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Adam Weinsberg

Naród wobec języka

l.Pojęcia podstawowe.

C h c ą c  zdefiniować wyraz „naród” w sposób w miarę precyzyj
ny, a zarazem zgodny z jego potocznym użyciem, musimy, jak  sądzę, 
przypisać mu więcej niż jedno znaczenie. Z punktu widzenia języko
znawczego wydaje mi się konieczne rozróżnienie co najmniej dwu 
pojęć narodu: narodu świadomego i narodu postulowanego.

Przez naród świadomy rozumiem zbiór ludzi połączonych tym, 
co nazywam świadomością narodową, a na co składa się trojaka 
więź: po pierwsze, wspólna nazwa własna —  własna w językoznaw
czym znaczeniu tego słowa i własna o tyle, że używają jej sami 
członkowie zbioru; po drugie, pietyzm dla wspólnych tradycji 
historycznych różnego rodzaju, autentycznych lub fikcyjnych; po 
trzecie wreszcie to, co można by nazwać aspiracjami narodo- 
wo-wolnościowymi: wspólne pragnienie istnienia i pomyślności 
państwa, wśród którego ludności członkowie zbioru stanowiliby 
element dominujący ilościowo lub hierarchicznie. Szczególnie nasilo
ne aspiracje narodowo-wolnościowe określa się zazwyczaj mianem 
patriotyzmu.

Z definicji zaproponowanej tutaj wynika, że osoby i grupy 
pozbawione aspiracji narodowo-wolnościowych nie wchodzą 
w skład żadnego świadomego narodu. Grupy takie są dziś częstsze 
w innych częściach świata niż w Europie; w tej ostatniej w wieku XIX 
i XX liczba świadomych narodów znacznie się zwiększyła. Dlatego 
niniejsze rozważania, poświęcone w zasadzie narodom świadomym, 
będą poparte głównie przykładami zaczerpniętymi ze stosunków 
europejskich dwu ostatnich stuleci. Istnienie jednak poszczególnych 
narodów świadomych można w dziejach stwierdzić od dawna, 
gdzieniegdzie nawet już od starożytności.
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Jak widać, kryteria przynależności do narodu świadomego 
m ają, z wyjątkiem nazwy własnej, charakter subiektywny. Tym 
bardziej charakter taki, niejako podniesiony do kw adratu, m ają 
kryteria przynależności do narodu postulowanego: decyduje o niej 
nie przekonanie własne, lecz cudze. N arodem  postulowanym  
bowiem nazwiemy zbiór ludzi, których jakiś naród świadomy z tej 
czy innej racji uważa za przynależnych do siebie, bez względu na 
ich własną świadomość narodow ą lub jej brak.

Jak stąd wynika, jednostka lub grupa ludzka nie tylko nie 
musi należeć do żadnego narodu  świadomego, ale także może 
należeć do więcej niż jedego narodu  postulowanego. D oprow adza 
to niekiedy do skom plikowanych sytuacji. Tak np. obszar między 
górną N arw ią a Bugiem w Polsce oraz sąsiednie zabużańskie 
zachodnie Polesie zamieszkuje ludność, której gwary są z punktu  
widzenia językoznawczego ukraińskie. Część tej ludności ma 
świadomość narodow ą ukraińską i uważa, że powinna ją  mieć 
także reszta. D ruga część ma analogiczny stosunek do świadom o
ści narodowej białoruskiej. Trzecia wreszcie część nie ma w ogóle 
świadomości narodowej: brak jej aspiracji narodow o-w olnościo- 
wych, a nawet wspólnej nazwy własnej. Tak więc z punktu  
widzenia przynależności do narodów  świadomych cała om aw iana 
ludność składa się ze świadomych Białorusinów, świadomych 
Ukraińców  i ludzi bez świadomości narodowej. N atom iast z punk
tu widzenia przynależności do narodów  postulow anych wszyscy ci 
ludzie są równocześnie postulowanym i Białorusinam i i postu lo
wanymi Ukraińcam i.

M otywy, dla których dany naród świadomy włącza osoby 
o określonych cechach w obręb narodu przez siebie postulow ane
go, są jednym  z głównych tem atów  badań socjologów nad 
problem em  narodu. Jednym  z takich motywów może być przeko
nanie, że wszyscy przodkow ie postulowanego narodu używali 
niegdyś języka wyłącznie im właściwego. Język, którego takie 
przekonanie dotyczy, m ożna nazwać językiem narodow ym , a jego 
u tra tę  przez naród  postulow any lub jego część —  wynarodow ie
niem językowym.
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2. Język grupy ludzkiej a jej świadomość narodowa.

Ale z ewentualnego istnienia języka narodow ego jako  jednego 
z dogm atów narodu świadomego nie wynika, jakoby o przynależ
ności całej grupy ludzkiej do określonego świadomego narodu 
zawsze decydował lub współdecydował język, którego ta  grupa 
rzeczywiście w danym  czasie używa. Jeżeliby nawet przyjąć, że tak 
jest w zasadzie, to każdy zna od tej zasady takie czy inne wyjątki. 
D obrze więc będzie te wyjątki przynajmniej częściowo zsumować.

Otóż powszechnie znane jest istnienie języków w ielonarodo
wych. Po hiszpańsku mówi dziś oprócz H iszpanów 18 narodów  
latynoam erykańskich, w których świadomość narodow ą nie ma 
pow odu wątpić, M ówią też w większości po hiszpańsku Baskowie 
w hiszpańskich Pirenejach, i to właśnie m.in. ci, którzy strzelają do 
Hiszpanów, bo robią to  ludzie młodzi, a język baskijski zachowali 
przeważnie starzy. Po angielsku oprócz Brytyjczyków mówią co 
najmniej trzy wielkie i świadome narody: am erykański, anglo- 
kanadyjski i australijski, a ponadto  co najmniej 85 proc. Irland
czyków, i to  znowu z partyzantam i antybrytyjskim i włącznie. 
Podobne rzeczy m ożna by, jak  wiadom o, powiedzieć o języku 
portugalskim , francuskim  i niemieckim. Ale także język niderlan
dzki, jak  się go w nauce nazywa, jest językiem dwu świadomych 
narodów: H olendrów  w H olandii i F lam andów  w Belgii. "H olen
derski" i "flamandzki" to tylko dwie nazwy tego samego języka. 
Wreszcie po serbochorw acku mówią Serbowie, Czarnogórcy 
i walczący o odrębność państwową Chorwaci.

W niektórych wypadkach wielonarodowość języka idzie*w parze 
z dwujęzycznością jednego z używających go świadomych narodów. 
Jest to najczęściej tzw. dwujęzyczność rozdzielna, polegająca na tym, 
że jeden naród składa się z kilku odrębnych części, z których każda 
mówi innym językiem. Klasycznym przykładem jest, jak  wiadomo, 
naród szwajcarski o bardzo wyraźnej i jednolitej świadomości 
narodowej, którego zlokalizowane geograficznie części używają 
języka niemieckiego, francuskiego, włoskiego i retoromańskiego
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(w południowowschodniej części kraju). Pierwsze trzy z tych języków 
są jednocześnie wielonarodowe. Istnieją jednak również mniej znane 
przykłady rozdzielnej wielojęzyczności świadomego narodu. Tak np. 
okolice Dusseldorfu w północnozachodnich Niemczech zamieszkują 
świadomi narodowo Niemcy, których dialekt jednak jest niderlan
dzki. Wyspy Balearskie na M orzu Śródziemnym są zamieszkane 
przez ludzi, którzy mówią po katalońsku, ale czują się Hiszpanami (w 
odróżnieniu od świadomego narodu katalońskiego w okolicach 
Barcelony). Ludność niektórych części wybrzeża Finlandii oraz 
należących do niej Wysp Alandzkich uważa się za Finów, ale mówi 
po szwedzku. Wyższe warstwy narodu afgańskiego mówią po persku, 
a tylko niższe częściowo po afgańsku. Perski jest również państ
wowym językiem Afganistanu.

Skrajnym przykładem narodu świadomego, ale wielojęzycznego 
są współcześni Żydzi. Mówią oni dziś po hebrajsku tylko w Izraelu, 
gdzie mieszka tylko około 20 proc, narodu żydowskiego. Jego 
pozostałe części, mimo wyraźnego na ogół patriotyzmu izraelskiego, 
posługują się językami narodów, wśród których mieszkają, a po 
hebrajsku co najwyżej modlą się z książki.

Od rozdzielnej dwujęzyczności świadomego narodu należy 
odróżnić jego dwujęzyczność przemienną, zwaną także diglosją. 
Polega ona na tym, że cały naród używa naprzemian dwu języków 
zależnie od okoliczności. Podam tutaj tylko jeden przykład, ale dość 
jaskrawy. Cały naród paragwajski mówi na co dzień językiem 
guarani. Jest to język z pochodzenia indiański, ale dzisiaj mówią nim 
tylko biali. Ci sami Paragwajczycy w życiu publicznym używają 
wyłącznie i z całą swobodą języka hiszpańskiego. Sytuacja taka 
wytworzyła się w XVII i XVIII wieku, kiedy jezuici, którzy zarządzali 
Paragwajem z ramienia królów hiszpańskich, upowszechnili obok 
hiszpańskiego język tubylców. Potem tubylcy wymarli, ale język 
został.

Najbardziej jednak kuriozalna jest sytuacja małego Luksembur
ga. Mieszkańcy tego kraju, o wyraźnej i odrębnej świadomości 
narodowej, mają w użyciu dwa języki: w życiu codziennym luksem
burski, o którym za chwilę, a w życiu publicznym i literackim 
francuski. O wprowadzenie tego ostatniego szlachta luksemburska



NARÓD WOBEC JĘZYKA 5

poprosiła swoich książąt już w XIV wieku; nie przeszkadzało wtedy 
nikomu to, że książęta ci byli jednocześnie cesarzami Rzeszy 
Niemieckiej. Co do luksemburskiego istnieją wątpliwości, czy jest jest 
odrębnym językiem, czy tylko dialektem niemieckiego. Wątpliwości 
takie są w językoznawstwie bardzo częste i w wielu wypadkach, także 
w omawianym, nie dają się obiektywnie rozstrzygnąć. Dla Niemca 
z innych stron luksemburski jest niezrozumiały, ale to sprawy nie 
przesądza, ponieważ równie niezrozumiałe nawzajem dla swoich 
użytkowników są wszystkie dialekty niemieckie z wyjątkiem sas
kiego; ten ostatni zawdzięcza swoją zrozumiałość tylko podobieńst
wu do niemczyzny literackiej. Najosobliwsze jednak jest to, że już ria 
obszarze Francji, na zachód od Luksemburga i bez styczności 
z terytorium Niemiec, mieszka niewielka, ale zwarta terytorialnie 
grupa ludzi, która mówi po luksembursku, ale uważa się za 
Niemców. Tym samym nie tylko francuski, ale nawet luksemburski 
nie jest językiem jednonarodowym.

Podane tu przykłady braku jednoznacznej odpowiedniości 
między świadomością narodową a językiem nie mają oczywiście 
oznaczać, jakoby w poszczególnych wypadkach taka odpowiedniość 
nie zachodziła. W dzisiejszej Europie pozaradzieckiej — jeżeli 
abstrahować od wyjątkowych jednostek ludzkich i od zupełnie 
niewielkich mniejszości — świadomość narodowa i przynależność 
językowa odpowiadają sobie jednoznacznie u Polaków, Czechów, 
Słowaków, Węgrów, Rumunów, Albańczyków, Greków, Duńczy
ków, Szwedów, Norwegów, Islandczyków oraz mieszkańców wysp 
Farerskich na północnym Atlantyku. Nie jest to, jak  widzimy, mało, 
ale też niezbyt dużo.

3. Aspiracje narodowe a język.

Powyższy przegląd typów korelacji między świadomością naro
dową a przynależnością językową był koniecznym wstępem do 
historycznych i syntetyzujących rozważań niniejszego artykułu. Ich 
tłem jest próba wykrycia pewnych prawidłowości w wypadkach, 
kiedy aspiracje narodowo-wolnościowe wywierają czynny wpływ na 
język i językoznawstwo.
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3.1. W alka o język

Najelementarniejszym  przejawem takiego wpływu jest wielo
krotnie się pow tarzająca walka kół patriotycznych o upowszech
nienie języka narodow ego w narodzie postulow anym , jeśli ten jest 
dotknięty lub zagrożony wynarodowieniem  językowym. W skraj
nych przypadkach walka ta wykracza poza ramy polityki języko
wej i wchodzi w zakres polityki sensu stricto, a nawet oporu 
czynnego. Jest tak  wtedy, kiedy obca narodow o władza tępi język 
podległego jej narodu za pom ocą represji adm inistracyjnych 
i policyjnych, nie wyłączając masowych deportacji i kolonizacji 
obcej. Sprawy walki o język w takich okolicznościach nie wchodzą 
w zakres niniejszych rozważań.

Trzeba jednak  sobie uświadomić, że przy zwalczaniu języka 
mniejszości szowinistyczna władza często stosuje nie tylko prze
moc, ale także daleko posuniętą perfidię. Zwalczanie języka jest 
mianowicie m askow ane rzekomymi życzliwymi dla niego in ter
wencjami, co czyni zadanie obrony języka przez patrio tów  szcze
gólnie skomplikowanym.

O błudna postaw a wobec języków mniejszości dosięga szczytu 
w wielonarodowych państw ach z nazwy socjalistycznych, a w is
tocie to talitarnych, takich jak  b.ZSSR czy Chiny. Na pozór 
władza centralna opiekuje się tu gorliwie językami mniejszości. 
Organizuje się i subwencjonuje rozległe badania nad nimi — od 
rzetelnych, a nawet bardzo cennych, do tendencyjnych i służal
czych. Z badaniam i idą w parze równie rozległe prace norm atyw 
ne, na pozór zmierzające do rów noupraw nienia języków m niej
szościowych z językiem panującym: ustala się dla tych języków 
racjonalną rzekom o pisownię, norm alizuje się gram atykę i słow
nictwo, a często stw arza się również ich odm ianki literackie 
— niezależnie od tego, czy użytkownicy języka tego potrzebują. 
Już te jednak  prace prow adzone są w takim  kierunku, żeby języki 
mniejszościowe możliwie upodobnić do języka panującego. 
Jednocześnie zaś środkam i adm inistracyjnym i, często również 
obłudnym i, a nadto  zwykłym, brutalnym  bezprawiem  zmniejsza
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się do m inimum  lub do zera zakres użycia języka, którego 
norm alizacja kosztow ała tyle wysiłków.

Niezależnie od ustro ju  obłuda władzy przejawia się także 
w tym, że z w ynaradaw ianiem  zawsze idą w parze określone 
przywileje dla osób wynarodowionych. Dlatego w odniesieniu do 
poszczególnej osoby czy grupy często trudno orzec, jak ą  rolę w jej 
w ynarodowieniu odegrał przymus, jak ą  świadom a lub podśw ia
dom a interesowność, a jaką  prawdziwa lub rzekom a wyższość 
obcej kultury.

Jeśli idzie o w ynarodow ienie dobrow olne, na ogół zaczyna 
się ono w w arstw ach wyższych i stopniow o ogarn ia niższe, 
kończąc na chłopach z zapadłych wiosek. Sukces walki patrio tów  
o pow strzym anie w ynarodow ienia językow ego lub naw et o jego 
cofnięcie, zależy od stopnia, w jak im  m omencie podjęcia tej walki 
w ynarodow ienie objęło warstwy ludowe, przede wszystkim wiej
skie. D opóki język narodow y zatraciły  tylko warstw y wyższe, 
staran ia  o jego ponow ne upowszechnienie m ają szanse pow odze
nia. W takich w arunkach udało  się w XIX  i XX wieku przyw rócić 
ogólnonarodow y zasięg językow i węgierskiem u, czeskiemu, ło te 
wskiemu i estońskiem u (zagrożonym  przez niem iecki), fińskiem u 
(zagrożonem u przez szwedzki), norw eskiem u, islandzkiem u i fa- 
rerskiem u (zagrożonym  przez duński), litewskiem u (zagrożone
m u przez polski i to , rzecz osobliw a, w państw ie rosyjskim ), 
ukraińskiem u i b iałoruskiem u (zagrożonym  przez polski i rosyj
ski), słowackiem u (zagrożonem u przez węgierski i czeski), kata- 
lońskiem u (zagrożonem u przez hiszpański). W ożywieniu tego 
ostatn iego języka jak o  narodow ego nie przeszkodził nawet brak  
własnego państw a.

Pierwszymi adresatam i patriotycznej propagandy  językowej 
są w takich w ypadkach inteligenci. N a ogół jednak  szybciej 
w racają oni do świadom ości narodow ej przodków  niż do ich 
języka. Stąd postacią typow ą dla walki o język w tak ich  w arun
kach jest inteligencki en tuzjasta języka swoich praojców , w łada
jący jednak  tylko językiem  ich ciemiężców.
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Jeśli patriotyczna walka o język zostaje podjęta dopiero 
wtedy, kiedy w ynarodow iona językowo jest już nawet ludność 
wiejska z wyjątkiem jej części najbardziej zacofanej, to perspek
tywy walki są niekorzystne. Szczątkowi użytkownicy ginącego 
języka na ogół nie poczuwają się już do jedności ze świadomym 
narodem , który go propaguje; wolą należeć do narodu  panującego 
albo spokojnie dokonać żywota bez żadnej świadomości n a rodo 
wej. W ymierający język nie otwiera im drogi do awansu społecz
nego i z tego m.in. pow odu ma niski status socjalny, a nawet jest 
przedm iotem  wstydu. Jego użytkownicy nie widzą celu uczenia się 
jego nowej a trudnej pisowni, a przy obcych mówią nim z oporam i. 
W rezultacie patriotyczni inteligenci często bezskutecznie usiłują 
się nauczyć języka narodow ego od ciemnych starych chłopów, 
którzy najchętniej by się go pozbyli.

W takich okolicznościach wym ierają obecnie języki mniej
szościowe Europy zachodniej: gaelicki w Szkocji, bretoński w pół- 
nocnozachodniej Francji, okcytański czyli prow ansalski we F ran 
cji południow ej, baskijski we Francji i w Hiszpanii, fryzyjski 
w H olandii i w Niemczech północnych, wreszcie górnołużycki 
i dolnołużycki w Niemczech wschodnich. Języka irlandzkiego nie 
obroniło przed angielskim nawet utworzenie niepodległego państ
wa irlandzkiego po I wojnie światowej. W  państw ie tym język 
irlandzki jest obowiązkowo nauczany w szkołach wszystkich 
stopni, na skutek czego rośnie liczba osób znających go biernie. 
Obserwacje wykazują jednak, że osoby te po ukończeniu nauki 
szybko tracą nawet bierne panow anie nad językiem swoich 
przodków  — nawiasem mówiąc, jednym  z najtrudniejszych języ
ków świata.

Zupełnie niezwykła jest h istoria kilkakrotnych w ynarodo- 
wień i unarodow ień językowych narodu  żydowskiego. Już najpóź
niej w VII w. p.n.e. Żydzi, jak  wynika z odpowiednich partii 
Starego Testam entu, mieli wyraźną świadomość narodow ą. Mimo 
to jednak  w VI w. p.n.e. wraz z niepodległością państw ową utracili 
swój narodow y język hebrajski i z całym Bliskim W schodem 
przyjęli język aram ejski, którego ten region używał następnie
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w mowie i w piśmie przez tysiąc kilkaset lat. N a tym jednak 
wynarodowienie językowe Żydów się nie skończyło. Przez całą 
dalszą część starożytności rozprzestrzeniali się kolejno po państ
wie perskim, m acedońskim  i rzymskim. W każdym z tych krajów 
Żydzi przejmowali język tamtejszej ludności — może z odrębnoś
ciami dialektalnym i. Tak samo działo się w średniowieczu kolejno 
z językam i rom ańskim i, germańskimi i słowiańskimi. Hebrajski, 
z punktu  widzenia językoznawczego m artwy, pozostaw ał języ
kiem kultu, w tym także osobistej m odlitwy, językiem literatury 
religijnej, filozoficznej i historycznej, a także językiem urzędowym 
gmin żydowskich i korespondencji, w tym również bardzo roz
winiętej handlowej. Trwała też świadomość narodow a, zresztą 
zabarw iona eschatologicznie, ponieważ jednym  z dogm atów  reli- 
gii żydowskiej jest przyszła odbudow a przez M esjasza państw a 
żydowskiego w Ziemi Obiecanej.

Gwałtowna zmiana w sytuacji językowej Żydów zaszła dopiero 
pod sam koniec średniowiecza. U schyłku XV w. Żydzi zostali wtedy 
wypędzeni z dwu głównych regionów swojego zamieszkania w Euro
pie: z państw niemieckich oraz z Hiszpanii i Portugalii. Żydzi 
niemieccy przenosili się całymi gminami do monarchii pols
ko-litewskiej, a hiszpańscy i portugalscy do Turcji, która wtedy 
obejmowała także Bałkany, Bliski Wschód i północną Afrykę. Co 
jednak osobliwe, przynieśli tu ze sobą języki krajów, w których 
mieszkali poprzednio: do Polski dialekt niemiecki, który stał się 
językiem jidisz, a do Turcji dialekt hiszpański, z którego powstał 
język sefardyjski czyli ladino. Co dziwniejsze, języki te przejęli od 
przybyszów Żydzi już poprzednio zamieszkali w Polsce i Turcji. 
Przyczyną tego osobliwego rozwoju była zapewne wyższość gos
podarcza i umysłowa Żydów niemieckich i hiszpańskich. W każdym 
razie Żydzi znaleźli się znowu w posiadaniu narodowych języków 
potocznych.

