.” (Ryszard Torzecki — PAN), „Ukraina 
dziś” (Bogumiła Berdychowska — MKiS), „Ukraina XVI - XVIII w. 
Społeczeństwo i gospodarka” (Wasyli Bałuch — Czerniowce)

Konwersatorium Konflikty narodowościowe w Europie środkowo
wschodniej skupiło swą uwagę siłą rzeczy na obszarach: Jugosławii (Joanna 
Rapacka, Krzysztof Wrocławski — UW, Marek Jeziorski — MSZ), 
Czecho-Słowacji (Andrzej Krawczyk — UW) i Litwy (Zbigniew Wójcik, 
Piotr Eberhardt, Piotr Łossowski — PAN, Lech Mróz UW).

Konwersatorium sowietologiczne poświęcone zostało przede wszystkim 
problematyce Europy środkowej („Wprowadzenie komunizmu w Europie 
środkowej”— Andrzej Krawczyk,UW, „Europa środkowo-wschodnia. 
Świat styku kultur” — Jerzy Kłoczowski, KUL), ale także kwestii „eksportu 
rewolucji” („Komunizm w III Świecie” — Jan Milewski, UW).

Zajęcia i konwersatoria STUDIUM są otwarte. Przeznaczamy je 
w równej mierze dla naszych uniwersyteckich słuchaczy (dla których są to 
zajęcia fakultatywne), co dla łaknących wiedzy lub potrzebujących jej 
uzupełnienia osób spoza uczelni, także pracowników instytucji państ
wowych ex officio zajmujących się tą problematyką.

Celem, jaki STUDIUM sobie stawia jest przede wszystkim kształcenie 
nowej, młodej, kompetentnej, wysoko kwalifikowanej kadry specjalistów 
„od spraw wschodnich” .





Dotychczas ukazały się następujące pozycje 
przygotowane przez redakcję OBOZU:

Trzecia rewolucja. Piotrogród - Kronsztad 1921.
Wyd. Krąg 1981
Axel Bust-Bartels, Powstanie berlińskie 17 czerwca 1953 roku.
Wyd. Krąg 1981
Zsolt Csalog, Lajos M., lat 44.
Wyd. CDN 1986 
Wojna w Afganistanie.
Wyd. CDN 1986
Abraham Szifrin, Przesłuchanie. Obozy pracy w ZSSR.
Wyd. Biblioteka Obserwatora Wojennego, Kraków 1986
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