Od połowy XVII wieku jednak zaczął się stopniowo dokonywać 
nowy zwrot. Prąd migracji Żydów, który poprzednio przebiegał 
z zachodu na wschód, teraz się odwrócił. M asakry związane z buntem 
Chmielnickiego i wojnami szwedzkimi spowodowały masową re
emigrację Żydów polskich na Zachód, gdzie pod kolejnym wpływem
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Reformacji, oświeconego absolutyzmu i rewolucji mieszczańskich 
otworzyły przed nimi bramy kolejno Holandia, Anglia, Niemcy 
i Francja. Co dla nas najważniejsze, w krajach tych stopniowa 
emancypacja Żydów i słabnięcie barier wyznaniowych powodowały 
również stopniowe przechodzenie Żydów z jidiszu na języki miejs
cowe. W drugiej połowie XIX wieku analogiczny proces językowy, 
choć dużo powolniejszy, rozpoczął się wśród Żydów pozostałych 
w Europie wschodniej, zwłaszcza odkąd zaczęto ich przyjmować do 
szkół ogólnych. Odtąd aż po dzień dzisiejszy o języku Żyda zaczął 
decydować język ukończonej szkoły podstawowej, a nie świadomość 
narodowa. Żresztą w górnych warstwach społeczeństwa żydows
kiego również i świadomość narodowa zaczynała częściowo wygasać 
na rzecz poczucia jedności z ludnością miejscową. W tych kołach 
dogm atu o przyszłym państwie Izraela nie traktowano już dosłownie.

Procesowi asymilacji językowej i narodowej Żydów położyły 
kres na przełomie XIX i XX wieku ponowne pogromy w Rosji 
i szerzenie się antysemityzmu w całej Europie. Wypadki te stały się 
pobudką do powstania wśród Żydów świeckiego ruchu narodowego 
pod nazwą syjonizmu (od góry Syjon w Jerozolimie, będącej 
w tradycyjnej hebrajszczyźnie synonimem Ziemi Obiecanej w ogóle). 
Syjoniści, działając najpierw wśród mniej zasymilowanych Żydów 
Europy wschodniej, zużytkowali potęgę propagandową dogm atu 
o odbudowie państwa żydowskiego w Palestynie i postanowili nadać 
mu realne kształty. Ponieważ państwo to miało stać się ojczyzną 
Żydów z całego świata, więc jego językiem mógł być tylko hebrajski 
(w nowej wersji, pozbawionej krajowych odrębności fonetycznych 
i mocno zmodernizowanej słownikowo). Na pierwszą połowę XX 
wieku przypadła intensywna emigracja do Palestyny Żydów najpierw 
rosyjskich i rumuńskich, po I wojnie światowej polskich, od czasów 
Hitlera również niemieckich i węgierskich, wreszcie po II wojnie 
także azjatyckich i afrykańskich. Jednocześnie prowadzono zor
ganizowaną hebraizację językową przybywających, która, o dziwo, 
została uwieńczona całkowitym powodzeniem. Obecnie w państwie 
izraelskim, niepodległym od roku 1947, już trzecie pokolenie po 
sługuje się językiem hebrajskim we wszystkich dziedzinach życia. 
Żydzi w pozostałych krajach świata mówią, jak  wspomniałem,
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językami swoich współmieszkańców. Jidisz i ładino są bliskie 
wymarcia.

Niezwykły sukces, jakim  było wskrzeszenie i upowszechnienie 
języka martwego od dwu i pół tysiąclecia, tłumaczy się, wśród 
innych, dwiema okolicznościami. Po pierwsze sukces ten osiągnięto 
dzięki brakowi jednego języka-konkurenta. Po drugie, sprzyjał mu 
wyjątkowo powszechny i żarliwy patriotyzm , podsycany wspo
mnieniami prześladowań, m asakr i eksterminacji. Bez takiego 
patriotyzm u nie do pomyślenia byłaby już sama masowa emigracja 
w warunki początkowo bardzo prymitywne, a okresowo niebez
pieczne.

3.2. Tworzenie języka literackiego.
Tak można by szkicowo przedstawić prawidłowości i osobliwo

ści walki poszczególnych świadomych narodów o upowszechnienie 
języka narodowego w społeczeństwie. Obok tego jednak w wielu 
wypadkach celem patriotycznych kampanii językowych jest upo
wszechnienie funkcjonalne tego języka —  w szczególności wyposaże
nie go w odmianę zwaną potocznie językiem literackim. Przez to 
bardzo niedokładne określenie rozumiem tu odmianę języka narodo
wego przeznaczoną do użytku we wszystkich dziedzinach poza 
życiem codziennym: nie tylko w literaturze artystycznej, ale także 
w publicystyce, nauczaniu i nauce, administracji oraz w życiu 
religijnym (jeżeli dana religia na to pozwala).

Decydującym krokiem na drodze do stworzenia języka literac
kiego jest ustalenie jego tzw. bazy dialektalnej. Język literacki 
bowiem nie może powstać z niczego. Trzeba go oprzeć albo na 
wybranym dialekcie potocznym języka narodowego (taką postawę 
nazwałbym dialektalizmem), albo na literackim języku dawnych 
wieków, później porzuconym przez naród (tu narzucałby się termin 
„historyzm”). W pewnych wypadkach decyzję w tej sprawie dyktują 
patriotycznym kodyfikatorom języka narodowego względy prak
tyczne. Często jednak jest ona inspirowana pobudkami propagan
dowymi: chodzi o to, aby oblicze powstającego języka literackiego 
stało się m.inn. środkiem kształtowania opinii o tym języku i o uży
wającym go narodzie — opinii cudzej i własnej.
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Na przełomie XVIII i XIX wieku językami literaekimi w zasa
dzie ustalonymi, choć oczywiście nadal ewoluującymi, rozporządzały 
w Europie tylko narody panujące w poszczególnych państwach: 
Brytyjczycy, Francuzi, Hiszpanie, Portugalczycy, Holendrzy, D uń
czycy, Szwedzi, Polacy i Rosjanie. Mimo braku jedności państwowej 
ukształtowane języki literackie mieli także Niemcy i Włosi. Świado
mość pozostałych narodów europejskich co najwyżej się budziła, 
„a ukształtowanie ich języków literackich należało do zadań przyszło
ści. Języki literackie takich narodów można umownie nazwać 
młodymi.

Wyłącznie względy propagandowe decydowały o wyborze bazy 
dialektalnej języka literackiego w tych wypadkach, w których 
postanawiano go oprzeć na zapomnianym narodowym języku 
literackim minionej epoki. Był to z reguły język świetnej kultury, 
której splendor spływał na wskrzeszających go potomków. Tym 
kierowali się np. Islandczycy, opierając na przełomie XVIII i XIX w. 
swój nowy język literacki na języku swoich sławnych średniowiecz
nych sag. Mogli to zrobić tym łatwiej, że także potoczny język 
islandzki od średniowiecza zmienił się właściwie tylko w wymowie. 
Podobną drogą poszli Czesi, wskrzeszając swój język literacki z XVI 
wieku, a więc z epoki, gdy zajmowali jedno z czołowych miejsc 
w europejskiej literaturze reformacyjnej. Ci jednak narazili się na to, 
że ich nowy język literacki do dziś różni się mocno od potocznego 
i wymaga dość mozolnej nauki. Podobne koszty historyczne ponieśli 
Słoweńcy.

Szczególne jednak trudności spowodował historyzm językowy 
narodu arabskiego, którego świadomość zrodziła się, czy odrodziła, 
w czasie pierwszej wojny światowej, a rozszerzyła się i zinten
syfikowała po drugiej wojnie. Naród ten używał w średniowieczu 
opromienionego sławą arabskiego języka literackiego, który jednak 
w czasach nowożytnych pozostał już tylko językiem liturgii i literatu
ry religijnej. Mową potoczną każdego Araba jest dialekt jego miasta, 
wsi czy plemienia. Mieszkańcy jednego państwa arabskiego rozumie
ją  się bez trudności, sąsiadów rozumieją z pewnym trudem, a Arabów 
z dalszych krajów nie rozumieją w ogóle. Ponadto znajomość 
żadnego dialektu nie umożliwia zrozumienia tekstu w dawnym
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języku literackim i odwrotnie. Jako wyłącznie potoczne, dialekty są 
pogardzane i do upowszechnienia się nie nadają. W tej sytuacji 
jedynym wyjściem wydawałoby się oparcie nowoczesnego języka 
literackiego na średniowiecznym i jego intensywne upowszechnianie. 
W tym też kierunku idą wysiłki patriotycznych kół arabskich, ale 
napotykają na pewne opory. Po pierwsze, średniowieczny literacki 
język arabski jest językiem trudnym i jego nauczanie pochłonęłoby 
dużą część nauki szkolnej w ogóle. Po drugie, jako język K oranu jest 
to język święty, którego udostępnienie np. kobietom i innowiercom 
zakrawałoby na profanację.

Również i te świadome narody, które jako podstawę młodego 
języka literackiego wybrały określony dialekt współczesny, kierowa
ły się często względami prestiżowymi czy wręcz propagandowymi. 
Tak np. Słowacy oparli swój język literacki na narzeczu środkowos- 
łowackim jako najbardziej odrębnym od języka czeskiego, wobec 
którego chcieli wykazać swoją niezależność. Ukraińcy i Bułgarzy 
oparli się na języku swoich wielkich narodowych poetów, Szewczenki 
i Botewa, chcąc połączyć nauczanie języka literackiego z nauczaniem 
patriotycznej poezji.

Bywały co prawda wypadki, w których za wyborem określonego 
dialektu jako bazy młodego języka literackiego przemawiały względy 
praktyczne. Estończycy wybrali swój dialekt północny, a Łotysze 
środkowy, jako najłatwiejsze do opanowania dla użytkowników 
pozostałych narzeczy. W innych narodach dano pierszeństwo dialek
tom głównych ośrodków miejskich lub ich okolic, np. dialektowi 
Barcelony dla języka katalońskiego. Również ze względów praktycz
nych Finowie i Rumuni poszli w pierwszej połowie XIX wieku drogą 
pośrednią między historyzmem a dialektalizmem: jako podstawę 
języka literackiego wybrali spośród żywych dialektów taki, który już 
od pewnego czasu funkcjonował jako ogólnonarodowy język religij
ny. I tak literacki język rumuński oparto na dialekcie Bukaresztu 
—  nie dlatego, jakoby to miasto było już wtedy stolicą ogól
nonarodowego państwa rumuńskiego, bo^takie jeszcze nie istniało, 
ale dlatego, że dialekt ten był od przeszło stu lat językiem ogól- 
norumuńskiej literatury religijnej dzięki intensywnej działalności 
wydawniczej pewnego metropolity bukaresztańskiego, zresztą z po
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chodzenia Gruzina. Jako podstawę literackiego języka fińskiego 
przyjęto dialekt okolic miasta Turku, ponieważ w użyciu był 
szesnasto wieczny przekład Nowego Testamentu na ten właśnie 
dialekt. Bywały zresztą wypadki, kiedy podstawą młodego języka 
literackiego stawał się, na pozór przypadkowo, osobisty dialekt jego 
kodyfikatora: dla Serbów i Chorwatów (!) w pierwszej połowie XIX 
wieku dialekt W uka Karadżicia, a dla Litwinów w pierwszych 
dziesięcioleciach XX w. dialekt Jonasa Jablonskisa. Ale i tutaj 
z pozornym trafem współgrały momenty propagandowo-prestiżowe. 
W uk Karadżić był nie tylko kodyfikatorem literackiego języka 
serbochorwackiego, ale wydał także w swoim ojczystym dialekcie 
pierwszy zbiór ludowych serbskich pieśni epickich, których piękno 
olśniło Europę. Dialekt litewski skodyfikowany przez Jablonskisa 
był nie tylko jego dialektem ojczystym, ale był też znany językoznaw
com zachodnim od połowy XVII wieku z pierwszych gramatyk 
litewskich. Ponadto był to dialekt ze wszystkich litewskich najbar
dziej archaiczny, a właśnie z archaiczności swojego języka i z jego 
bliskości wobec prajęzyka indoeuropejskiego Litwini byli dumni 
przed światem.

N a znaczenie momentów propagandowych przy wyborze bazy 
języka literackiego ciekawe światło rzucają wypadki, w których 
dochodziło do konfliktu między dwiema odmianami języka preten
dującymi do tej roli. Konflikt taki rozegrał się w Norwegii. Kraj ten 
miał w średniowieczu własny język literacki, ale już w wieku XV 
wyparł go język duński w związku z tym, że Norwegia w wiekach 
XV-XVIII należała do Danii. Dopiero około 1840 r. rozpoczęły się 
próby stworzenia nowoczesnego norweskiego języka literackiego. 
Próby te poszły od razu w dwu sprzecznych kierunkach. Zwolennicy 
pierwszego ze względów praktycznych przyjęli jako podstawę języka 
literackiego gwary miejskie, w gruncie rzeczy pochodzenia duńs
kiego, choć znorwegizowane — częściowo samorzutnie, częściowo 
sztucznie. Natom iast ich przeciwnicy, w obawie przed wynaradawia
jącym wpływem duńskim i przed opinią o niesamodzielności kul
turalnej Norwegów, oparli swoją wersję języka literackiego na 
gwarach wiejskich zachodniej Norwegii, które kontynuowały język 
staronorweski w całej jego czystości. Pierwszą wersję języka literac
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kiego nazwano riksmal czyli językiem państwowym, drugą landsmal 
czyli językiem krajowym. Obie nazwy są bardzo niedokładne. W obu 
językach powstała bogata literatura piękna, ale wielcy pisarze XIX 
i XX w. pisali tylko riksmalem, który też wyłącznie przyjął się jako 
język urzędowy i wykładowy w szkołach; landsmal był i jest tylko 
przedmiotem nauczania. W raz z ustaniem niebezpieczeństwa duńs
kiego popularność landsmalu bardzo mocno zmalała. Obecnie jego 
używanie nosi znamiona pewnej ekstrawagancji.

Rolę czynników propagandowych jeszcze wyraźniej uwidacz
niają przykłady, w których istniejący już język literacki został 
zastąpiony nowym. Zmiana taka miewała w toku dziejów różną 
genezę — od dobrowolnej modyfikacji postawy kół patriotycznych 
aż do arbitralnego nakazu totalitarnej władzy. W tym też porządku 
omówię tu kilka przykładów zmiany języka literackiego.

Kiedy w 1830 r. Grecja wywalczyła sobie niepodległość, znalazła 
się pod względem językowym w sytuacji podobnej do arabskiej. 
Językiem religijnym był starogrecki w nowogreckiej wymowie, na 
piśmie zrozumiały dla grecystów całego świata. Językiem potocznym 
natomiast, i to powszechnym, był i jest bardzo od niego odległy 
nowogrecki. W wyborze podstawy języka literackiego Grecy poszli 
drogą skrajnego historyzmu i wybrali starogrecki. Nazwano go 
katharevusa, dosłownie „językiem czystym” , podczas gdy nowogre
cki określono nazwą dhimotiki, dosłownie „język ludowy” . Ta druga 
nazwa jest szczególnie nieścisła, ale jest też wymowna: obok chęci 
wykorzystania w oczach Zachodu prestiżu starożytnej Hellady, 
motywem osobliwej decyzji była niewątpliwie pogarda dla niewy
kształconych warstw własnego narodu. Przez następnych 140 lat 
dziecko greckie poświęcało niemal całą szkołę podstawową i średnią 
na praktyczną naukę własnego rzekomo języka literackiego, bardzo 
zresztą trudnego.. Jeszcze w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku 
zarówno przekład Nowego Testamentu, jak  i Ajschyłosa na nowo
grecki został przyjęty jako profanacja i wywołał zamieszki w Ate
nach. Od początku jednak istnieli również zwolennicy uznania za 
literacki języka nowogreckiego. Szermowali oni argumentami o cha
rakterze zarówno praktycznym, jak  i demokratycznym. Wywalczyli 
też dla nowogreckiego równouprawnienie najpierw w poezji, potem,
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pod koniec XIX wieku, w prozie artystycznej, a następnie w kolej
nych dziedzinach życia z wyjątkiem religii, administracji, nauki 
i szkolnictwa wyższego. Wreszcie w roku 1976 decyzją parlamentu 
język starogrecki został usunięty także z tych dziedzin. Obecnie ma 
już tylko pojedynczych zwolenników.

Zawiła jest historia języka literackiego macedońskiego. Ci 
spośród słowiańskich mieszkańców M acedonii, którzy w ogóle 
mieli świadomość narodową, uważali się do roku 1943 za Bułgarów, 
a swój język za dialekt bułgarskiego, choć ich kraj należał do roku 
1913 do Turcji, a potem  do Serbii, a od roku 1918 należy do 
Jugosławii. Podczas drugiej wojny światowej partyzanci m acedońs
cy włączyli się do antyhitlerowskiej walki Serbów, podczas gdy 
władze Bułgarii pozostały wierne III Rzeszy. W związku z tym 
w roku 1943 patrioci macedońscy ogłosili M acedończyków oddziel
nym narodem , a ich język uznali za odrębny od bułgarskiego. To 
otatnie zagadnienie, jak  wiele innych podobnych, nie da się 
rozwiązać metodami ściśle językoznawczymi. Odrębna świadomość 
narodow a M acedończyków wzmogła się w roku 1948, kiedy 
Jugosławia zerwała ze stalinowskim Związkiem Sowieckim, k tóre
mu z kolei komunistyczna Bułgaria pozostała wierna. W tedy to 
językoznawcy macedońscy opracowali gram atykę i słownictwo 
języka macedońskiego w duchu możliwie dalekim od bułgarszczyz- 
ny. Większość Bułgarów nie uznała nigdy odrębności narodu ani 
języka macedońskiego, a chłopi obu krajów na ogół nie umieją 
rozróżnić ich języków literackich.

Akcję zmiany języka literackiego zakrojoną na ogromną skalę 
przeprowadziły centralne władze Związku Sowieckiego na początku 
lat trzydziestych. Obiektem tej akcji był język literacki muzułmańs
kich ludów z rodziny tureckiej. Ludy te, nie licząc enklaw w Europie 
i na Kaukazie, zamieszkują olbrzymi obszar zwany tradycyjnie 
Turkiestanem, a pod rządami komunistycznymi Azją Środkową. 
Potoczne dialekty tych ludów są bardzo do siebie zbliżone i stanowią, 
od Pamiru po Besarabię, jedno kontinuum dialektalne; obejmuje ono 
również język turecki w węższym znaczeniu, używany w Turcji. 
Uczciwe pogrupowanie tych dialektów w języki jest zadaniem 
niewykonalnym.
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Począwszy od średniowiecza aż po lata trzydzieste naszego 
wieku omawiane ludy posługiwały się jednym literackim językiem 
tureckim, co prawda dość silnie zróżnicowanym regionalnie. Ta ich 
część, której świadomość narodowa była wyraźna, uważała się od 
początku XX wieku za jeden naród turecki i marzyła o połączeniu 
wszystkich ludów tureckich w jedno niezależne państwo. Idea ta, 
zwana panturkizmem, była oczywiście niebezpieczna dla każdego 
imperium rosyjskiego. W latach trzydziestych decyzją sowieckich 
władz politycznych turecką i muzułmańską ludność Związku po
dzielono arbitralnie na narody, a jej dialekty na języki w liczbie 13. 
Dla każdego z tych języków stworzono oddzielną postać literacką, 
opartą na wybranej gwarze potocznej, oraz oddzielną pisownię, 
maksymalnie różną dla każdego z języków. Ogólnoturecki język 
literacki wycofano z użycia jako rzekomo niezrozumiały dla prostych 
ludzi.

Na swoją małą skalę powtórzył taką odnowę języka literackiego 
komunistyczny rząd albański po II wojnie światowej. Język albański 
dzieli się na dwa narzecza, północne i południowe, bardzo do siebie 
niepodobne. Literatura albańska rozwijała się od XVI wieku niemal 
wyłącznie w narzeczu północnym, które w drugiej połowie XIX w. 
stało się podstawą nowoczesnego albańskiego języka literackiego. 
Mimo to, i mimo że na obszarze narzecza północnego leży stolica 
kraju, Tirana, w roku 1946 komunistyczny rząd albański narzucił 
Albanii nowy język literacki, oparty, przeciwnie, na narzeczu połu
dniowym. Przy jego kodyfikacji zatrudniono miejscowych lingwis
tów. W roku 1972 zjazd tych ostatnich, którego stopień niezależności 
łatwo sobie wyobrazić, uznał nowy język literacki za jedynie dopusz
czalny. Trudno się dopatrzyć w tych posunięciach innego celu, niż 
odcięcie narodu albańskiego od jego przedkomunistycznej literatury. 
3.3 Wzbogacanie słownictwa.

Baza dialektalna języka literackiego przesądza tylko o jego 
stronie gramatycznej, natom iast nie może mu zapewnić potrzebnego 
zasobu słownikowego i frazeologicznego. Co więcej, ten zasób przy 
dalszym funkcjonowaniu języka literackiego wymaga ciągłej ak
tualizacji w miarę pojawiania się w życiu narodu coraz nowych 
realiów.
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Są tylko dwa sposoby tworzenia i modernizowania słownictwa: 
albo zapożyczenia z jednego lub kilku języków obcych, albo neologi
zmy słowotwórcze, ukute z materiału zastanego w języku. W śród 
takich neologizmów szczególne miejsce zajmują tzw. kalki, wzorowa
ne pod względem znaczenia swoich części na wyrazie języka obcego 
— tak jak np. polski rzeczownik "kręgosłup" jest wzorowany na 
swoim niemieckim synonimie „W irbelsaule” , złożonym z „W irbel” 
(krąg) i „Saule” (słup).

Jest zjawiskiem bardzo pospolitym, że koła patriotyczne in
gerują w sprawy doboru słownictwa języka narodowego i głoszą coś, 
co można by było nazwać patriotycznymi doktrynami leksykalnymi. 
Większość tych doktryn polega na zalecaniu neologizmów, propago
wanym niekiedy wręcz z fanatyzmem i najczęściej z powodzeniem. 
W śród neologizmów niepostrzeżenie, ale zwykle licznie, wkradają się 
do języka kalki, i to często wzorowane właśnie na języku obcym 
uważanym za niebezpieczny. Za gloryfikowaniem neologizmów 
kryje się obawa, że zapożyczenia mogłyby zdyskredytować naród 
zapożyczający wyrazy, i to zdyskredytować podwójnie: po pierwsze, 
jako rzekomo niższy kulturalnie od narodu dostarczającego zapoży
czeń; po drugie, jako rzekomo mówiący językiem niejako bezpłod
nym, niezdolnym do wzbogacania się o własnych siłach. Argumenty 
takie wysuwali już starożytni pisarze rzymscy, zwalczając zapożycze
nia z greki do łaciny. W czasach nowożytnych wysuwali je wielokrot
nie patrioci niemieccy od wieku XVII do XX włącznie, a za ich 
wzorem lub bez ich wzoru, równie często powtarzali je patrioci 
innych narodów (z wyjątkiem anglofonicznych i romańskich). Ponie
waż zaś wszystkie młode języki literackie tworzyły i tworzą swoje 
słownictwo pod opiekuńczym okiem patriotów, więc słownictwo to 
składa się głównie z neologizmów. Może najdalej w tym kierunku 
poszli twórcy norweskiego landsmalu, którzy nawet dla Europy, 
Afryki, Azji i Ameryki ukuli swojskie nazwy o dosłownym znaczeniu 
„część północna” , „część południowa” , „część wschodnia” i „część 
zachodnia” .

Tworzenie słownictwa za pomocą zapożyczeń jest nierównie 
łatwiejsze i szybsze, ale jako ogólna zasada rzadko znajduje łaskę 
w oczach patriotów (znowu z wyjątkiem anglofonów i Romanów).
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Wypadki, w których ci ostatni aprobują zapożyczenie słownictwa, 
można podzielić na dwa typy.

Po pierwsze, nie są na ogół kwestionowane masowe zapożycze
nia kontynuujące narodową tradycję. Stąd aprobata patriotów dla 
zapożyczeń ze starogreckiego do młodego języka literackiego nowo- 
greckiego, z nowożytnej łaciny do młodego języka literackiego 
katalońskiego, wreszcie z niemieckiego do duńskiego w połowie XIX 
wieku (przy czym chodziło o niemieckie neologizmy).

Po drugie, w niektórych krajach są propagowane zapożyczenia 
z obcego języka żywego, mające charakter niejako pokazowy. 
Zmierzają one do nadania językowi zapożyczającemu takiego ob
licza, żeby sam naród dostarczający mu pożyczek uwierzył w jego 
bliskość. Najbardziej charakterystyczne są tu dziewiętnastowieczne 
doktryny leksykalne rumuńskie i bułgarskie.

Rumuni w okresie między rokiem 1830 a 1870 zbudowali swoje 
nowożytne słownictwo z zapożyczeń z łaciny, włoskiego i zwłaszcza 
francuskiego. Początkowo toczyły się spory między zwolennikami 
każdego z tych języków, potem w łonie kilkuosobwej grupy kodyfi- 
katorów doszło do dość skomplikowanego kompromisu. Był to 
okres, kiedy Francja głosiła, zwłaszcza we Włoszech, hasło pan- 
romanizmu. Rumuni liczyli na to, że sztucznie wywołane wrażenie 
stuprocentowej romańskości ich języka zjedna im pomoc Francji 
w zrzuceniu jarzm a rosyjskiego i austriackiego. Podobnie w ostatnich 
dziesięcioleciach XIX wieku patrioci bułgarscy skutecznie propago
wali zapożyczenia z rosyjskiego, chcąc zwiększyć wrażenie braterst
wa w oczach Rosjan, swoich obrońców przed Turkami. N a użytek 
wewnętrzny natom iast wytaczano w Bułgarii mocno przesadzony 
argument, że zapożyczane wyrazy rosyjskie same są z kolei po
chodzenia cerkiewnosłowiańskiego, a więc bułgarskiego.
3.4. Puryzm.

Omówione dotychczas doktryny patriotyczno-leksykalne moż
na by nazwać pozytywnymi: wskazywały one sposoby wypełniania 
pustych miejsc w słownictwie języka. Każda taka doktryna miała 
jednak również aspekt negatywny, czyli purystyczny: patriotyczni 
działacze językowi wzywali do wprowadzania zalecanych przez siebie
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wyrazów nie tylko w puste miejsca, ale także zamiast wyrazów 
dotychczas istniejących. W niektórych wypadkach ten negatywny 
aspekt stawał się wyłączny; ostrej granicy wytyczyć nie można. 
Doktryny purystyczne mają kilka cech charakterystycznych: właś
ciwe są tylko niektórym odłamom środowisk patriotycznych; zmie
niają się wraz z sytuacją polityczną; wreszcie rzadko udaje się 
zrealizować je w całości.

Prostego przykładu doktryny purystycznej dostarcza Szwecja 
drugiej połowy XIX wieku. Kraj ten i jego język, podobnie jak  inne 
języki skandynawskie, ulegał w wiekach od XIV do XVIII silnym 
wpływom niemieckim. Wpływom tym ze zwykłych antyzapożycze- 
niowych powodów przeciwstawił się w drugiej połowie XIX wieku 
kierunek zwany skandynawizmem. Jego zwolennicy usiłowali usunąć 
z języka szwedzkiego zakorzenione w nim pożyczki niemieckie 
i zastąpić je czy to neologizmami szwedzkimi, czy też zapożyczeniami 
z innych języków skandynawskich. Kierunek ten, realizowany głów
nie w literaturze artystycznej, pozostał tylko ciekawostką.

W Polsce puryzm ograniczył się do pewnych środowisk, głównie 
podręcznikarskich i urzędniczych. Tak np. już w pierwszych polskich 
podręcznikach medycyny, wydanych w zaborze austriackim po 
spolszczeniu tamtejszych uniwersytetów w latach osiedziesiątych 
XIX wieku, międzynarodową terminologię medyczną zastąpiono 
neologizmami lub preinterpretowanymi wyrazami dialektalnymi. 
Innowacje przyjęły się na ogół tylko w stylu naukowym. Tak np. 
wszyscy mówimy o szkarlatynie, dyfterycie, paradentozie, reumatyz
mie i szkielecie, a tylko lekarze w oficjalnych okazjach piszą i mówią 
o płonicy, błonicy, przyzębicy, gośćcu i kośćcu. Z  kolei w Polsce 
międzywojennej wraz z utworzeniem szkół zawodowych i kursów 
jazdy samochodowej niemiecką terminologię rzemieślniczą zastąpio
no polską, która w tym wypadku się przyjęła. W czasach powojen
nych krakowski „ziemniak” zwyciężył warszawski „kartofel” dzięki 
jakiemuś puryście we władzach upaństwowionego handlu.

Niektóre doktryny purystyczne zasługują raczej na nazwę 
impurystycznych: na miejsce wyrazu odziedziczonego wprowadza się 
zapożyczenie z języka obcego wartościowanego pozytywnie. Tak 
postępują Pakistańczycy ze swoim językiem urzędowym, zwanym
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urdu. Pewne wyrazy odziedziczone zastępują pożyczkami z arabs
kiego; tym bardziej spośród dwu istniejących synonimów, odziedzi
czonego i arabskiego, usuwają ten pierwszy, a pozostawiają drugi. 
Jest to wynik pewnego rodzaju kompleksu spowodowanego dwoma 
faktami. Po pierwsze, w Pakistanie językiem urdu nikt na co dzień nie 
mówi; po drugie, jest on w zasadzie identyczny z językiem hindi, 
którym w sąsiednich Indiach mówi na co dzień 350 milionów ludzi. 
Różnica polega tylko na zapożyczeniach: arabskich w urdu, sansk- 
ryckich w hindi; natom iast słownictwo odziedziczone jest w obu 
językach to samo. Nic dziwnego, że Pakistańczycy chcą je zarabizo- 
wać, żeby uniknąć zarzutu, że ich państwowy język nie jest ich 
własnością, lecz właśnością znienawidzonych Hindusów.

W niektórych zawodach przewroty w polityce wewnętrznej 
i międzynarodowej spowodowały kolejne pojawienie się dwu dokt
ryn purystycznych, sprzecznych ze sobą. Tak np. w języku perskim za 
rządów ostatniego szacha w związku z dążnością do laicyzacji kraju 
zapanował puryzm antyarabski: odwieczne zapożyczenia arabskie 
zaczęto zastępować neologizmami perskimi. Cóż stąd, kiedy z kolei 
po islamskiej rewolucji Chomeiniego neologizmy te usunięto, a pu
ryzm antyarabski zastąpiono proarabskim impuryzmem w stylu 
pakistańskim.

Podobnie w Turcji lat dwudziestych arabizmy i persjanizmy 
postanowiono zastąpić neologizmami tureckimi i zapożyczeniami 
z języków pokrewnych. Tutaj próbom  tym patronowały nie tylko 
tendencje laicystyczne, ale także wspomniany wyżej prąd zwany 
panturkizmem, a zmierzający do połączenia w jedno państwo 
wszystkich narodów mówiących językami z rodziny tureckiej. Od lat 
trzydziestych począwszy panturkizmowi przeciwstawił się bardzo 
ostro Związek Sowiecki, o czym też już była mowa. Wtedy w Turcji 
nowe turcyzmy zastąpiono z kolei zapożyczeniami z francuskiego, 
które się przyjęły.

Język rumuński, jakkolwiek niewątpliwie romański dzięki swo
jej gramatyce i podstawowemu słownictwu, wchłonął jednak w swo
jej historii wielką liczbę zapożyczeń z języków sąsiednich: z albańs
kiego w wieku mniej więcej VIII, z bułgarskiego (najliczniejsze) w XI 
i XII, z węgierskiego w XIII, z tureckiego i nowogreckiego w wiekach
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od XV do XVIII włącznie. N a początku XIX wieku, kiedy w Rum u
nii zaczęła się szerzyć świadomość narodowa, pożyczki te — może 
z wyjątkiem niektórych tureckich i nowogreckich — były już od 
wieków zakorzenione w języku i nikt nie odczuwał ich obcości, 
podobnie jak Polacy nie odczuwają niemieckości wyrazów „szano
wać” czy „kształt” . Dla patriotów rumuńskich jednak zapożyczenia 
z minionych wieków, szczególnie bardzo liczne bułgaryzmy, były 
kłopotliwe. N a ich podstawie bowiem propaganda rosyjska przed
stawiała Rumunów jako naród nie tylko prawosławny, ale ponadto 
słowiański, a więc z natury predestynowany do tego, żeby się 
rozpłynąć w rosyjskim morzu, nawiasem mówiąc, podobne tezy 
głosili później stalinowcy.

W spomnianą zatem decyzję zapożyczania wyrazów łacińskich 
i romańskich uzupełniano decyzją purystyczną: należy oczyścić 
słownictwo rumuńskie z innych, dawniejszych zapożyczeń, z buł- 
garyzmami na czele.

Otóż z tych dwu postanowień udało się zrealizować tylko 
pierwsze, pozytywne. Postanowienie drugie, purystyczne, zdołano 
urzeczywistnić tylko w małej części. Znikły z języka niektóre pożyczki 
tureckie i nowogreckie, zwłaszcza o znaczeniu abstrakcyjnym. N ato
miast odwieczne albanizmy, madziaryzmy i — o zgrozo — bułgaryz
my pozostały w najlepsze w języku obok romanizmów świeżej daty, 
które miały je wyprzeć.

Co więcej, po roku 1871, kiedy panromanistyczna Francja padła 
pod ciosami Niemiec, znikł międzynarodowy powód do romanizacji 
języka rumuńskiego. W polityce wewnętrznej z profrancuską partią 
liberalną zaczęła rywalizować proniemiecka konserwatywna. Jej 
rzecznicy w życiu kulturalnym poczęli potępiać demoralizujące 
rzekomo wpływy francuskie, a gloryfikować wieś rumuńską, patriar- 
chalną ich zdaniem Rumunię sprzed XIX wieku, a nawet przedrzym- 
ską prehistorię. W krótce wystąpił językowy przejaw tej tendencji: 
nowy puryzm, tym razem antyzachodni. Zwalczał on z kolei 
zapożyczenia łacińskie i romańskie — wprawdzie niedawne, ale już 
również zakorzenione, przynajmniej w języku ludzi wykształconych 
i mieszkańców miast; akceptował natomiast, i to nie bez pewnej 
sympatii, zapożyczenia sprzed XIX wieku, z bułgaryzmami włącznie.
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Rumuński puryzm antyzachodni miał szanse realizacji tylko 
w literaturze artystycznej, gdzie też przyjęło go wielu wybitnych 
pisarzy. Dla potrzeb nauki, administracji, a nawet życia codziennego 
słownictwo rumuńskie sprzed XIX wieku było zupełnie niewystar
czające. Neologizmów nikt nie propagował — może ze względu na 
wyraźnie archaizujący, a nie nowatorski charakter prądu, a może 
również przez świadomość małych możliwości słowotwórczych języ
ka, pozbawionego, jak  wszystkie romańskie, nie tylko złożeń, ale 
właściwie także prefiksacji.

W wieku XX puryzm łacińsko-romański należał już w Rumunii 
do przeszłości, natom iast puryzm antyzachodni powracał falami 
wraz z wpływami politycznymi Rosji (bez względu na jej ustrój) lub 
Niemiec.

4. Aspiracje narodowe a poglądy na historię języka.

Tyle o wpływie kół patriotycznych na rzeczywistość językową. 
Jak jednak wiadomo, postawa patriotyczna przeważa m.in. wśród 
historyków; dotyczy to również historyków ojczystego języka. Zdają 
sobie oni jasno sprawę z tego, że obraz jego historii, a poprzez nią 
historii narodu, silnie wpływa na prestiż tego narodu w oczach jego 
własnych i cudzych. Lingwiści tacy, podobnie jak  historycy wszyst
kich innych stron życia narodu, wielokrotnie głoszą, często w najlep
szej wierze, takie poglądy na historię języka narodowego, nowators
kie lub konserwatywne, które wydają im się korzystne dla opinii 
narodu, a którym za granicą hołduje co najwyżej mniejszość badaczy.

Mówię tu tylko o działalności dogmatyzującej zawodowych 
językoznawców, którzy zawsze muszą się liczyć tak czy inaczej 
z nauką światową. Pomijam natomiast działalność lingwistów am a
torów (także spośród specjalistów z innych dziedzin nauki), polity
ków, dziennikarzy, wychowawców i autorów powieści historycz
nych. Wszyscy tu  wymienieni wielokrotnie przejmują twierdzenia 
językoznawców-patriotów, często również w najlepszej wierze, ale 
nie zawsze ze zrozumieniem, i z dogmatów dla krajowych nauko
wców robią dogmaty dla całego świadomego narodu. Niekiedy 
posuwają się także do oryginalnych pomysłów językoznawczych,
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przy czym z natury rzeczy na ogół nie uwzględniają dorobku 
lingwistyki światowej.
4.1. Pochodzenie języka narodowego.

Jednym z częstych obiektów narodowego dogmatyzmu lingwis
tycznego jest pochodzenie języka ojczystego lub grupy języków, do 
której on należy — innymi słowy, ich pokrewieństwo z określonymi 
innymi językami. Bronione są pewne pokrewieństwa odczuwane jako 
pożądane dla narodu, a negowane są inne, uważane za niekorzystne.

Ten ostatni wypadek zachodzi np. wtedy, kiedy językoznawcy 
należący do narodu politycznie słabszego bronią się przed przypisa- 
nim ich językowi zbyt bliskiego pokrewieństwa z językiem narodu 
politycznie silniejszego i ekspansywnego. Tak np. językoznawcy 
bałtyccy, czyli litewscy i łotewscy, wyróżniają się dziś już właściwie 
w skali światowej tym, że negują przynależność swoich języków do 
grupy wspólnej z językami słowiańskimi. Dawniej, jeszcze w pierw
szej połowie naszego stulecia, byli w tym poglądzie mniej osam ot
nieni. Taki dogmat językowy można by nazwać obronnym.

Natom iast partner politycznie mocniejszy chętnie przyznaje się 
do pokrewieństwa językowego z politycznie słabszym, zwłaszcza 
jeżeli sąsiaduje z nim geograficznie. Tak np. uczeni gruzińscy z reguły 
przedstawiają jako jedną rodzinę wszystkie tubylcze języki Kaukazu, 
których jest czterdzieści kilka, a do których należy ich własny. 
Natom iast większość uczonych spoza Gruzji dzieli te języki na trzy 
rodziny: rodzinę południową, której najważniejszym przedstawicie
lem jest język gruziński; rodzinę zachodnią, w której najlepiej nam 
znany z imienia jest język czerkieski; wreszcie rodzinę wschodnią, 
obejmującą wśród dwudziestu kilku języków czeczeński i lezgiński. 
Otóż wśród użytkowników wszystkich tych języków Gruzini stano
wią 60 proc., nosiciele pozostałych czterdziestu kilku języków tylko 
40 proc. Jedyni też wśród narodów kaukaskich Gruzini mają historię 
i literaturę sięgającą końca starożytności. W  minionych wiekach 
często dzierżyli hegemonię polityczną i kulturalną nad całym K auka
zem. Trudno się oprzeć wrażeniu, że przedstawianie wszystkich 
tubylczych mieszkańców Kaukazu jako spokrewnionych z Gruzina
mi ma służyć usprawiedliwieniu tej hegemonii także na przyszłość.



NARÓD WOBEC JĘZYKA 25

Pokrewieństwo to można by określić dla Gruzinów jako kuszące.
W innych wypadkach patriotyczni językoznawcy dogmatyzują 

określoną teorię pochodzenia ojczystego języka nie tyle jako kuszącą, 
ile jako krzepiącą. Taki charakter mają hipotezy spokrewniające 
język narodu politycznie słabego z jakąś dawną wielką rodziną 
języków, rzeczywistą czy rzekomą, ale grupującą języki narodów 
niegdyś potężnych politycznie lub kulturalnie, choć dziś już nie 
istniejących lub niegroźnych.

Typową hipotezą krzepiącą, i to dla tych samych Gruzinów, jest 
tzw. hipoteza iberyjsko-kaukaska. Łączy ona w jedną rzekomą 
rodzinę język gruziński (oraz jego suponowanych krewniaków na 
Kaukazie) z dalekim geograficznie językiem baskijskim w Pirenejach 
hiszpańskich. W odległej starożytności rodzina ta miała obejmować 
także inne zaginione później języki narodów basenu M orza Śród
ziemnego. W ykopaliska archeologiczne oraz zapożyczenia w grece, 
łacinie i językach Azji Mniejszej świadczą o wysokim poziomie 
kultury tych narodów. Główne argumenty przytaczane na rzecz 
hipotezy iberyjsko-kaukaskiej są dwa. Po pierwsze, między językami 
kaukaskimi a baskijskim istnieją pewne podobieństwa w składni. Po 
drugie, starożytni Grecy, a za nimi Rzymianie, zarówno mieszkań
ców południowej Hiszpanii, jak i Gruzinów określali wspólną nazwą 
— Iberów.

Większość uczonych pozagruzińskich uważa oba te argumenty 
za zwodnicze. Cechy składniowe łączące języki kaukaskie z baskijs
kim okazały się pospolite w skali światowej, a więc nie dowodzą 
pokrewieństwa. Iberami nazwali Grecy Gruzinów przez nieporozu
mienie: wyrażenie w języku ormiańskim, znaczące „u Gruzinów” , 
skojarzyło im się z nazwą Iberów hiszpańskich. Wreszcie język tych 
ostatnich został odczytany (choć nie zrozumiany) i okazał się 
niespokrewniony z baskijskim.

Jeszcze wyraźniej krzepiące znaczenie dla pewnych narodów 
Europy i Azji miała tzw. hipoteza uraloałtajska (dawniej zwana także 
turańską). Powstała ona w XIX wieku, a łączyła w wielką rodzinę 
językową wiele języków wschodniej Europy i północnej połowy Azji. 
Rodzina uraloałtajska miała się dzielić na dwie podrodziny: ałtajską 
i uralską. Na podrodzinę ałtajską miały się składać języki tureckie,
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mongolskie i tunguskie, a według niektórych uczonych także koreań
ski i japoński. Podrodzina uralska natom iast miała obejmować języki 
ugrofińskie (w tym węgierski, fiński i estoński) oraz języki samojedz- 
kie.

W miarę postępu badań hipoteza uraloałtajska zaczęła się 
kruszyć. Najpierw zakwestionowano pokrewieństwo języków urals- 
kich z ałtajskimi, którego zwolenników można dziś policzyć na 
palcach. Następnie podano w wątpliwość również istnienie rodziny 
ałtajskiej, a podobieństwa turecko-mongolsko-tunguskie zaczęto 
tłumaczyć wpływami języków tureckich na obie pozostałe grupy 
języków. Pogląd ten, jakkolwiek nie wyłączny, jest dziś poglądem 
większości uczonych.

Kiedy hipoteza uraloałtajska w swojej najśmielszej formie była 
jeszcze przedmiotem poważnych dyskusji naukowych głosili ją 
z największym entuzjazmem i najdłużej lingwiści w dwu krajach: na 
Węgrzech od końca XVIII wieku i w Turcji od początku XX stulecia. 
Patrioci obu krajów szukali w tej hipotezie odtrutki na narodowe 
kompleksy. Walczący o niepodległość Węgrzy, wiedząc o swoim 
niewątpliwym pokrewieństwie językowym z ludami myśliwych, 
zbieraczy i rybaków na Syberii, stojącymi na niskim szczeblu rozwoju 
gospodarczego i wymierającymi biologicznie, chcieli koniecznie być 
zarazem choćby dalszymi krewnymi walecznych i potężnych niegdyś 
narodów tureckich i mongolskich, a w XX wieku także podziwianych 
Japończyków. Z kolei Turcy, których imperium w XX wieku 
ostatecznie runęło, znajdowali pokrzepienie w myśli o tym, że nie 
tylko bliscy, ale także dalsi ich krewniacy zamieszkiwali niegdyś całą 
wschodnią połowę Europy i północną połowę Azji.

Dzisiaj hipoteza uraloałtajska ma tylko zupełnie pojedynczych 
obrońców. Co do skromniejszej hipotezy ałtajskiej, to zachowała ona 
zwolenników wśród niektórych tylko językoznawców Europy, a po
nadto w nieoczekiwanych środowiskach, a mianowicie wśród języko
znawców koreańskich i mongolskich.

Język koreański, podobnie jak  japoński, zdaniem większości 
lingwistów nie jest spokrewniony z żadnym innym znanym językiem 
żywym ani martwym. Tylko nieliczni zwolennicy istnienia rodziny 
ałtajskiej zaliczają do niej również te dwa języki. Tylko w Korei
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— i to, rzecz ciekawa, zarówno północnej, jak  i południowej — do 
godności patriotycznego dogm atu pretenduje dość nieoczekiwane 
twierdzenie. Głosi ono, że język koreański należy do rodziny 
ałtajskiej, a japoński nie. W ten sposób lingwiści koreańscy we 
własnym przekonaniu odkrywają krewniaków swojego narodu, i to 
niegdyś potężnych, a zarazem swoim byłym ciemiężcom, Japoń
czykom, odbierają argument na rzecz ewentualnej nowej agresji. 
Poza Koreą omawiane twierdzenie nie jest traktowane poważnie.

4.2. Zapożyczenia.

W latach osiemdziesiątych odbyło się w Związku Radzieckim 
kolokwium na temat istnienia lub nieistnienia ałtajskiej rodziny 
językowej. Brali w nim udział językoznawcy rekrutujący się z naro
dów językowo tureckich i mongolskich. I oto wszyscy językowi Turcy 
wypowiadali się za genealogiczną odrębnością języków tureckich od 
mongolskich, natom iast wszyscy językowi Mongołowie przemawiali 
za pokrewieństwem obu grup językowych w ramach rodziny ałtajs
kiej — czyli za poglądem, który w dzisiejszej nauce światowej trzeba 
uznać za mniejszościowy.

Jak wytłumaczyć tę radykalną dwoistość poglądów? Otóż trzeba 
tu dodać, że między językami tureckimi a mongolskimi zachodzi 
pewna liczba niewątpliwych podobieństw. Najwyraźniejsze wśród 
nich mają charakter leksykalny. Zdaniem zwolenników istnienia 
rodziny ałtajskiej podobieństwa te stanowią wspólne dziedzictwo 
języków tureckich i mongolskich jako spokrewnionych ze sobą. 
Natom iast zdaniem przeciwników istnienia rodziny ałtajskiej język 
pramongolski zapożyczył omawiane wyrazy z jakiegoś języka turec
kiego (odwrotny kierunek jest wykluczony z pewnych względów 
szczegółowych). Tego drugiego poglądu nie chcą przyjąć języko
znawcy mongolscy, ponieważ, jak  już wspomniałem, zapożyczanie 
wyrazów, i to w dużej liczbie, uchodzi za dyshonor. Natomiast 
uczonym tureckim świadomość, że język ich praojców górował, że 
tak powiem, na rynku zapożyczeń nad językiem Mongołów, pozwala 
łatwiej się pogodzić z poglądem większości lingwistów świata i zrezy
gnować z wiary w posiadanie zbyt licznych krewniaków.



28 ADAM WEANS BERG

W związku z ujemnym poglądem na zapożyczanie wyrazów inni 
patriotyczni językoznawcy często a mozolnie przedstawiają zapoży
czenia w ogóle, albo zapożyczenia z określonych języków, jako 
wyrazy rzekomo odziedziczone lub utworzone z odziedziczonych 
elementów. Dotyczy to np. zapożyczeń z łaciny i języków romańskich 
do niemieckiego, z języków słowiańskich do języka jidisz, albo 
z różnych języków nieromańskich do rumuńskiego.

4.3. Autochtonizm.

Swoistym zjawiskiem jest przekładanie pewnego źródła zapoży
czeń ponad inne. Zazwyczaj służy ono obronie tezy o autochtonizmie 
danego narodu, czyli o jego przebywaniu w jego dzisiejszej ojczyźnie 
od zarania dziejów. Poglądy autochtonistyczne należą do postaw 
obronnych: ponieważ agresorzy (np. nacjonaliści niemieccy w Polsce) 
często powoływali się na swoje prawdziwe lub rzekome pierwszeńst
wo historyczne na zagarniętych terytoriach, więc autochtoniści 
przypisują to pierwszeństwo własnemu narodowi, dotkniętemu lub 
zagrożonemu agresją.

W rumuńskim Siedmiogrodzie taki spór o historyczne pierw
szeństwo toczy się od wieków między Rumunami a Węgrami. Ci 
ostatni opanowali kraj około roku 900 n.e. i twierdzą, że Rumuni 
mieszkali tam co najwyżej kilkadziesiąt lat wcześniej. Rumuni 
natom iast utrzymują, że przebywają w Siedmiogrodzie bez przerwy 
od II i III w. n.e., kiedy kraj ten, pod nazwą Dacji, należał do państwa 
rzymskiego.

W związku z tym lingwiści rumuńscy często starają się udowod
nić dwie tezy, w które zagraniczni uczeni nie wierzą: po pierwsze, że 
w języku rumuńskim istnieją zapożyczenia z języka Gotów, którzy 
władali Dacją po Rzymianach od IV do VI w. n.e.; po drugie, że 
w rumuńszczyźnie nie ma zapożyczeń z albańskiego, których uczeni 
zagraniczni doliczają się około 60. Istnienie w rumuńskim pożyczek 
albańskich świadczy o słuszności oburzającej Rumunów tezy, że 
jeszcze we wczesnym średniowieczu ich przodkowie mieszkali nie 
w Rumunii, lecz daleko od niej na południe. Co gorsza, za tezą tą 
przemawiają również inne argumenty językowe i pozajęzykowe.
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Pewien lingwista rumuński usiłował wykazać, że wyrazy uw a
żane za albanizmy są w rzeczywistości tworami rumuńskimi, 
głównie dźwiękonaśladowczymi. W ydał nawet w tym celu w M ad
rycie słownik etymologiczny języka rumuńskiego, niczym innym się 
nie różniący od dotychczasowych. Jego etymologie nie zostały 
przyjęte nawet w Rumunii. N atom iast dogm atem  stała się tam inna 
teoria: że mianowicie rzekome albanizmy są w rzeczywistości 
zapożyczeniami ze starożytnego języka Daków, którzy żyli w R u
munii przed podbojem rzymskim. Żeby to udowodnić, kilkunastu 
ludzi poświęciło lata pracy na rzekome zrekonstruowanie języka 
owych Daków na podstawie nielicznych zachowanych nazw włas
nych o nieznanym znaczeniu — ale koniecznie w taki sposób, żeby 
ten hipotetyczny język dacki był podobny do albańskiego. W szyst
ko rozbija się jednak o przekonujące datowanie albanizmów 
rumuńskich ze względów fonetycznych dopiero na wczesne średnio
wiecze.

4.4. Wpływy gramatyczne.

Podobne tendencje patriotyczne, jak  w badaniach nad zapo
życzeniami leksykalnymi, ujaw niają się również w studiach nad 
międzyjęzykowymi wpływami gramatycznymi. Wpływy te bywają 
niekiedy bardzo intensywne, doprow adzając do powstawania tak 
zwanych lig językowych. Najlepiej wśród nich znana jest liga 
zwana bałkańską. Obejmuje ona przede wszystkim język bułgar
ski, m acedoński, albański i rum uński, w mniejszym stopniu 
nowogrecki, w jeszcze mniejszym serbochorwacki. Języki te m ają 
szereg cech gram atycznych, przede wszystkim składniowych, 
obcych językom  sąsiednim, w tym także pozostałym  słowiańskim 
i rom ańskim . Zdaniem  większości bałkanistów  pozabałkańskich 
te bałkanizm y gram atyczne są głównie pochodzenia greckiego, 
a w pojedynczych wypadkach także albańskiego. Nie chcą o tym 
słyszeć sami Bałkańczycy. Zdaniem  lingwistów każdego narodu 
tylko jego język wpływał na inne, a nigdy odwrotnie. Istnieje więc 
na genezę ligi bałkańskiej tyle poglądów, ile języków do niej 
należy.
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Narodowe dogmaty językoznawcze miewają również inne inten
cje — np. skrócenie minionych okresów wynarodowienia języko
wego lub ukazanie pochodzenia narodu jako możliwie najbardziej 
jednorodnego. W każdym jednak razie dogmaty takie powstają 
i rozbrzmiewają w każdym społeczeństwie świadomym narodowo 
— nie tylko w tych, z których pochodzą nasze przykłady. Jeśli więc 
patriotyczny dogmatyzm w nauce jest winą, to nie ma narodów 
niewinnych. Oceniajmy oddzielne osoby.

Adam Weinsberg — profesor Uniwersytetu Warszawskiego, 
językoznawca, filolog klasyczny, zmarł w lutym 1992 r.



Joanna Rapacka

KULTUROWO-HISTORYCZNE ZAPLECZE 
KONFLIKTU SERBSKO-CHORWACKIEGO

K o n f l ik t  jugosłowiański1 można rozpatrywać w różnych 

kategoriach, niekoniecznie odwołując się do odległej przeszłości, 
pamięci zbiorowej i treści tradycji, mimo ich natrętnej wszechobecno- 
ści zarówno w środkach przekazu jak i w komunikacji bezpośredniej. 
M ożna patrzeć na rozgrywający się dram at jako na realizację 
powstrzymanego przez totalitaryzm procesu rozpadu państw wielo
narodowych i zastępowania ich przez jednostki polityczne po
krywające się z jednostkami narodowościowymi. Zaspokojenie aspi
racji niepodległościowych dążącym do suwerenności państwowej 
narodom  wydaje się osiągnięciem standardu, z jakiego od dawna 
korzysta większość narodów europejskich, dopiero zaś pełna niezale
żność może stać się punktem wyjścia do jakichkolwiek kroków 
integracyjnych.

Kryzys jugosłowiański jest rezultatem podstawowej sprzeczno
ści: tej samej, która rozsadzała pierwszą Jugosławię — między 
dążeniami unifikacyjnymi a decentralistycznymi i separatystycz
nymi. Choć na płaszczyźnie teoretycznej obie tendencje miały swych 
zwolenników wśród przedstawicieli wszystkich narodów Jugosławii, 
w praktyce nosicielami dążeń unifikacyjnych byli przede wszystkim 
Serbowie, naród najliczniejszy, o najbardziej wyrobionym instynkcie 
państwowym i dominujący w aparacie państwowym1 2, co powodowa
ło, że unitaryzm był odbierany jako wyraz interesów serbskich.

1 Zob. Nota na końcu artykułu.
2 W Jugosławii po drugiej wojnie światowej obowiązywał klucz republikański przy 

obsadzie najwyższych stanowisk w administracji państwowej, wojsku i policji, i na tym 
szczeblu starannie przestrzegano sprawiedliwego podziału stanowisk między przed
stawicieli poszczególnych narodowości. Dominacja serbska zaczynała się dopiero na 
szczeblu średnim, ale też był to szczebel najważniejszy w codziennym funkcjonowaniu 
aparatu i w codziennym doświadczeniu społecznym.
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Prowadziło to w sposób nieunikniony do konfliktów i nasilania się 
separatyzmu. W istocie unitaryzm i separatyzm były dwoma wy
kluczającymi się wzajemnie drogami do podobnego celu: stworzenia 
nowoczesnego państwa opartego o jednolity model kulturowy. 
W pierwszym przypadku państwem takim miałaby być Jugosławia 
jako swego rodzaju bałkańska Ameryka, w drugim zaś klasyczne 
państwa narodowe: Słowenia, Chorwacja, Serbia... Dylemat ten ma 
zresztą i swój aspekt paradoksalny: po roku 1945 tendencje separaty
styczne, zmierzające w ostatecznej perspektywie do rozbicia Jugo
sławii, czerpały swe soki z jej istnienia i to nie tylko na zasadzie 
negacji-oporu wobec unitaryzmu i dominacji serbskiej, lecz również 
dlatego, że sprzyjała im autonom ia republik federacyjnych, umoż
liwiająca procesy homogenizacji narodowej, których naturalnym 
zwieńczeniem było pragnienie suwerenności politycznej.

W miarę upływu czasu w powojennej Jugosławii pogłębiały się 
frustracje obu stron. Serbowie coraz boleśniej odczuwali konieczność 
ciągłych kompromisów i stałego sarnoograniczania narodowej afir- 
macji, pomijania milczeniem dużej części własnej tradycji, szczegól
nie tradycji państwowo-mocarstwowych, drażniących innych człon
ków federacji. Pozostałe narody zaś coraz mocniej prześladowało 
poczucie drugorzędności oraz obawy zepchnięcia własnej kultury do 
roli kultury getta (Słoweńcy) lub rozpłynięcia się w serbskim morzu 
(Chorwaci), przy czym małą pociechą wydawało się to, że morze to 
nazywałoby się serbskochorwackim.

Wszystkie te oraz wiele innych czynników (choćby ekonomicz
nych) może tłumaczyć krach koncepcji federacyjnej, ale nie tłumaczy 
stopnia i gwałtowności negatywnych emocji w podstawowym kon
flikcie jugosłowiańskim, tj. w konflikcie serbsko-chorwackim. Emo
cje te dawały o sobie znać, zanim można to było zrzucić na karb 
okoliczności związanych z istnieniem w ramach jednej wspólnoty 
politycznej. Stwierdzenie: Ta walka musi trwać, dopóki się nie zatrze 
nasienie nasze lub wasze, nie padło w ostatnim czasie, lecz w 1902 r.3, 
kiedy Jugosławia była zaledwie ideą.

3 Nikola Stojanovic (1880—1964, polityk serbski z Bośni), ,,Śrbobran”*(Zagreb) 
1902, nr 168 i 169. Autor był później jednym z polityków działających niezwykle 
aktywnie na rzecz powstania Jugosławii.
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Oprócz negatywnych emocji były, rzecz jasna, i pozytywne, 
obok wybuchów nienawiści było poczucie bliskości, obok okresów 
konfliktów — sąsiedzkie współżycie. Obie zbiorowości są jednak 
jakby zarażone wirusem, który od czasu do czasu się uaktywnia, 
powodując chorobę objawiającą się spazmami nietolerancji.

Jeśli chce się spróbować zrozumieć źródła nietolerancji, nie 
można już obejść się bez odwołania do tradycji i jej odmienności, 
która sprawia, że oba etnosy, posługujące się tym samym językiem, 
mówią to samo, lecz dla każdego z nich znaczy to zupełnie co innego, 
a sama wspólnota językowa okazuje się często nie błogosławieńst
wem, lecz przekleństwem.

Pierwsza bariera dzieląca Serbów i Chorwatów to różnica 
wyznania, która jest zarazem barierą cywilizacyjną. Granica między 
katolickimi Chorwatami a prawosławnymi Serbami to granica 
między Zachodem a Wschodem, między cywilizacją rzymską a bizan
tyjską. Odmienność nie ograniczała się oczywiście do różnicy wy
znaniowej, lecz wyznanie było najbardziej wyrazistym wyznacz
nikiem tej odmienności, toteż wokół niego skupiała się przede 
wszystkim wzajemna nieufność i nietolerancja wobec inności.

Na tę podstawową różnicę nakładały się następne, wynikające 
z biegu wydarzeń politycznych, z przebiegu procesów gospodarczych 
i społecznych, które przepaść pogłębiały, nie naruszając równocześ
nie symbolicznej funkcji, jaką pełniło wyznanie. Pozostawało ono, 
niezależnie od swej rzeczywistej roli, podstawowym znakiem wyróż
niającym nieprzyjaciela. Dlatego też obecna wojna przybierała 
czasem postać wojny religijnej, co znajdowało m.in. wyraz w pro
gramowym niszczeniu kościołów katolickich.

Opozycja między Wschodem a Zachodem dodatkowo się po
głębiła i nabrała nowych znaczeń po podbojach tureckich na 
Bałkanach i upadku Konstantynopola w XV w., kiedy wszystkie 
ziemie bałkańskie, należące do bizantyjskiego kręgu kulturowego, 
znalazły się pod panowaniem tureckim, zaś ziemie katolickie w swej 
poważnej części pozostały po drugiej stronie nowej granicy, dzielącej 
imperium osmańskie od chrześcijańskiej Europy. Z  punktu widzenia 
chrześcijańskiego Zachodu granica ta oznaczała granicę między 
Europą i Azją, światem cywilizowanym i światem barbarzyńskim.
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Pojęcie azjatyckiego barbarzyństwa objęło z czasem ludność praw o
sławną podbitych terenów. N a wynikającą stąd pogardę Zachodu, 
odpowiedzią było poczucie krzywdy prawosławnych i pogłębiająca 
się nieufność wobec utożsamianego z Zachodem katolicyzmu.

Nieufność tę ostatecznie przekształciły w strach dążenia Koś
cioła katolickiego do unii kościelnej. Na ziemie serbskie dotarły one 
w XVII w. w postaci szeroko zakrojonej działalności instytucji 
kontrreformacyjnych na Bałkanach, prowadzonej w nadziei rychłego 
wycofania się Turków z Europy. Większe jednak znaczenie dla 
rozprzestrzeniania się obaw przed unią i dla ich utrwalania się 
w świadomości zbiorowej miały migracje ludności serbskiej i osied
lanie się jej na terenach monarchii habsburskiej: na ziemiach 
chorwackich (tereny tzw. Pogranicza wojskowego), a przede wszyst
kim na obszarze południowych Węgier (dzisiejsza Wojwodina)4, 
gdzie poczucie zagrożenia prawosławnej mniejszości w katolickim 
państwie przybrało formę strachu etnosu przed u tra tą  tożsamości, 
obawy przed zagładą.

Głębokie utożsamienie wspólnoty serbskiej z wyznaniem wyni
kało m.in. ze szczególnej roli, jaką autokefaliczny Kościół praw o
sławny odgrywał w społeczności serbskiej od czasów średniowiecza. 
Serbskie państwo średniowieczne w okresie od końca XII do XV w.5 
było budowlą typu bizantyjskiego, opartą na niepodzielności władzy 
religijnej i politycznej, która również należała do sfery sacrum 
(wszyscy władcy serbscy, poza nielicznymi wyjątkami, byli świętymi 
kościoła serbskiego). W tym średniowiecznym modelu cywilizacyj
nym tkwią źródła dwóch przeświadczeń istotnych dla Serbów przez 
następne stulecia: nierozerwalności tradycji państwowej i religijnej 
oraz charyzmatyczności państwa.

4 Na tych terenach Serbowie zaczęli się osiedlać już od XV w. Serbska kolonizacja 
trwała przez cały okres panowania tureckiego, a nabrała masowego charakteru po 
pokoju karłowickim w 1699 r., gdy ziemie te wróciły pod berło Habsburgów.

5 Początki państwowości serbskiej sięgają IX wieku, ale klasyczny model państwa 
serbskiego stworzyła dopiero w drugiej połowie XII w. dynastia Nemanjiciów. Okres 
poprzedzający rządy wielkiego żupana Stefana Nemanji (?—1196) w serbskiej tradycji. 
po prostu nie istnieje. Taki obraz przeszłości przekazało też serbskie piśmiennictwo 
średniowieczne.
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Po podboju tureckim w XV stuleciu Kościół aż do drugiej 
połowy XVIII wieku pozostał dla Serbów jedyną instytucją kultural
ną i jedynym autorytetem duchowym. Podstawy tradycyjnego sys
temu wartości przekazywanego przez Kościół: święta wiara serbska 
i święte państwo serbskie, służyły teraz zachowaniu tożsamości 
społeczności istniejącej w zagrożeniu, w sytuacji oblężonej twierdzy. 
Pogłębiło to jeszcze — w ogóle charakterystyczny dla autokefalii 
prawosławnych — proces etnicyzacji religii, a zarazem poszerzyło 
sferę sacrum. Objęła ona już nie tylko dawne państwo i jego władców, 
lecz również samą społeczność. Obok świętego królestwa serbskiego, 
do świętości zaczęła też aspirować sama serbskość, czy też serbski 
lud, co w tym przypadku można uznać za synonimy.

Kościół był jedyną instytucją serbskiego życia duchowego 
w czasach tureckich, ale nie był jedynym systemem komunikacji 
kulturowej. Obok Kościoła istniał system bogatej kultury ludowej, 
w tym poezji ustnej. Jednym z podstawowych jej nurtów była pieśń 
epicka, dotycząca, w odróżnieniu chociażby od folkloru polskiego, 
tzw. wielkiej historii, a więc wydarzeń z dziejów państwa serbskiego, 
tych samych, o których pamięć przekazywał Kościół. Oba te systemy 
komunikacyjne: cerkiewny i ludowy były ze sobą blisko związane. 
Ustna literatura ludowa przejęła wiele elementów cerkiewnego 
obrazu przeszłości, też zresztą rozpowszechnianego głównie drogą 
ustną, Kościół z kolei, w miarę pogłębiania się zacofania cywilizacyj
nego, coraz częściej asymilował elementy wizji ludowej z jej mityczną 
interpretacją przeszłości. Obie wizje łączyło pokrewieństwo: były 
z założenia przedmiotem wiary nie podlegającym dociekaniom 
rozumu.

Mityczno-religijny stosunek do przeszłości i wizja czasów państ
wowego bytu serbskiego jako złotego wieku, ukształtowane w po
zbawionej elit świadomości patriarchalnej społeczności chłopskiej, 
jaką była społeczność serbska czasów niewoli, stanie się dziedzict
wem, które zaważy również na charakterze nowoczesnej kultury 
serbskiej i nowoczesnej serbskiej mitologii narodowej.

Przenośnikiem tego dziedzictwa był folklor, który w XIX w. 
został wydźwignięty do roli klasyki narodowej. Jego system wartości 
przejęła literatura romantyczna, by po pewnych modyfikacjach
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uczynić go podstawą modelu nowoczesnej kultury serbskiej. Miejsce 
folkloru, mimo kolejnych buntów intelektualistów serbskich o ok- 
cydentalistycznej orientacji, do dziś zostało w istocie niepodważone, 
i to zarówno w szerszych kręgach społecznych jak  i wśród znacznej 
części inteligencji serbskiej. Należy tu też zaznaczyć, że w pewnych 
środowiskach przekaz ustny do dziś pełni istotną rolę jako źródło 
informacji o dziejach narodowych, ważniejszą niż w większości 
innych państw europejskich. Fenomen ten, nie bez znaczenia dla 
dominacji postaw afirmatywnych wobec tradycji nad postawami 
krytycznymi, niewątpliwie zasługuje na uwagę socjologów.

Ten stosunek do przeszłości i jej obraz ukształtowany przez 
Cerkiew, folklor i literaturę romantyczną nigdy nie miały poważniej
szych rywali. Ich autorytet przewyższał znacznie autorytet wiedzy 
historycznej, która zresztą rozwijała się tu w niezbyt sprzyjających 
warunkach, pod wyjątkowo mocnym ciśnieniem interesów politycz
nych. Podobnie było w czasach komunistycznych, z tym, że wy
tworzyła się tu sytuacja dosyć paradoksalna. Ideologia komunistycz
na, programowo niechętna kultywowaniu tradycji historycznych, 
szczególnie tradycji państwowości serbskiej, w których dopatrywała 
się źródeł nacjonalizmu, równocześnie niezwykle wysoko ceniła 
folklor, który pozostawał jednym z fundamentów systemu propaga- 
ndowo-edukacyjnego. W praktyce prowadziło to do popularyzacji 
najbardziej irracjonalnej wizji przeszłości, której nosicielem był 
folklor, przy równoczesnym ograniczeniu wiedzy historycznej i ba
dań historycznych.

Wyrosły z cerkiewno-folklorystyczno-romantycznych źródeł 
serbski mit narodowy ma niezwykle przejrzystą konstrukcję cza- 
so-przestrzenną. Szczególnie uprzywilejowane są w niej dwa odcinki: 
czas początku (czas twórców nemanjiciowskiej koncepcji państ
wowej) — Stefana Nemanji (Św. Simeona) i jego syna, Św. Sawy6 
oraz czas cara Stefana Duśana (ok. 1308-1355), okres największej 
potęgi państwa serbskiego. W idealnej przestrzeni zagospodarowanej 
świętymi miejscami o znaczeniach symbolicznych, podstawowych

6 Sawa to imię zakonne Rastka Nemanjicia (1175—1235), brata króla serbskiego 
Stefana Pierwoukoronowanego (ok. 1165— 1227), twórcy serbskiej autokefalii i pierw
szego arcybiskupa.
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dla tożsamości narodowej, miejsce centralne zajmuje Kosowo. Tu 
znajdują się słynne monastery, takie jak Dećani czy Graćanica, 
fundacje władców serbskich, symbolizujące potęgę duchową, artys
tyczną i polityczną dawnej Serbii; tu, w Peći7, znajdowała się siedziba 
patriarchatu serbskiego, tu wreszcie, w Prizrenie, była stolica cara 
Duśana. Najważniejsze jednak, że tu, na Kosowym Polu rozegrała się 
bitwa z Turkami (1389), która w pamięci potomnych została uznana 
za katastrofę państwa serbskiego, za jego śmierć8. Śmierć ta w świa
domości zbiorowej ma jednak znaczenie śmierci-ofiary, a więc 
śmierci-zmartwychwstania. Kosowo Pole pełni funkcję serbskiej 
Golgoty, centralnego zdarzenia mitu serbskiego. Kult Kosowa 
sprawił, że jedną z najistotniejszych treści serbskiej mitologii narodo
wej jest apoteoza śmierci. Średniowieczni autorzy głosili jej pochwałę 
jako drogi do nieśmiertelności w kategoriach chrześcijańskiego 
martyrium, pieśniarze ludowi przejęli częściowo chrześcijańskie 
dziedzictwo, znacznie je poganizując i podporządkowując kategorie 
chrześcijańskie plemienno-patriarchalnym, romantyczni zaś wiesz
cze Boga i plemię zastąpili narodem. Niezmienna pozostała sfor
mułowana w XIV w. idea: umrzyjmy, abyśmy wiecznie żywi byli, która 
w swych niezliczonych wariantach stała się leitmotivem serbskiego 
myślenia o losie serbskim i serbskim powołaniu.

Ironia dziejów chciała, że na tych najświętszych serbskich 
terenach kosowskich większością (i to już od dawna) są Albańczycy, 
Serbowie zaś stali się zaledwie kilkunastoprocentową mniejszością. 
Tłumaczy to atmosferę krucjaty, towarzyszącą niedawnej serbskiej 
pacyfikacji Kosowa, która była pierwszym znakiem, że w roz
wiązywaniu złożonych problemów jugosłowiańskich, rozpoczyna się 
epoka przemocy.

Spełnieniem mitu kosowskiego jako mitu śmierci-zmartwychws
tania miał być powrót do złotego wieku, czyli odrodzenie cesarstwa 
Duśana. Ten mit w XIX stuleciu stał się istotą serbskiej ideologii 
politycznej i przybrał postać konkretnego program u politycznego.

7 zPec znajduje się w regionie Metochii, która administracyjnie należy do Kosowa.
8 W rzeczywistości bezpośrednie rezultaty bitwy nie były aż tak katastrofalne, 

ostateczny upadek państwa serbskiego nastąpił dopiero w 1459 r.
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Stopniowo, od początku stulecia aż po wojny bałkańskie na początku 
XX w., najpierw podczas walki o niezależność, a następnie o po
szerzenie terytorialne państwa, przekształcił się on w mocarstwowy 
program budowy Wielkiej Serbii. Nie oznaczało to, rzecz jasna, 
dążenia do przywrócenia granic Serbii z połowy XIV wieku. Ser
bowie nie zgłaszali roszczeń do ziem greckich aż po Zatokę Korync- 
ką, gdzie sięgały podboje Duśana, lecz żądali skolonizowanej przez 
Serbów części południowych Węgier (Wojwodina) oraz Bośni, gdzie 
Serbowie stanowili bardzo liczną grupę ludności, które w skład 
państwa Nemanjiciów nie wchodziły. Romantyczne, pseudohistory- 
czne hasło powrotu wyrażało w istocie całkowicie nowoczesny 
program budowy państwa narodowego, jednoczącego w swych 
granicach wszystkich Serbów, choć w niektórych przypadkach 
(Kosowo, Macedonia) nie rezygnowano też z argumentów historycz
nych. Zmartwychwstanie królestwa zostało utożsamiono z ideą 
zjednoczenia narodowego.

Idea ta też zresztą miała swe dawne korzenie. Migracje ludności, 
a przede wszystkim wielkie wędrówki na północ na przełomie 
XVII/XVIII w., sprawiły, że w serbskiej świadomości zbiorowej 
utrwaliła się wizja narodu serbskiego jako narodu w diasporze, 
a porównanie tej diaspory z diasporą narodu żydowskiego należało (i 
należy do dziś) do stałego repertuaru patriotycznego. Przezwycięże
niem diaspory miało być zjednoczenie. Hasło to kryło więc w sobie 
pewne niebezpieczeństwa, a mianowicie mogło usprawiedliwiać 
dążenia do aneksji wszystkich terenów, na których osiedliły się grupy 
ludności serbskiej, emigrującej przez stulecia z terenu imperium 
osmańskiego.

Współcześnie idea zjednoczenia, artykułowana jako prawo 
wszystkich Serbów do życia w jednym państwie, odgrywa rolę jednej 
z najbardziej zapalnych idei w konflikcie jugosłowiańskim (m.in. 
kwestia mniejszości serbskiej w Chorwacji).

Największy jednak problem polegał na tym, że kryterium 
narodowe na Bałkanach było w XIX w. dalekie od jednoznaczności. 
W niektórych przypadkach pozostało i do dziś niedostatecznie 
wykrystalizowane9. Dziewiętnastowieczni ideologowie serbscy,

9 Zob. Nota.
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określając serbskie terytorium etniczne, ograniczali się często (do 
jednego kryterium: wspólnoty języka10 11, co oznaczało rozciągnięcie 
pojęcia Serb również na tych, którzy się za Serbów nie uważali, m.in. 
na dużą część narodu o tak odmiennych tradycjach kulturowych 
i politycznych jak Chorwaci11 czy bośniaccy Muzułmanie. Ten typ 
myślenia najdobitniej wyraził Vuk Karadżić12 w swym słynnym haśle 
Srbi svi i svuda (Serbami wszyscy i wszędzie), które miało się 
w przyszłości stać dla innych narodów posługujących się językiem 
serbsko-chorwackim synonimem serbskiego szowinizmu.

W arto przypomnieć, że do budowy ideologiczno-politycznego 
zaplecza zmodernizowanego mitu cesarstwa Duśana przyczynili się 
też Polacy. Koncepcja polityczna Hotelu Lambert: niedopuszczenie 
do podziału Bałkanów między Austrię i Rosję po nieuchronnym 
upadku Turcji i zastąpienia na tym terenie imperium otomańskiego 
państwem południowosłowiańskim, po korektach polegających na 
wyraźniejszym wyartykułowaniu, iż państwo to będzie państwem 
serbskim, stała się podstawą dokumentu, który do dziś pełni rolę 
jednego z programowych tekstów serbskiego nacjonalizmu 
—  Naćertanija Iliji Garaśanina.

Wiek XIX i początek XX przyniósł, drogą kolejnych wojen, 
częściowe spełnienie marzeń o restytucji średniowiecznej potęgi. Po 
wojnach bałkańskich, które zrealizowały sen o Macedonii, do 
zrealizowania pozostał sen o Bośni. Temu celowi miała m.in. służyć 
organizacja zamachu sarajewskiego. Pierwsza wojna światowa, którą 
zamach ten poprzedził, otworzyła przed Serbią nowe możliwości, 
a zarazem postawiła ją  przed poważnym dylematem: urzeczywistnić

10 Zob. Nota.
11 Język serbsko-chorwacki ma trzy dialekty: czakawski, kajkawski i sztokawski 

(nazwy dialektów pochodzą od brzmienia w każdym z nich zaimka pytajnego „co” : la, 
kaj, sto). Chorwaci posługują się wszystkimi trzema dialektami (do XIX w. wszystkie 
one pełniły na ziemiach chorwackich funkcję języków literackich), Serbowie tylko 
sztokawskim, który jest jedynym dialektem wspólnym dla Serbów i Chorwatów. 
Karadzic uważał Chorwatów-sztokawców za Serbów.

12 Vuk Karadżić (1787— 1864) — lingwista, etnograf, historyk, reformator języka 
literackiego i ideolog nowoczesnej kultury serbskiej.
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wreszcie poprzez włączenie części spadku po monarchii aust- 
ro-węgierskiej (Wojwodina i Bośnia) ideę Wielkiej Serbii, czy też 
wybrać szerszą opcję jugosłowiańską, wspólnego państwa z Chor
watami i Słoweńcami, co podważało koncepcję państwa narodowe
go. N a opcję jugosłowiańską Serbowie zdecydowali się z oporami 
i nie bez nacisku wielkich mocarstw.

Jednym z paradoksów bałkańskich jest to, że autorami koncep
cji jugosłowiańskiej byli Chorwaci, którzy zwykłe później stanowili 
czynnik dezintegrujący w powstałych jako urzeczywistnienie tej idei 
organizmach państwowych. Zanim przedstawimy źródła paradoksu, 
przypomnijmy charakter chorwackich tradycji historycznych.

Różnice dzielące Chorwatów od Serbów nie sprowadzają się po 
prostu do odrębności tradycji religijnych i państwowych, lecz 
obejmują również, co jest być może jeszcze ważniejsze, sam stosunek 
do religii i państwa.

Wszystkie ziemie chorwackie podlegały zawsze jurysdykcji, 
Rzymu13, a więc znajdowały się w ramach organizacji kościelnej, 
która choć najczęściej współdziałała z hierarchią państwową, to nie 
identyfikowała się z nią w pełni, nie dopuszczała rozwiązań auto
kefalicznych sprzyjających takiej identyfikacji i nie zapominała 
o interesach swego ponadpaństowego rzymskiego centrum. Dlatego 
związki chorwackiej tradycji państwowej z instytucją kościelną były 
znacznie luźniejsze niż w przypadku serbskim, a Kościół nie pełnił 
roli głównego przekaźnika tradycji państwowej. Proces etnicyzacji 
religii nigdy też nie zaszedł tu tak daleko jak  u Serbów. Sytuacja 
chorwacka jest pod tym względem zbliżona do polskiej: M atka 
Boska jest Królową Chorwacji, ale królowie chorwaccy nie preten
dowali ex definitione, z tytułu sprawowanej władzy, do świętości. 
Sfera sacrum nie rozciągała się ani na państwo, ani na symbolizującą 
je dynastię14. W odróżnieniu od pocztu świętych, jakim  jest poczet 
królów serbskich, w poczcie królów chorwackich nie znajdziemy ani

13 Za wyjątkiem miast dalmatyńskich, które do początku X w. podlegały 
Konstantynopolowi.

14 Rodzimą dynastią chorwacką była dynastia Trpimiroviciow, która rządziła 
Chorwacją od IX do pocz. XII wieku.
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jednego świętego. Oprócz mniej sprzyjającego partykularyzmom 
państwowym charakteru katolicyzmu, na rozdział sfery politycznej 
od sfery religijnej wpłynął też proces laicyzacji, który od wczesnego 
renesansu zaczął przekształcać mentalność chrześcijańskiego Za
chodu.

M ożna powiedzieć, oczywiście w pewnym uproszczeniu, że 
najważniejszym aspektem serbskiego prawosławia był aspekt polity
czny. Wyznaczało ono przede wszystkim granice polityczne, od
dzielając serbską wspólnotę polityczną (istniejącą w sferze realnej lub 
tylko idealnej w czasach niewoli) od innych wspólnot politycznych, 
w tym także prawosławnych (np. bułgarskiej), podczas gdy katoli
cyzm chorwacki wznosił w pierwszym rzędzie barierę cywilizacyjną: 
wobec świata muzułmańskiego i prawosławnego.

W przypadku islamu bariera ta miała też charakter muru 
obronnego, ponieważ przez trzy stulecia ziemie chorwackie były 
właściwie pograniczem wojskowym, a Chorwaci już od XV w. 
postrzegali swą rolę jako rolę przedmurza chrześcijaństwa, obroń
ców Europy przed barbarią. W chorwackiej świadomości zbiorowej 
w czasach nowszych mit antemurale christianitatis nabr-ał dodat
kowego znaczenia i uległ podobnym przekształceniom jak w Polsce. 
Tu i tam obrońcy chrześcijaństwa uznali się za obrońców cywilizacji 
zachodniej przed Wschodem, w którym w obu przypadkach rolę 
barbarzyńców powierzono prawosławnym sąsiadom. Obrona Vuko- 
varu, choć przez oficjalną propagandę chorwacką optymistycznie 
porównywana do obrony Stalingradu, była w istocie odbierana jako 
tragiczna obrona Sigetu (Szigetvar)15.

Stosunek Chorwatów do państwa ukształtował się w wyniku 
szczególnego położenia politycznego ziem chorwackich. Po wygaś
nięciu dynastii rodzimej, królestwo chorwackie weszło w 1102 r., na 
zasadzie sukcesji, w skład królestwa węgierskiego, zachowując swe 
prawa autonomiczne. Położenie Chorwacji w ram ach korony Św. 
Stefana można porównać pod wieloma względami do położenia

15 W 1566 r. Nikola Zrinski zginął bohatersko broniąc Szigetvar z dwu i pół 
tysięczną załogą przed stutysięczną armią turecką. Miasto upadło, ale pochód turecki 
został powstrzymany.
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Litwy w Rzeczypospolitej. Związek z Węgrami przetrwał aż do końca 
I wojny światowej, najpierw w ramach odrębnego królestwa węgiers
kiego, a od 1526 r. w ramach monarchii habsburskiej.

Przeszłość polityczna wywarła trwałe piętno na chorwackiej 
świadomości zbiorowej, które by można określić mianem feudal
nego. Utrudniało ono znacznie utożsamienie się zbiorowości z państ
wem. Trudności rodziły się już na poziomie odpowiedzi na pytanie, 
czy Chorwaci mają państwo i co jest właściwie państwem chorwac
kim: monarchia habsburska, królestwo węgierskie czy dopiero 
ostatni element tej feudalnej matrioszki —  królestwo chorwackie. 
Niejednoznaczność ta sprawiała, że chorwacka walka o zachowanie 
podmiotowości państwowo-prawnej nie wyrażała się na ogół jako 
dążenie do pełnego oderwania, lecz jako walka o zachowanie 
autonomii politycznej i jedności administracyjnej ziem chorwackich. 
Argumentem, na który się powoływano, były prawa historyczne 
Królestwa Chorwacji, Sławonii i Dalmacji (tak brzmiała pełna nazwa 
królestwa chorwackiego). Prawo państwowo-historyczne to jeden 
z najważniejszych ideologemów tradycji chorwackiej. W walce tej 
chorwackie ideały, wyrastające z feudalnych koncepcji politycznych 
Zachodu, ścierały się z centralistycznymi tendencjami Habsburgów 
i unifikacyjnymi dążeniami Węgrów, a po powstaniu Królestwa 
Jugosławii z unitarystyczną koncepcją Karadziordziewiciów16, uwa
runkowaną w dużej mierze dziedzictwem serbskobizantyjskiej men
talności politycznej.

Drugi aspekt dziejów Chorwatów, który dodatkowo kom 
plikował stosunek do tradycji państwowej i ograniczał jej znaczenie 
w kształtowaniu się świadomości narodowej, to rozbicie polityczne 
ziem chorwackich. Nie wszystkie ziemie chorwackie wchodziły 
w skład korony Św. Stefana. Dalmacja od pocz. XV wieku znalazła 
się pod władzą Wenecji i dopiero po Kongresie Wiedeńskim przeszła 
pod panowanie habsburskie, ale i wówczas nie została administracyj
nie włączona do Królestwa Chorwacji17. Duża część ziem chorwac

16 Zob. Nota.
17 Przyłączenie Dalmacji było jednym z podstawowych cełów polityki chorwackiej 

w XIX w.
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kich aż do pokoju karłowickiego znajdowała się pod panowaniem 
tureckim. Pod zwierzchnictwem tureckim (formalnym co prawda) 
pozostawała też niezależna Rzeczpospolita Dubrownicka18.

Rozbiciu politycznemu towarzyszyło duże zróżnicowanie kul
turowe, które było kolejną przeszkodą w procesie kształtowania się 
świadomości narodowej i narodowej homogenizacji. Najważniejszą 
różnicę stanowiła odmienność miejskiej kultury śródziemnomorskiej 
chorwackiego południa (miasta dalmatyńskie i Dubrownik), cywili
zacyjnie i pod względem struktury społecznej zbliżonego do sąsied
nich Włoch, od środkowoeuropejskiej szlachecko-chłopskiej kultury 
chorwackiej północy, bardziej pokrewnej modelowi węgierskiemu 
czy polskiemu. Odnotować też należy wpływy orientalne na tych 
ziemiach chorwackich, które przez dłuższy lub krótszy czas znaj
dowały się pod panowaniem tureckim (np. Sławonia). Kulturową 
niejednolitość chorwacką pogłębiała różnorodność wariantów języ
kowych19 i pisma20 oraz rozmaitość tradycji literackich. Czynnikiem 
jednoczącym był katolicyzm. Wydaje się, że nie popełnimy błędu, 
jeśli stwierdzimy, że ostateczne ujednolicenie piśmiennej kultury 
chorwackiej na poziomie masowym nastąpiło dopiero w okresie 
powojennym.

Chorwackie problemy z doborem kryteriów własnej tożsamości 
narodowej wyrażały się w sposób złożony, często na pozór pełen 
sprzeczności. Jednym z przejawów chorwackich dylematów była 
stale podwyższona atmosfera emocjonalna wokół kwestii narodowej, 
charakterystyczna dla społeczności znajdujących się jeszcze w trakcie

18 Dubrownik znajdował się początkowo pod zwierzchnictwem bizantyjskim, od 
1205 r. pod zwierzchnictwem weneckim, od 1358 r. pod protektoratem królów 
węgiersko-chorwackich, od 1526 r. pod protektoratem tureckim. W 1684 r. przyjął 
zwierzchnictwo habsburskie, a w 1808 r. Republika Dubrownicka zostaje zlik
widowana przez Napoleona. Po Kongresie Wiedeńskim Dubrownik wraz z pozos
tałymi ziemiami dalmatyńskimi przeszedł w posiadanie Habsburgów.

19 Zob. przypis nr 11.
20 Na ziemiach chorwackich w użyciu obok alfabetu łacińskiego w średniowieczu 

była również głagolica, której znaczenie później się zmarginalizowało. Na niektórych 
terenach pojawiała się też cyrylica.
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budowy systemu kultury narodowej. Drugim zaś było poszukiwanie 
odpowiedzi na pytanie o własną tożsamość w ramach wspólnot 
szerszych niż narodowe i istniejących raczej w sferze projektu 
ideologicznego niż w rzeczywistości. Takim projektem była właśnie 
wspólnota południowosłowiańska.

Dążenie do stworzenia kulturowojęzykowej wspólnoty połu- 
dniowosłowiańskiej było podstawową ideą chorwackiego odrodze
nia narodowego21, które jako jedyny tego rodzaju ruch w Europie 
zrezygnowało z imienia narodowego i ochrzciło się mianem ruchu 
ilirskiego, pragnąc poprzez nawiązanie do starożytnych Ilirów, 
rzekomych przodków Słowian bałkańskich, wyrazić poczucie wspól
noty z całą południową Słowiańszczyzną. Ta opcja ideologiczna, 
mająca zresztą na terenie chorwackim długie tradycje22, zadecydowa
ła m.in. o wyborze wspólnego z Serbami dialektu sztokawskiego jako 
ogólnochorwackiego języka literackiego.

Idea ilirska spotkała się z dość chłodnym przyjęciem u Serbów, 
którzy w znakomitej większości nie widzieli żadnego powodu, aby 
własną dobrze ugruntowaną tożsamość złożyć w ofierze na rzecz 
abstrakcyjnej Ilirii. Raczej byli skłonni, ze względu na wspólnotę 
języka, zaofiarować Chorwatom miano Serbów-katolików.

Przez cały wiek XIX aż do 1918 r., iliryzm, a następnie 
jugoslawizm, przedstawiał niezwykle istotny nurt chorwackiej ideo
logii politycznej, który swe żywotne soki czerpał z oporu przeciwko 
germanizacji i madziaryzacji w Chorwacji północnej i italianizacji 
w Istrii i Dalmacji. Symbolem tradycji chorwackiego jugoslawizmu 
była założona przez biskupa Strossmayera (1815 — 1905), wybitnego 
chorwackiego działacza narodowego i kulturalnego, chorwacka 
Akademia Nauk, która od swego powstania (1866) aż po rok 1991 
nosiła, jako jedyna z tego rodzaju instytucji w Jugosławii, miano 
Jugosłowiańskiej Akademii Nauk i Sztuk. Jej niedawne przemiano
wanie na Chorwacką Akademię N auk to nie tylko gest niechęci

21 Jego początek przypada na schyłek trzydziestych lat XIX w.
22 Idea wspólnoty słowiańskiej, wyrosła z humanistycznych zainteresowań prze

szłością, rozprzestrzeniła się na ziemiach chorwackich w czasach kontrreformacji, 
kiedy jej gorącym orędownikiem na Bałkanach stał się Kościół katolicki.
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wobec organizmu politycznego, jakim była Jugosławia, lecz również 
gest odrzucenia długiej, własnej, chorwackiej tradycji.

W końcu pierwszej wojny światowej nastąpiło spotkanie dwóch 
ideologii politycznych: chorwackich wizji wspólnoty południowos- 
łowiańskiej i serbskiej wizji zjednoczeniowej, które zaowocowało 
powstaniem Jugosławii, choć nie bez oporów z obu stron, przy czym 
rezerwę polityków serbskich23 przełamały ostatecznie dopiero naciski 
mocarstw sojuszniczych, które, podobnie jak i teraz, uważały 
rozwiązanie jugosłowiańskie za optymalne w tym regionie.

Obie najważniejsze bezpośrednio zainteresowane strony po
kładały w tym rozwiązaniu odmienne nadzieje. Dla Serbów był to 
sposób na urzeczywistnienie idei zjednoczeniowej i stworzenie scent
ralizowanego, ujednoliconego państwa skupiającego inne narody 
wokół elementu najbardziej państwowotwórczego, tj. Serbów, dla 
Chorwatów zaś państwo Słowian południowych miało być wy
zwoleniem spod ucisku innoplemieńców: Niemców i Węgrów i wydo
byciem się z sytuacji narodu drugorzędnego.

W nowym państwie znalazły się dwie cywilizacje: Wschód 
i Zachód, Bizancjum i Rzym, prawosławie i katolicyzm, tureckie 
Bałkany i wenecko-habsburska Europa, cywilizacja mieszczańska 
i chłopski patriarchalizm, przy czym państwo, które te sprzeczności 
w sobie skupiało, było w całości zacofane gospodarczo, a nierów- 
nomierność stopnia rozwoju poszczególnych terenów zaostrzała na
pięcia wynikające z odmienności kulturowych. Wszystko to razem 
doprowadziło do szybkiego przekształcenia się konstytucyjnej m onar
chii w dyktaturę (1929). Dokonanemu przez króla Aleksandra prze
wrotowi towarzyszyła zmiana nazwy państwa: z Królestwa Serbów, 
Chorwatów i Słoweńców na Królestwo Jugosławii. Ten autorytarny 
jugoslawizm oznaczał pełną hegemonię serbską, kulturowe unifikator- 
stwo, ucisk narodowy i prześladowania polityczne skierowane szcze
gólnie przeciwko demokratycznej opozycji chorwackiej24.

23 ~ ~Kręgi skupione wokół Karadziordziewiciów początkowo bardziej skłaniały się 
ku koncepcji ograniczenia się do poszerzonego terytorialnie państwa serbskiego.

24 Była ona reprezentowana przede wszystkim przez Chorwacką Partię Chłopską, 
największą siłę polityczną na ziemiach chorwackich w tym okresie. Jeszcze przed 
przewrotem, w 1927 r., jej przywódca, Stjepan Radie, stał się ofiarą zamachu 
w gmachu Parlamentu.
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W tej sytuacji idea jugosłowiańskiej wspólnoty narodowej 
szybko zaczęła tracić popularność u jej właściwych ojców duchowych 
— Chorwatów i przewagę zaczęła zdobywać inna tradycyjna opcja.

Jugoslawizm nie był jedynym ważnym nurtem chorwackiej 
ideologii politycznej. Od drugiej połowy XIX w. zyskał on sobie 
konkurenta w postaci narodowego program u chorwackiego, stojące
go na zasadzie chorwackiej odrębności narodowej i chorwackiego 
prawa do suwerenności państwowej. Nie zawsze oznaczało to 
dążenie do pełnej separacji. W okresie międzywojennym dominowała 
tendencja do odpowiedniej przebudowy wewnętrznej monarchii 
i odejścia od scentralizowanego modelu państwa25.

Orientacja ta stanowiła reakcję zarówno na ideę kulturowego 
i politycznego stopienia się z innymi Słowianami południowymi, de 
facto  z Serbami, jak i na ideologię wielkoserbską. Miała ona też od 
XIX w. swe skrajne skrzydło, które stanowiło odpowiednik idei 
wielkoserbskiej i bezpośrednio się z nią zderzało w aspiracjach 
terytorialnych, budując wizję Wielkiej Chorwacji. Jej granice miały 
obejmować część terenów, do których pretendowali również Ser
bowie (m.in.Bośnia), a nawet Słowenię.

Roszczenia terytorialne niektórzy ideologowie chorwaccy orien
tacji nacjonalistycznej uzasadniali teoriami panchorwackimi, nie 
uznając Serbów za naród, lecz jedynie za prawosławnych Chor
watów, podobnie jak  za Chorwatów innej rełigii uznawali bośniac
kich muzułmanów.

Oprócz rzucających się w oczy podobieństw łączących dwie 
rywalizujące ze sobą idee — ideę wielkochorwacką i ideę wielkoserbs
ką — miały one nieco odmienny charakter. Wielka Serbia to mit 
polityczny o powszechnym zasięgu i głęboko zakorzeniony w tradycji 
historycznej, religijnej, ludowej, literackiej, zaś idea wielkochorwac- 
ka jest raczej tylko skrajną opcją polityczną. W ogóle chorwacka 
zdolność mitotwórcza wydaje się znacznie bardziej ograniczona od 
serbskiej, co wynika m.in. z odmienności cywilizacyjnej, z różnic 
między patriarchalną kulturą chłopską zdominowaną przez bezpo
średnie środki przekazu, a kulturą mieszczańską z przewagą środków

25 Próby urzeczywistnienia tego celu przerwała druga wojna światowa.
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pośrednich, znacznie mniej sprzyjających kształtowaniu się i trwaniu 
mitu.

Słabość chorwackiego mitotwórstwa narodowego nie elimino
wała rzecz jasna postaw skrajnie nacjonalistycznych i nie ograniczała 
płynących z nich niebezpieczeństw. Była tylko jednym z istotnych 
czynników różniących mieszczański nacjonalizm chorwacki od wiel- 
kopaństwowo-patriarchalnego nacjonalizmu serbskiego.

Jednym z najważniejszych problemów dla nacjonalizmu chor
wackiego była kwestia mniejszości serbskiej w Chorwacji. Serbowie 
od przełomu XVI/XVII w. byli osiedlani przez dwór wiedeński na 
ziemiach chorwackich na zasadzie kolonistów wojskowych na tere
nach tzw. Pogranicza wojskowego, gdzie z czasem, w niektórych jego 
częściach, stali się większością. Pogranicze było administracyjnie 
wyodrębnione z Chorwacji i podporządkowane bezpośrednio Wied
niowi. Wyodrębnienie go miało na celu ułatwienie organizacji obrony 
przed Turkami, ale przetrwało znacznie dłużej niż dyktowały to 
potrzeby obronne26 27.

Pogranicze, tak często dziś wspominana Krajina?1 zamieniło się 
w jedno z najbardziej konfliktogennych ognisk. Chorwaci wydziele
nie tych ziem uważali za naruszenie suwerennych praw królestwa 
chorwackiego, a serbskich przybyszy, cieszących się poparciem władz 
centralnych, traktowali jako ciało obce. Z kolei w serbskich prawo
sławnych enklawach wytwarzało się poczucie zagrożenia i kompleks 
oblężonej twierdzy w katolickim otoczeniu. Powodowało to szukanie 
podpory w Wiedniu, częstokroć wbrew interesom chorwackim, co 
rodziło animozje i niechęci. Ideologia panchorwacka skierowana 
była przede wszystkim przeciwko tym zwartym grupom ludności 
serbskiej.

26 Chorwatom udało się doprowadzić do połączenia tych ziem z Chorwacją dopiero 
w 1881 r.

27 Powołana obecnie do życia przez serbską mniejszość w Chorwacji Krajina 
terytorialnie różni się od dawnego Pogranicza, obejmuje część jego dawnych terenów 
i niektóre tereny chorwackie, które były niegdyś w posiadaniu Wenecji (np. Knin), 
gdzie uciekinierzy spod władzy tureckiej pełnili podobną rolę, co pogranicznicy 
w imperium habsburskim.
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W czasach pierwszej Jugosławii konflikt znacznie się pogłębił. 
Dla Serbów chorwackich centrum tym razem było rzeczywiście 
własnym centrum, gwarantującym ich prawa na ziemiach, na których 
mieszkali od pokoleń i które uważali za własne. Było to sprzeczne 
z dążeniami Chorwatów do unifikacji narodowej na ziemiach 
historycznie chorwackich. Konflikt zaogniał też fakt, że Serbowie 
chorwaccy, zgodnie z tradycjami pogranicza, a i ze względu na 
słabość ekonomiczną zamieszkiwanych przez nich terenów, chętnie 
szukali pracy w wojsku i policji, stając się tym samym dla Chorwatów 
uosobieniem coraz bardziej, w miarę upływu czasu, wrogiego reżimu. 
Im bardziej rosło rozczarowanie kształtem wspólnego państwa, tym 
bardziej zaostrzała się wzajemna nietolerancja. Sytuacja w istocie 
powtórzy się po drugiej wojnie światowej. I to mimo tragedii 
wojennej.

Po zajęciu Zagrzebia przez wojska niemieckie w 1941 r. ogłoszo
no powstanie quislingowskiego państwa chorwackiego — Nezavisne 
Drzave Hrvatske. Jego twórcą, obok okupantów — Niemiec i Włoch 
—  była ekstremistyczna, faszystowska chorwacka organizacja usta- 
szów28. Ta forma realizacji idei państwowej spowodowała głęboki 
uraz w chorwackiej świadomości zbiorowej. Najgłębsze jednak ślady 
kilkuletnie rządy faszystowskie pozostawiły na stosunkach serbs- 
ko-chorwackich.

Jednym z głównych zadań, które postawił przed sobą faszyzm 
chorwacki, było rozwiązanie kwestii serbskiej w Chorwacji. Drogę, 
jaką wybrał rząd ustaszowski, była likwidacja mniejszości serbskiej 
poprzez przesiedlenia, przymusową zmianę wyznania i masową 
eksterminację29. N a terror odpowiadano akcjami odwetowymi, k tó
rych ofiarami padała często bezbronna ludność cywilna.

28 Organizacja terrorystyczna, działająca przede wszystkim na emigracji. W 1934 r. 
razem z Wewnętrzną Macedońską Organizacją Rewolucyjną zorganizowała zamach 
na króla Aleksandra.

29 Dokonywano jej m.in. w obozach koncentracyjnych, z których najgorszą sła^ą 
cieszył się obóz zagłady w Jasenovcu, gdzie zginęły setki tysięcy osób: Serbów, Żydów, 
Cyganów, a także Chorwatów.
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Przeciwko ustaszowskiemu państwu i okupantom  powstał 
szeroki ruch antyfaszystowski, który przybrał formę partyzantki. 
Był on zdominowany przez komunistów. Ekstrem alna sytuacja nie 
zostawiała przestrzeni dla um iarkowanych mieszczańskich polity
ków chorwackich. Alternatywą dla faszystowskiego państw a stało 
się dążenie do przywrócenia politycznej wspólnoty jugosłowiańs
kiej. Była ona podstawową zasadą program ową ruchu antyfaszys
towskiego, więcej nawet zajęcie postawy antyfaszystowskiej za
kładało konieczność rezygnacji z wszelkich chorwackich aspiracji 
niepodległościowych. Podobny program  głosiła też komunistyczna 
partyzantka serbska w odróżnieniu od organizacji czetnickiej30, 
stojącej na gruncie serbskiej ideologii mocarstwowej. Zwycięstwo 
komunistów, które na tych terenach było rezultatem układu sił 
wewnętrznych, nie zaś interwencji czynnika zewnętrznego, jak 
w krajach Europy środkowo-wschodniej, stanowiło zwycięstwo 
opcji jugosłowiańskiej na całym terytorium  dawnego Królestwa 
Jugosławii.

Nowa Jugosławia, w odróżnieniu od dawnej, była federacją 
i miała gwarantować równe prawa wszystkich wchodzących w jej 
skład narodów, a hasło braterstwa i jedności miało stanowić 
antidotum  na głębokie urazy, jakie pozostawiła wojna. D rogą do 
realizacji tego hasła była szeroka działalność propagandowo-edu- 
kacyjna, prow adzona przy pomocy środków totalitarnego państwa. 
M achina propagandow a po prostu skazała na nieistnienie pamięć 
przeszłości, zastępując ją  uproszczoną i fałszywą wizją wojny, 
całkowicie podporządkow aną legalizacji nowego państwa i utrw a
leniu jego obrazu jako  jedynego możliwego rozwiązania dla wszyst
kich narodów Jugosławii.

30 Czetnicy - działająca od 1941 r., serbska organizacja partyzancka pod 
dowództwem Draży Mihailovicia, podporządkowana rządowi emigracyjnemu. 
Zapisała się nie tylko walką z okupantem i ustaszami, lecz również aktami krwawego 
odwetu na cywilnej ludności muzułmańskiej i chorwackiej. Po wojnie przez władze 
komunistyczne została uznana za organizację zbrodniczą i zrównana z faszystows
kimi oddziałami podporządkowanymi quislingowskiemu serbskiemu rządowi Nedi- 
cia.
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W związku z tym zacierano świadomość, że druga wojna 
światowa była na tych terenach nie tylko wojną z obcą agresją, lecz 
w co najmniej równym, jeśli nie większym stopniu, wojną domową. 
Jej fronty przebiegały zarówno między grupami narodowościowymi 
jak  i poprzez poszczególne narody. Obowiązywała wizja czar
no-biała, w której po jednej stronie była komunistyczna partyzantka 
titowska, zaś wszystkie inne siły były po prostu sprzymierzeńcami 
okupanta. W ten sposób po stronie państw okupacyjnych znalazł się 
nie tylko faszystowski reżim chorwacki, lecz również lojalni wobec 
przebywającego na emigracji króla serbscy czetnicy, wrodzy okupan
tom, ustaszom i komunistom. Dla ścisłości dodajmy, że jeśli chodzi 
o doraźne porozumienia z okupantam i, Niemcami i Włochami, 
skierowane przeciw nieprzyjacielowi wewnętrznemu, żadna ze stron 
nie miała całkiem czystych rąk. Odium wspomagania faszyzmu 
poprzez bierność spadło też na wszystkie niekomunistyczne chorwac
kie siły polityczne.

System propagandowo-edukacyjny nie tylko legalizował nowe 
państwo, lecz również próbował zapobiegać potencjalnym dla niego 
zagrożeniom. Należały do nich oba nacjonalizmy: chorwacki ze 
swymi odśrodkowymi tendencjami i serbski ze skłonnością do 
hegemonizmu. Usiłując nie dopuścić do odrodzenia się tendencji 
decentralistycznych, propaganda komunistyczna, stale szermując 
argumentem NDH, utożsamiała wszelkie chorwackie dążenia naro
dowe z faszyzmem. Potępienie obejmowało również sporą część 
tradycji, przede wszystkim tej, k tóra miała związek z tradycjami 
państwowości. Stały szantaż powodował narastające z czasem po
czucie ucisku narodowego i krzywdy moralnej: w czasie wojny 
znakomita większość Chorwatów znajdowała się po tej samej stronie, 
co większość Serbów, czyli po stronie antyfaszystowskiej. Polityka 
propagandowa, ciągle zaogniająca rany wojenne wśród Serbów, 
utrwalała urazy i sprzyjała mechanizmom uogólniającym, które 
prowadziły do utożsamienia Chorwata z faszystą. Paradoksalnie, 
twórcą tej polityki propagandowej był rządzący Jugosławią Chorwat 
Tito. Nie zapomniał on jednak i o niebezpieczeństwie nacjonalizmu 
serbskiego. W obawie przed obudzeniem się otwartego hegemoniz
mu, skompromitowanego w okresie międzywojennym, skazano
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z kolei na zapomnienie te wszystkie rozdziały dziejów serbskich 
i kultury serbskiej, które związane były z serbską ideą państwową. 
Dła Serbów oznaczało to ograbienie z najistotniejszych części 
tradycji i, co jest kolejnym paradoksem, budziło w tym narodzie, 
faktycznie dominującym w federacji, podobnie jak w Chorwatach, 
poczucie narodowego ucisku. Dziś Tito jest znienawidzony w Serbii 
bardziej niż gdziekolwiek indziej w Jugosławii.

Treści zepchnięte w krąg tradycji nieoficjalnej stały się podskór
nym nurtem życia duchowego obu zbiorowości, który wyjęty w swym 
podziemnym istnieniu spod regulującego działania umysłu krytycz
nego z czasem wzbierał niebezpiecznie. Do tego nurtu u Serbów 
sięgnął, zapominając o swych pryncypiach, rozpadający się system 
komunistyczny, dla którego narodowa karta była ostatnią w walce 
o władzę. Zatruwający wzajemne stosunki wirus nienawiści został 
uaktywniony i doprowadził do tragedii, dzięki której będzie mógł 
trwać przez następne pokolenia.

N O T A

Jugosławia powstała w rezultacie rozpadu dwóch imperiów 
wieloetnicznych: imperium osmańskiego i imperium habsburskiego. 
W XIX wieku na terenach od XV wieku należących do Turcji31 
powstały księstwo serbskie i księstwo czarnogórskie, które uzyskały 
niepodległość na kongresie berlińskim (1878), a następnie przekształ
ciły się w królestwa: Królestwo Serbii (1882) i Królestwo Czarnogóry 
(1910). W wyniku wojen bałkańskich (1912, 1913) Królestwo Serbii 
przyłączyło dużą część ziem macedońskich.

Królestwo Jugosławii (do 1929 r. nosiło ono nazwę Królestwa 
Serbów, Chorwatów i Słoweńców) powstało po pierwszej wojnie 
światowej przez połączenie pod rządami serbskiej dynastii Karadzio- 
rdziewiciów ziem południowosłowiańskich, które do 1918 r. wcho
dziły w skład monarchii austrowęgierskiej z Królestwem Serbii 
i Królestwem Czarnogóry.

■ 31 Turcja zajęła Bałkany w trakcie XIV-XV wieku drogą podboju istniejących tam
państw słowiańskich: Bułgarii, Serbii, Bośni i Czarnogóry.



52 JOANNA RAPACKA

Do terenów podporządkowanych Habsburgom, które po roz
padzie imperium, weszły w skład Jugosławii należały: a) ziemie 
chorwackie, tj. Królestwo Chorwacji i Sławonii oraz Dalmacja; b) 
Wojwodina (skolonizowana przez Serbów prowincja węgierska), c) 
Słowenia (posiadłości korony austriackiej zamieszkałe przez Słoweń
ców) oraz d) Bośnia i Hercegowina, posiadłości tureckie, oddane pod 
protektorat austrowęgierski w 1878 r., a w 1908 r. przez Au- 
stro-Węgry anektowane.

Państwo jugosłowiańskie rozpadło się w czasie drugiej wojny 
światowej, a po wojnie odrodziło się w postaci rządzonej przez 
komunistów republiki federacyjnej. W jej skład wchodziły następują
ce jednostki: Republika Serbii z dwoma wyodrębnionymi okręgami 
autonomicznymi: W ojwodiną i Kosowem, Republika Chorwacji, 
Republika Macedonii, Republika Czarnogóry, Republika Słowenii 
oraz Republika Bośnii i Hercegowiny.

Jednostki te wyodrębniono na podstawie dość złożonych kryte
riów etniczno-historycznych. O wyodrębnieniu Serbii, Chorwacji, 
Słowenii i Macedonii zadecydowało kryterium narodowe. W przypa
dku Czarnogóry, gdzie część ludności uważa się za Serbów, część zaś 
za odrębny naród czarnogórski, a świadomość narodowa bywa 
płynna, zadecydowały tradycje niezależności państwowej. Z dwóch 
okręgów autonomicznych wyodrębnionych z Serbii, jeden z nich, 
Wojwodinę, wydzielono ze względu na odmienność tradycji his
torycznych oraz jej wielonarodowościowy charakter (liczna mniej
szość węgierska oraz mniejszości: chorwacka, słowacka i rusińska), 
drugi zaś, Kosowo, ze względów etnicznych. Okręg ten, historycznie 
serbski, w większości zaludniony jest przez Albańczyków. Bośnia 
i Hercegowina, zamieszkała przez wymieszaną ludność muzułmańs
ką (Muzułmanie mają status narodu), serbską i chorwacką, zyskała 
status republiki zarówno ze względu na tradycje historyczne, jak i ze 
względu na praktyczną niemożliwość jej podziału.

Narody zamieszkujące Jugosławię różnią się między sobą rów
nież co do stopnia swego ukształtowania. Narody ukształtowane 
w XIX w. to Serbowie, Chorwaci i Słoweńcy, w XX w.: M acedoń
czycy i Muzułmanie, zaś za narody w trakcie kształtowania się uznać
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należy Czarnogórców i Bośniaków, choć w tym ostatnim przypadku 
tendencja do kształtowania jednolitej narodowości bośniackiej ostat
nio słabnie ze względu na nasilenie na terenie Bośni poczucia 
przynależności do odrębnych wspólnot narodowych: serbskiej, chor
wackiej i muzułmańskiej. Szczególne miejsce zajmuje, posiadająca 
status grupy narodowej, grupa określająca się jako Jugosłowianie, 
widząca w jugosłowiańskości nie tylko kategorię polityczną, lecz 
i narodową.

Oprócz wymienionych narodów Jugosławię zamieszkują liczne 
mniejszości narodowe, wśród których grupę najliczniejszą stanowią 
Albańczycy i Węgrzy.

Skład narodowościowy Jugosławii (według spisu z 1981 r.) 
przedstawiał się procentowo następująco: Serbowie — 36,6%, 
Chorwaci — 19,6%, Muzułmanie — 8,9%, Słoweńcy — 7,8%, 
Albańczycy — 7,7%, Macedończycy — 6%, Czarnogórcy — 2,6%, 
Jugosłowianie — 5,4%.

Skład narodowościowy poszczególnych Republik:
Słowenia: 90,5% — Słoweńcy, 1,4% — Jugosłowianie;
Chorwacja: 75% — Chorwaci, 11,6% — Serbowie, 8,2% —  Jugo
słowianie;
Bośnia i Hercegowina: 39,5% — Muzułmanie, 32% — Serbowie, 
18,4% — Chorwaci, 7,9% — Jugosłowianie;
Czarnogóra: 68,2% — Czarnogórcy, 13,4% — Muzułmanie, 6,5%
— Albańczycy, 5,3% — Jugosłowianie;
Macedonia: 67% — Macedończycy, 19,8% — Albańczycy, 2,3%
— Serbowie, 2,1% — Muzułmanie, 0,7% — Jugosłowianie;
Serbia (bez okręgów autonomicznych): 85,4% — Serbowie, 2,7%
—  Muzułmanie, 1,3% — Albańczycy, 0,6% —  Chorwaci, 8,2%
— Jugosłowianie;
Okrąg Autonomiczny Wojwodina: 54,4% — Serbowie, 18,9%
— Węgrzy, 5,4% — Chorwaci, 8,2% — Jugosłowianie;
Okrąg Autonomiczny Kosowo: 77,4 — Albańczycy, 13,2% — Ser
bowie, 3,7% — Muzułmanie, 1,7% — Czarnogórcy, 0,6% —  Chor
waci, 0,2% —  Jugosłowianie.
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Zróżnicowanie kulturowo-językowe narodów Jugosławii moż
na przedstawić przy pomocy następującej tabeli:

Maced. Słów. Muzuł. Serb. lihorw. Czarn. Bośn.

(ĘZYK serbskochorwacki + + + + +

słoweński +

macedoński +

RELIGIA prawosławie + + + +

katolicyzm + + +

islam + +

1ISTORIA tradycja
państwowa + + + +

zwierzchnictwo
tureckie + +  - + + +

zwierzchnictwo
węgierskie +

zwierzchnictwo
austriackie + + +

Tabela ta jest z konieczności uproszczona i nie przedstawia np. 
specyfiki kulturowej Serbów z Wojwodiny, którzy byli poddanymi 
habsburskimi, ani specyfiki tych regionów chorwackich, które przez 
dłuższy lub krótszy czas znajdowały się pod panowaniem tureckim.

W rubryce tradycji państwowych uwzględniono jedynie organiz
my polityczne o charakterze trwalszym i jasnym statusie państwo- 
wo-prawnym.

Joanna Rapacka — profesor dr hab. w Instytucie 
Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Warszawskiego.



Bogumiła Berclychowska

Sytuacja narodowościowa na Ukrainie. 
Potencjalne konflikty

W e d łu g  oficjalnych danych na 51,4 min. mieszkańców Ukrai
ny 72,7 proc., tj. 37,4 min to Ukraińcy, 11,4 min. — Rosjanie, 486 tys.
— Żydzi (o 146 tys. mniej niż wg spisu z 1979 r.), 440 tys.
— Białorusini, 234 tys. — Bułgarzy, 219 tys. Polacy, 200 tys. Węgrzy, 
190 tys. Rumuni, 98,6 tys. Grecy, 54 tys. Ormianie, 38 tys. Niemcy, 37 
tys. Azerowie, 32 tys. Gagauzi oraz inne mniejsze grupy narodowoś
ciowe. Dodajmy jeszcze, że oficjalne spisy powszechne nie uwględ- 
niały Tatarów krymskich, których powróciło już w ojczyste strony 
około 160 tysięcy.

78 procent mieszkańców Ukrainy, czyli 40,1 min. osób, swobod
nie mówi po ukraińsku, w tym 6,9 min. osób podało język ukraiński 
jako drugi język ojczysty. Jest to o 1,4 min. więcej niż w 1979 r. 22 
proc, ludności Ukrainy to ludność wyłącznie rosyjskojęzyczna.

Taki układ nrodowościowy sprawia, że Ukraina jest nie tylko 
krajem wielonarodowościowym, ale i dwujęzycznym. Dodatkowo 
komplikuje sytuację fakt, że Ukraina w obecnych granicach istnieje 
od powojnia i jest stworzona z etnicznych ziem ukraińskich będących 
wcześniej częściami składowymi innych organizmów państwowych: 
Polski, Czechosłowacji, Węgier, Rumunii. Ostatnia korekta granic 
miała miejsce w 1954 r., kiedy to przyłączono do Ukrainy Krym. 
Konsolidację Ukrainy w obecnym kształcie utrudniały z jednej 
strony różnice kulturowe poszczególnych ziem ukraińskich (najbar
dziej popularne jest przeciwstawienie Ukrainy Zachodniej Ukrainie 
Wschodniej, a przecież jest jeszcze Bukowina, Zakarpacie itd.), 
z drugiej zaś strony blokada Ukrainy Zachodniej spowodowana 
wojną z ukraińskim podziemiem po 1945 r. Autentyczny proces 
ujednolicania mógł ruszyć pełną parą dopiero wraz z początkiem 
przemian demokratycznych na Ukrainie w 1988 r. Wcześniejsze
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próby łagodzenia różnic między wschodnią i zachodnią U krainą 
spotykały się ze zdecydowaną reakcją władz komunistycznych, czego 
efektem były m. in. kolejne fale aresztowań w latach 60-tych i 70-tych 
oraz utrzymywanie na wschodzie Ukrainy stereotypu Ukrainy 
Zachodniej jako kraju opanowanego przez faszystów-banderowców. 
N a opozycję tę nakładały się różnice językowe: „internacjonalistycz- 
ny” , raczej rosyjskojęzyczny wschód przeciwstawiany był ukraińs- 
kojęzycznemu „nacjonalistycznemu” zachodowi. Oprócz różnic po 
śród samych Ukraińców wraz z początkiem przemian demokratycz
nych pojawiły się problemy związane z mniejszościami narodowymi.

Separatyzm czy rewizjonizm?

Najpoważniejszym problemem narodowościowo-terytorialnym 
Ukrainy jest Krym, który do 1945 r. był tatarską republiką auto
nomiczną. W roku 1944 Stalin zlikwidował autonomię Krymu, 
a samych Tatarów jako „naród zdrajcę” przesiedlił do Kazachstanu 
i na Syberię. Obecnie na Krymie mieszka około 2,5 min. osób, 
z których 800 tysięcy stanowią Ukraińcy (nie posiadający tam żadnej 
infrastruktury oświatowej i kulturalnej). Pozostali mieszkańcy to 
przede wszystkim Rosjanie, ale mieszkają tam  również Grecy 
i przedstawiciele innych narodowości. Pierwsze powroty wysied
lonych Tatarów datują się na 1990 r. Do końca 1991 r. na Krym 
wróciło około 160 tysięcy Tatarów, którzy mają ciągle kłopoty 
z osiedleniem się. W śród Tatarów działa Ruch Narodowy Tatarów 
Krymskich, którem u przewodzi Jurij Osmanów oraz Organizacja 
Krymsko-Tatarskiego Ruchu Narodowego z M ustafą Dżamilewem 
na czele. Ta ostatnia stawia sobie za cel doprowadzenie do pełnej 
repatriacji Tatarów krymskich. Sojusznikiem Tatarów w tych działa
niach są politycy ukraińscy (przede wszystkim z Ukraińskiej Partii 
Republikańskiej i „Ruchu”), którzy zdają sobie sprawę, że tylko 
tatarski Krym gwarantuje niezmienność granic Ukrainy. Dla T ata
rów zaś współpraca ta stwarza nadzieję na powrót do ojczyzny — na 
co nie mają większych szans póki władza na Krymie będzie w rękach 
Rosjan.
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Ludność rosyjska to najpoważniejszy problem  na Krymie. N a 
początku 1991 r. około 70 proc, mieszkańców Krym u opowiedziało 
się za autonom ią i Krym uzyskał status republiki autonomicznej 
w ram ach Ukrainy. Autonom ia gwarantowała niezmienność apara
tu władzy, a przewodniczący Rady Obwodowej Deputowanych 
Ludowych M. Bagriow został automatycznie przewodniczącym 
Rady Najwyższej Krymskiej Republiki Autonomicznej. Stan 
względnej równowagi trwał na Krymie praktycznie do sierpniowe
go zamachu stanu w 1991 r. Kierownictwo Krym u poparło Kom itet 
Stanu W yjątkowego, a Bagriow w wystąpieniu telewizyjnym 20 
sierpnia 1991 r. stwierdził, że mieszkańcy Krym u ze zrozumieniem 
przyjmują powstanie Kom itetu. Załam anie się puczu doprowadziło 
do sytuacji, w której komunistyczne struktury władzy poczuły się 
zagrożone. Zaczęto organizować akcję zbierania podpisów pod 
żądaniem przeprowadzenia referendum. Działania te nałożyły się 
na terytorialne pretensje Rosji, które zostały przedstawione U krai
nie przez Pawła W oszczanowa — rzecznika prezydenta Jelcyna 
— 26 sierpnia 1991 r. Ciągle niepewny, rodzimy separatyzm Rosjan 
krymskich otrzymał mocne poparcie w rosyjskim rewizjonizmie 
państwowym. W efekcie splotu tych dwóch czynników frekwencja 
na referendum w sprawie niepodległości Ukrainy 1 grudnia 1991 r. 
była na Krymie najniższa w skali całej Ukrainy. Za niepodległością 
opowiedziało się tutaj 54 proc, i 58 proc, ludności, przy czym 
frekwencja była na poziomie 66 proc, i 58 proc, (obwód krymski 
i Symferopol).

Konflikt rosyjsko-ukraiński na Krymie wszedł w nowe stadium 
wraz z wybuchem sporu o Flotę Czarnomorską. Po wyartykułowa
niu się tego sporu doszło do pierwszych masowych manifestacji 
Rosjan w Sewastopolu, a Rada Najwyższa Krymu przedstawiła 
projekt nowej konstytucji republiki, w którym nie ma zapisu 
mówiącego o tym, że Krym jest częścią Ukrainy. Wiele wskazuje na 
to, że w chwili obecnej konflikt rosyjsko-ukraiński z konfliktu 
wewnętrznego przekształcił się w konflikt międzypaństwowy. Świad
czyłby również o tym fakt, że parlament rosyjski podjął kroki 
zmierzające do unieważnienia uchwały Rady Najwyższej ZSSR z 19 
lutego 1954 r., na mocy której Krym został przekazany Ukrainie.
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Właściwie we wszystkich przypadkach, w których pojawiał się 
na Ukrainie separatyzm rosyjski, u jego korzeni znajdowali się 
działacze komunistyczni. Tak było w przypadku powstałego jesienią 
1990 r. w Odessie Związku Noworosjan, który w zamierzeniu 
twórców miał objąć całe południe Ukrainy. Celem działalności 
Związku było stworzenie odrębnego tworu państwowego „Noworo- 
sji” , co w konsekwencji prowadziłoby do odizolowania Ukrainy od 
M orza Czarnego. Po sierpniowym zamachu stanu w Odessie jeden 
z deputowanych ludowych do rady miejskiej, Ołeksij Kostusiw, 
podjął działania na rzecz utworzenia Ludowego Ruchu Odessy 
zmierzającego do oderwania obwodu odesskiego od Ukrainy.

Również działania na rzecz powołania Republiki Krzyworos- 
ko-Donieckiej pojawiły się po raz pierwszy jesienią 1990 r. Znamien
ne jest, że rosyjskie separatyzmy pojawiły się niemal jednocześnie 
(przełom lata i jesieni 1990 r.) w sytuacji, kiedy władze usiłowały 
w sposób ostateczny rozprawić się z ukraińską opozycją (dyskredyta
cja opozycji poprzez sfabrykowanie tzw. sprawy Chmary). Niektóre 
z nich, pojawiwszy się jesienią 1990 r., wkrótce rozmyły się i przestały 
odgrywać jakąkolwiek rolę. Tak było przede wszystkim z Republiką 
Krzyworosko-Doniecką i, jak  pokazuje doświadczenie ostatnich 
miesięcy, również z Republiką Noworosyjską.

Rewizjonizm

Z rewizjonizmem w czystej formie mamy do czynienia w przypa-' 
dku Północnej Bukowiny i Besarabii, które zostały przyłączone do 
Ukrainy w następstwie rezultatów drugiej wojny światowej. Wcześ
niej wchodziły one w skład Rumunii. Tuż po ukraińskim referendum 
Rumunia zgłosiła pod adresem Ukrainy pretensje terytorialne, 
domagając się zwrotu zabranych ziem. Zaś przed grudniowym 
referendum w Besarabii i Bukowinie pojawili się emisariusze rum uńs
cy, którzy usiłowali nakłonić miejscową ludność do zbojkotowania 
wyborów prezydenckich i referendum. Działania te nie przyniosły 
większych rezultatów. Udział w referendum był bardzo wysoki (w 
granicach 80 proc.), a za niepodległością opowiedziało się ponad 80 
proc, biorących udział w referendum. Niemniej fakt, że Besarabia
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jako część Ukrainy oddziela sztucznie Mołdawię od M orza Czarnego 
będzie, jak  się wydaje, przez długi jeszcze czas potencjalnym powo
dem do konfliktu rumuńsko- bądź mołdawsko-ukraińskiego. Dla 
Ukrainy oczywiście nie bez znaczenia jest fakt, że dzięki Besarabii jest 
ona państwem naddunajskim.

Konflikt narodowościowy czy wyznaniowy?

Specyficzna sytuacja panuje w Zachodniej Ukrainie, która 
prawie od trzech lat jest widownią konfliktu wyznaniowego między 
Kościołem greckokatolickim i Ukraińską Autokefaliczną Cerkwią 
Prawosławną. Dodatkowo komplikuje sytuację obecność na tym 
terenie Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej (zależnej od Moskwy) 
i Kościoła rzymskokatolickiego. Osią sporu jest zarzut polonizacji 
Ukrainy, który wysuwany jest wzajemnie przez oba Kościoły. Chcąc 
ten zarzut obalić, Kościoły ukraińskie robią wszystko aby przed
stawić siebie jako gwaranta ukraińskości na tym terenie, z drugiej 
strony starają się za wszelką cenę zdystansować od wszystkiego, co 
mogłoby mieć jakiś związek z polskością. W efekcie konflikt 
wyznaniowy doprowadza co jakiś czas do eskalacji nastrojów 
antypolskich (najgłośniejszy tego typu wypadek miał miejsce przy 
okazji mianowania biskupa Jaworskiego łacińskim biskupem Lwo
wa, mianowanie bowiem na to stanowisko obywatela Polski spotkało 
się z bardzo ostrą reakcją zarówno wspomnianych wyżej Kościołów 
jak  i władz obwodowych). Nastrojów antypolskich nie łagodzi fakt, 
że Polaków na Ukrainie Zachodniej jest niewielu (na 800 tys. 
mieszkańców Lwowa jest ich 30-60 tys.), tak że grupa ta praktycznie 
nie jest w stanie odegrać jakiejkolwiek roli w życiu społecznym 
i politycznym.

Obok konfliktu religijnego mają tu bezspornie pewne znaczenie 
bliskość granicy z Polską i lęk przed polską ekspansją.

Zakarpacie — przypadek szczególny

Zakarpacie jest jedną z najbardzie zapóźnionych pod względem 
przemian demokratycznych częścią Ukrainy. Jesienią 1990 r. pojawi
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ło się tutaj Towarzystwo Rusinów Karpackich. Organizacja ta stawia 
sobie za cel konsolidację wszystkich Rusinów, którzy żyją na 
Zakarpaciu i poza nim, traktując ich jak byt odrębny od Ukraińców. 
Ruch ten w znacznej mierze bazuje na XIX-wiecznych tendencjach 
moskalofilskich, które są ciągle żywe na Zakarpaciu. Ostatecznym 
celem tego ruchu jest budowa państwa karpatoruskiego.

Podczas referendum 1 grudnia 1991 r. na Zakarpaciu znalazło 
się pytanie dotyczące autonomii dla regionu. 70 proc, uczestniczą
cych w referendum odpowiedziało na nie pozytywnie, przy czym 
chodziło o autonomię w ramach Ukrainy, a prawie 80 proc, poparło 
ideę niepodległości Ukrainy.

* * *

Zarysowane powyżej problemy narodowościowe nadal jeszcze 
są tylko potencjalnymi polami konfliktu. Z wyjątkiem Krymu (i tu 
również chodzi o czas ostatni) nie doszło do żadnych niepokojów 
społecznych na tle etnicznym. Na Ukrainie nie powstał też nigdy 
klasyczny interfront. Obecne kierownictwo Ukrainy, zdając sobie 
sprawę z tego, że bez zgody mniejszości narodowych, przede 
wszystkim ukraińskich Rosjan, nie jest w stanie przeprowadzić 
reform politycznych i gospodarczych, starało się więc zjednać Rosjan 
do swojej polityki. Znajduje to odzwierciedlenie w obecnym składzie 
najwyższych władz Ukrainy (wiceprzewodniczącym Rady Najwyż
szej jest Rosjanin — W ładymir Gryniów, premierem rządu — rów
nież Rosjanin W itold Fokin, Rosjanami są także prokurator general
ny W iktor Szyszkin i minister obrony Konstanty Morozow).

Prezydent Ukrainy, Leonid Krawczuk, w czasie swojej kam
panii prezydenckiej podkreślał, że jest przedstawicielem i chce być 
prezydentem wielonarodowościowego społeczeństwa Ukrainy.

Ideę budowania niepodległej Ukrainy wokół idei „państwo
wej” , a nie „narodowej” , lansuje również opozycja ukraińska. 
Największa organizacja ukraińska „R uch” była organizatorem 
jesienią 1991 r. kongresu Narodowościowego w Odessie.
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terytorium Krymskiej ASR, którą 
niektórzy przywódcy półwyspu widzą 
w składzie Rosji

"Republika Noworosyjaka"y według 
planów jej propagatorów^ ma 
zjednoczyć większość rejonów 
obwodu odesskiego, chersońskiego 
i mikołajowskiego
rejony obwodu odesskiego i
czerniowieckiego, do których 
roszczą sobie pretensje Rumunia 
i Mołdawia

niemal cały obwód zakarpacki 
według koncepcji rusińskich 
separatystów powinien stanowić 
podstawę ich przyszłego państwa

fi-X.-i.-_;; "Republik^ Krzyworosko-Doniecką"
- proklamowaną w 1910 roku przez 
bolszewików - usiłują
reanimować byli komuniści

Lwów - problem społeczności polskiej 
i Kościoła rzymskokatolickiego

Ł n e  za: 'W isc i z Lkrainy" .'fr 45 z  1591 r .
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Wydaje się, że przez najbliższe miesiące problemy narodowoś
ciowe nie będą pierwszoplanowymi zmartwieniami polityków ukrai
ńskich, co nie stanowi gwarancji, że tej republice w ogóle uda się ich 
uniknąć. Okres „wylęgania” się konfliktów narodowościowych 
może być bardzo długi. Pytaniem otwartym jest czy politycy 
ukraińscy będą potrafili w dalszym ciągu prowadzić dotychczasową, 
rozważną politykę wobec mniejszości narodowych.

Bogumiła Berdychowska — z wykształcenia polonistka, 
zajmuje się problemami narodowościowymi środkowej 
i wschodniej Europy. Mieszka w Warszawie.



Jerzy Turonek

Białoruski ruch narodowy

B ia ło ru s in i jako naród wstąpili na arenę dziejów współczes

nych z wielkim opóźnieniem. Wprawdzie już w XIX w., zwłaszcza po 
Powstaniu Styczniowym, rodziła się białoruska myśl polityczna, to 
jednak były to sporadyczne działania jednostek, które nie spowodo
wały poważniejszego oddźwięku w masach ludowych. Trwały ruch 
białoruski zapoczątkowany został dopiero na początku XX w. i od 
tego czasu stopniowo upowszechniał się w świadomości narodowej. 
W latach pierwszej wojny światowej zasięg tego ruchu był jeszcze 
skromny, jednakże był on już w stanie podjąć ambitne zadanie 
budowy własnej państwowości. Sprzyjały temu zarówno Rewolucja 
Lutowa w Rosji, jak  też okupacja niemiecka. Niemcy bowiem jako 
pierwsze mocarstwo w świecie już w końcu 1915 r. uznały odrębność 
narodową Białorusinów i patronowały rozwojowi ich szkolnictwa, 
życia kulturalnego, prasy i wydawnictw, a w 1918 r. — po okupacji 
Białorusi wschodniej — umożliwiły proklamowanie Białoruskiej 
Republiki Ludowej (BRL) i krótkotrwałe funkcjonowanie tego 
państwa.

Idea niezależnego od Rosji państwa białoruskiego była zdecydo
wanie zwalczana przez władze sowieckie, zarówno centralne, jak 
i terenowe. Łotysz W. Knoryn — działacz bolszewicki na Białorusi 
— pisał w październiku 1918 r. : Uważamy, że Białorusini nie są 
narodem i że te odrębności etniczne, które odróżniają ich od Rosjan, 
winne być wykorzenione.

Władze moskiewskie jednak długo zachowywały pozycję wy
czekującą. Ż jednej strony nie mogły one łatwo zignorować Białorus
kiej Republiki Ludowej, będącej oczywistym wyrazem samostano
wienia narodu, z drugiej zaś wyraźnie zwlekały z deklaracją o biało
ruskiej państwowości sowieckiej. Dopiero po kapitulacji Niemiec, 
wycofaniu ich wojsk z Białorusi i jej zajęciu przez Armię Czerwoną, 
1 stycznia 1919 r. została proklamowana w Smoleńsku Białoruska
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SSR o wielkim terytorium obejmującym w całości lub dużej części 
pięć guberni — grodzieńską, mińską, mohylewską, smoleńską i wite
bską. Jednakże już w połowie stycznia trzy wschodnie gubernie 
(mohylewską, smoleńska i witebska) zostały ponownie wcielone do 
Rosji, a z pozostałej części republiki i Litwy utworzono Litews- 
ko-Białoruską Republikę Sowiecką ze stolicą w Wilnie. Białoruska 
SSR jako odrębny twór państwowy przestała istnieć.

Po raz drugi proklamowano Białoruską SSR 31 lipca 1920 r. po 
wyparciu wojsk polskich z Białorusi. Tym razem republika obej
mowała... 18 powiatów. Nie na długo jednak. W wyniku polskiej 
kontrofesywy jesienią 1920 r., 12 powiatów znalazło się po stronie 
polskiej i tylko 6 po stronie rosyjskiej (Mińszczyzna). W tej sytuacji 
nastąpiło wydarzenie, o którym milczy oficjalna historiografia, 
a które wymownie odzwierciedlało ówczesny stosunek Rosji do 
kwestii białoruskiej. Otóż przystępując do rokowań pokojowych 
w Rydze, szef delegacji sowieckiej A. Joffe, wyraził desinteressement 

stosunku do tej Mińszczyzny, co oznaczało gotowość rządu 
sowieckiego do pozbycia się kwestii białoruskiej. Z tego właśnie 
względu mikroskopijna i przewidziana do likwidacji czy przekształ
cenia w okręg autonomiczny Federacji Rosyjskiej republika biało
ruska nie była (odmiennie niż Ukraina) sygnatariuszem Traktatu 
Ryskiego, była bowiem przedmiotem, a nie podmiotem konferencji
pokojowej.

Wygląda to na paradoks dziejowy: rezygnacja szefa delegacji 
polskiej, J. Dąbskiego, z oferty Joffego w sprawie Mińszczyzny 
wywarła zapewne w sposób nie zamierzony doniosły wpływ na los 
republiki białoruskiej, a być może nawet przesądziła o jej istnieniu. 
Dopiero po tej rezygnacji sprowadzony został z M ińska do Rygi 
przedstawiciel Białorusi A. Czerwiakow, a BSSR, acz niechętnie, 
uznana została de iure przez Polskę. Tak więc dopiero po Traktacie 
Ryskim założenia sowieckiej polityki narodowościowej zbiegły się na 
odcinku białoruskim z konkretnymi zadaniami państwowymi i do
piero od tego czasu rozpoczął się właściwy proces tworzenia-BSSR. 
Z tą sześciopowiatową Mińszczyzną należało przecież coś zrobić.

Ustalony w zawartym w marcu 1921 r. Traktacie Ryskim 
rozbiór Białorusi stworzył sytuację, która nie wróżyła stabilizacji na
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przyszłość. Teoretycznie biorąc, zarówno Polska, jak i Rosja mogły 
obecnie wykorzystać swe części Białorusi w grze o jej przyszłe 
zjednoczenie, w praktyce jednak tylko Rosja miała w tym swój interes 
i możliwości. Piemont białoruski na wschodzie musiał być z natury 
rzeczy atrakcyjny zarówno dla Białorusinów, którzy znaleźli się 
w państwie polskim, jak też dla białoruskich emigrantów politycz
nych w Niemczech, Czechosłowacji czy krajach nadbałtyckich. Toteż 
w pierwszych latach istnienia BSSR, Moskwa poszła na daleko idące 
ustępstwa, które miały dowodzić postępującej realizacji białoruskich 
postulatów narodowych.

Teraz dopiero zwrócono Białorusi przeważającą część jej wscho
dnich obszarów zagarniętych na początku 1919 r. przez Moskwę, 
wskutek czego w końcu 1926 r. republika obejmowała już 126 tysię
cy km2 z 5-milionową ludnością. Było to państwo nieduże, jednakże 
większe od niejednego państwa w ówczesnej Europie. Szybko 
postępowała odbudowa gospodarki, zwłaszcza rolnictwa, którego 
produkcja osiągnęła w 1928 r. poziom rekordowy. Sprzyjało to 
poprawie sytuacji materialnej chłopstwa stanowiącego ponad 80 
proc, ludności kraju. Jednakże szczególnie istotne znaczenie miały 
koncesje językowo-kulturalne, które decydowały o narodowym 
charakterze wznoszonego tu białoruskiego domu. Ogłoszono więc 
szeroki program białorutenizacji kraju. Przewidywał on wprowadze
nie języka białoruskiego do administracji państwowej, szkolnictwa, 
działalności kulturalnej, naukowej, wydawniczej itd. Każdy obywa
tel republiki zobowiązany został do opanowania literackiej biało- 
ruszczyzny i jej stosowania. Realizacja tego usankcjonowanego przez 
Moskwę program u odbywała się pod patronatem  rządu republikańs
kiego.

Wielu autorów białoruskich określa lata 20-te w BSSR mianem 
okresu odrodzenia narodowego. W istocie, we wszystkich tych 
dziedzinach następował szybki postęp białorutenizacji przy jedno
czesnym wypieraniu wszechwładnego dotychczas języka rosyjskiego. 
Władze republiki informowały Radę Narodowości ZSSR, że w la
tach 1925-1928 w centralnych urzędach republiki udział pracow
ników znających język białoruski podniósł się z 27 do 80 procent. 
Podobne tendencje notowano w aparacie terenowym i szkolnictwie.
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Charakterystyczne pod tym względem były wyniki działalności 
wydawniczej. W latach 1923-1928 edycja książek w języku białorus
kim zwiększyła się z 28 do 461 tytułów, a ich nakład wzrósł 
odpowiednio z 96 do 1819 tys. egzemplarzy. N a uwagę zasługuje fakt, 
że w tym samym czasie udział białoruskojęzycznych książek w ogól
nej ich edycji w republice podniósł się z 15 do 66 proc., a ich nakład 
— z 21 do 81 procent. W ten sposób Białoruś sowiecka stopniowo 
przekształcała się z koncepcji ideologicznej w rzeczywistość politycz
ną. Tak się przynajmniej wydawało.

Polityka białorutenizacji w BSSR wywarła głębokie wrażenie 
wśród białoruskich działaczy narodowych za granicą, świadczyła 
bowiem wyraźnie o realizacji przez władze sowieckie wielu ich 
postulatów ekonomicznych i kulturalnych. W pewnej mierze spowo
dowała też zmianę ich stosunku do komunizmu. W końcu 1925 r. na 
konferencji berlińskiej rząd emigracyjny BRL uznał BSSR jako 
jedyne, narodowe państwo białoruskie, po czym większość jego 
członków wróciła do Mińska. Wróciło też sporo działaczy z Litwy, 
Łotwy, Niemiec, Czechosłowacji i innych krajów. Szczególnie donio
sły wpływ wywierała sytuacja na wschodzie na postawy zachodnio- 
białoruskiej inteligencji i mas ludowych w Polsce. Wzbudzała ona 
nastroje powstańcze, stymulowała działalność Komunistycznej Par
tii Zachodniej Białorusi (KPZB) i jej przybudówek — „H rom ady” 
i in., zmierzających do zjednoczenia kraju pod egidą Mińska. Także 
ich działacze skorzystali w znacznej mierze z zaproszenia władz 
sowieckich i często polskie więzienie zamieniali na pobyt w BSSR. 
W rezultacie nigdy przedtem nie widziała białoruska stolica takiej 
koncentracji elity narodowej jak w latach 1925-1929.

Jednocześnie na Kremlu stopniowo dojrzewała nowa strategia 
polityczna. W miarę stabilizacji sytuacji w Europie gasły nadzieje na 
eskalację rewolucji, zwyciężyła natom iast koncepcja budowy socjaliz
mu w jednym kraju, której realizacja wymagała przede wszystkim 
spoistości wewnętrznej i zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego 
ZSSR. Sformułowano program forsowania industrializacji, którego 
podstawą materialną miała być akumulacja wewnętrzna. Uw arun
kowało to zadanie kolektywizacji rolnictwa i zapotrzebowanie na silę 
roboczą w nowych ośrodkach górniczo-przemysłowych. Narastała
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również potrzeba rormalizacji stosunków z zagranicą, w tym także 
z Polską. W tej sytuacji dotychczasowa stawka na atrakcyjność 
białoruskiego Piemontu straciła swe znaczenie propagandowe. Co 
więcej, koncepcja białorutenizacji uznana została za czynnik dezin
tegracji społecznej i politycznej, a zatem w najwyższym stopniu 
szkodliwy.

Zaczęła się więc od jesieni 1929 r. planowa eksterminacja 
białoruskiej elity narodowej, która przebiegała pod hasłem walki 
z narodowym demokratyzmem, tzw. nacdemowszczyzną. Akcja ta 
w istocie nie różniła się od stosowanej przez hitlerowców na ziemiach 
polskich polityki obezholowienia narodu, jednakże była bardziej 
skuteczna, jako że sowieckie władze bezpieczeństwa miały na to 
więcej czasu. W rezultacie, w przededniu drugiej wojny światowej 
Białoruś wschodnia została niemal całkowicie pozbawiona narodo
wej kadry przywódczej, nie wyłączając tych, którzy uczestniczyli 
w tworzeniu BSSR.

Następowała reorientacja białoruskiej nauki i kultury, która 
odtąd miała być narodowa w formie i socjalistyczna w treści. Tępiono 
więc to, co nie odpowiadało tej zasadzie. Z bibliotek, instytucji 
naukowych, archiwów i muzeów usuwano książki i czasopisma, 
dokumenty i dzieła sztuki, którym przypisywano szkodliwą treść 
narodową. W szkołach przez pewien czas uczono bez podręczników, 
ponieważ stare zostały zakazane, a nowe nie były jeszcze wydane. 
Spalono bądź przeznaczono na przemiał miliony egzemplarzy litera
tury pięknej i dzieł naukowych, zwłaszcza autorów represjonowa
nych, niszczono i dewastowano zabytki historyczne, profanowano 
świątynie. Szczególnie ostro zwalczano tendencje narodowe w biało
ruskiej nauce historycznej, która odtąd winna była ukazywać 
wspólny rozwój dziejowy całej rodziny narodów sowieckich.

Nietrudno zrozumieć, że celem wszystkich tych posunięć było 
odgórnie zaplanowane dążenie do stworzenia nowej kategorii społe
cznej — n a r o d u  s o w i e c k i e g o .  Miało to odzwierciedlać 
przewidywania Lenina o stopniowym zespoleniu się narodów, z tą 
wszakże różnicą, że według Lenina, zespolenie to nastąpić miało 
drogą wszechstronnego rozwoju każdego narodu, podczas gdy 
obecnie zamierzano to osiągnąć drogą kastracji tych wartości
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duchowych, które decydują o rozwoju każdego narodu. Wyjście z tej 
sprzeczności przyniosła niezastąpiona dialektyka: w toku tej nisz
czycielskiej akcji Komunistyczna Partia Białorusi nie skąpiła de
klaracji o kontynuacji kursu na rozwój kultury narodowej i języka 
białoruskiego, zapowiadając przy tym nową, bolszewicką biało- 
rutenizację, która pod względem tempa i zasięgu miała zaćmić tę 
nacdemowską.

W istocie, na początku lat 30-tych, w atmosferze rosnącego 
terroru i deportacji, nadal rozwijała się sieć szkół białoruskich. 
Wszelkie dotychczasowe rekordy biła też działalność wydawnicza. 
W 1931 r. wydano w ZSSR 1301 tytułów książek białoruskich, tj. 
prawie trzykrotnie więcej niż w 1928 r., a ich nakład podniósł się 5-6 
razy i osiągnął liczbę 10,2 min egzemplarzy. Stanowiło to ponad 95 
procent ogólnego nakładu książek wydanych w BSSR. W podobnym 
tempie rosły liczby i nakłady gazet oraz czasopism w języku 
białoruskim. W tym stanie rzeczy potencjalni krytycy i malkontenci 
pozbawieni zostali istotnych argumentów: bolszewicka białoruteni- 
zacja postępowała bowiem nad wyraz sprawnie.

Tablica 1: Edycja książek i broszur w BSSR

Rok
Liczba tytułów Nakład (tys. egz.)

ogółem w jęz. 
białor.

udział 
n proc.

ogółem w jęz. 
białor.

udział 
w proc,

1923 184 28 15 461 96 21
1928 693 461 66 2 246 1 819 81
1931 1 474 1 301 88 10 716 10 201 95
1936 938 691 74 9 097 8 022 88
1937 639 375 59 8 833 6 966 79
1938 801 460 57 14 674 12 319 84
1939 775 392 51 11 276 8 806 78
1940 772 375 49 10 370 7 748 75
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Szczególna cecha tej dialekty ki polegała na tym, że w parze 
z tymi imponującymi wskaźnikami zapoczątkowany został proces 
rugowania języka białoruskiego z jego dotychczasowych pozycji. 
Przebiegał on na kilku płaszczyznach, jednakże we wszystkich 
przypadkach był inspirowany i stymulowany odgórnie. Największe 
pod tym względem znaczenie miała „wymiana” kierowniczej kadry 
republiki, co ułatwiało wyrugowanie języka białoruskiego począt
kowo z centralnych instancji partyjnych i instytucji państwowych, 
a niewiele później także z terenowych. W ystąpienia działaczy KPZB, 
którzy na początku lat 30-tych przybywali z Polski do Mińska 
i usiłowali przemawiać po białorusku, przyjmowane były gromkim 
śmiechem przez ich towarzyszy sowieckich. W tej sytuacji język 
rosyjski szybko odzyskiwał dawne pozycje w sferze oficjalnej, 
a próby obrony białoruszczyzny najczęściej były utożsamiane z „nac- 
demowszczyzną” i oceniane jako przejaw wrogich tendencji nac
jonalistycznych.

Okres ten wybitny współczesny pisarz białoruski, Wasil Bykau, 
charakteryzuje następująco:

Już w końcu lat 20-tych rozgromiona została Białoruska Akade
mia Nauk, u progu lat 30-tych rozpoczął się pogrom pisarzy białorus
kich i stowarzyszeń twórczych. Już w tym czasie wyrządzone zostały 
kulturze narodowej nieodwracalne straty, a polityka białorutenizacji 
całkowicie wstrzymana... Mowa białoruska w miastach republiki znów, 
ja k  za czasów carskich, stała się wyrazem niższości”, prowincjonaliz- 
mu i ciemnoty. Tradycyjną pogardę do języka białoruskiego wzmac
niało poczucie strachu i obawy przed oskarżeniem o ,,narodowy 
demokratyzm”. Setki tysięcy działaczy kultury narodowej —  pisarzy, 
naukowców, dziennikarzy, nauczycieli, a także urzędników, robot
ników i chłopów znalazło się w więzieniach NKW D, na Kołymie, 
Solówkach, Workucie, skąd nigdy nie powrócili.

Przywódcy republiki A. Czarwiakou i M. Haładzied popełnili 
samobójstwo w obawie przed nieuzasadnionym, ale zgubnym oskar
żeniem o ,,narodowy demokratyzm”, do którego automatycznie dołą
czano oskarżenia o szpiegostwo i szkodnictwo. Represje ogarnęły cały 
naród—  od elity władzy do najniższych warstw społecznych. Mnóstwo 
ludzi pozbawiono wówczas życia i wolności, ale były wśród nich grupy
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zawodowe, które ucierpiały najbardziej —  należeli do nich zwłaszcza 
nauczyciele języka białoruskiego i literatury białoruskiej. Dla organów 
karnych byli to ,,gotowi nacjonaliści”, wina których była oczywista, nie 
wymagająca nawet inspiracji. Zapewne od tego czasu przez wiele lat 
w świadomości narodowej Białorusinów pojęcie ,,nacjonalizmu” łączy
ło się trwale z poczuciem największego niebezpieczeństwa, jakie może 
zagrażać człowiekowi. Na własnym dramatycznym doświadczeniu 
ludzie się przekonali, że oskarżony o to straszliwe przestępstwo może 
być każdy, kto narodził się na naszej ziemi i na nieszczęście mówi po 
białorusku. Język białoruski, który jeszcze niedawno rozbrzmiewał 
w miastach zaczął szybko więdnąć, wymiatano go żelazną miotłą 
z urzędów, wyższych uczelni, Akademii Nauk, organizacji i organów 
władzy. Prawo posługiwania się tym językiem  pozostawiono kilku 
gazetom, dwóm teatrom oraz Związkowi Pisarzy, którego liczebność 
zmalała przed samą wojną do dwóch dziesiątków członków. Reszta 
została wymordowana, bądź przebywała w łagrach na wschodzie 
kraju).

Proces ten przerwała okupacja niemiecka (1941-1944), której 
charakter na Białorusi nie był tak jednoznaczny jak  go przedstawia 
literatura sowiecka. Zginęły wprawdzie setki tysięcy-ludzi, znisz
czono liczne miasta i wsie, jednakże niemieckie władze cywilne 
zdziałały wiele dla podniesienia świadomości narodowej Białorusi
nów. Z administracji wyrugowano język rosyjski i zastąpiono go 
białoruskim, podobne zmiany zapoczątkowano w cerkwi praw o
sławnej — tradycyjnej ostoi rusofilstwa. Szkolnictwo, działalność 
kulturalna i wydawnicza odzyskały białoruski charakter. Dużą 
aktywność przejawiał masowy Związek Młodzieży Białoruskiej, 
w szeregach którego młode pokolenie wychowywało się w duchu 
szacunku i miłości do swej ojczyzny, do języka ojczystego i kultury 
narodowej. Powstały też instytucje przedstawicielskie, których naj
wyższą formą była Białoruska Centralna Rada z jej prezydentem, 
Radosławem Ostrowskim na czele. Stworzone zostały białoruskie 
formacje policyjne i wojskowe do walki z partyzantką sowiecką, 
która atakowała nie tylko niemieckie obiekty wojskowe, lecz także 
paliła białoruskie szkoły i mordowała nauczycieli.

1 „Literatura i Mastactwa” (Mińsk), 25 marca 1988.
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Skutki tej trzyletniej indoktrynacji narodowej wywarły istotny 
wpływ na powojenną politykę władz sowieckich wobec Białorusi. Już 
w lutym 1945 r. KC KPB podjął uchwałę, która obok zadań 
powojennej odbudowy gospodarczej, zapowiadała bezkompromiso
wą walkę ideologiczną ze spuścizną okupacji niemieckiej, mającą na 
celu całkowite wykorzenienie postaw narodowych w społeczeństwie 
białoruskim i likwidację groźby odrodzenia się tendencji separatys
tycznych. Nie była to jednak sprawa prosta nie tylko ze względu na 
nadal obowiązującą doktrynę, głoszącą równouprawnienie i wszech
stronny rozwój kulturalny wszystkich narodów ZSSR, lecz przede 
wszystkim z uwagi na zbyt świeże w pierwszych latach powojennych 
społeczne odczucia niemieckiej polityki narodowościowej. W tej zaś 
dziedzinie Moskwa, występująca w roli wyzwoliciela, nie chciała 
wypadać w opinii wewnętrznej i międzynarodowej gorzej niż Berlin. 
Stąd też wydatnie rozbudowano narodową fasadę BSSR, m.in. 
wprowadzono ją do ONZ, co miało przekonać świat o jej niepodleg
łości i suwerenności. Stąd też w pierwszych latach powojennych 
w całym, praktycznie biorąc, szkolnictwie podstawowym i średnim 
ogólnokształcącym utrzymano język białoruski jako wykładowy, 
a udział nakładu książek białoruskich w ogólnej ich edycji aż do 
1950 r. przewyższał 85 proc.

Obok tych posunięć, uruchomiono zespół mechanizmów działa
nia długofalowego, nie wywołujących ostrych napięć społecznych, 
które — nie naruszając doktryny — miały zapewnić skuteczną 
realizację rusyfikacyjnej polityki na Białorusi. Już w pierwszych 
latach powojennych rozpoczęto masowe przesiedlanie Białorusinów 
na Syberię, do Kazachstanu i innych okręgów ZSSR. Według 
opublikowanych danych, ujemne saldo migracji w BSSR jedynie 
w latach 1950-1964 wyniosło ponad 1,1 min osób. Po uwzględnieniu 
osób wysiedlonych do 1950 r., ich łączna liczba przekroczyła 
zapewne 1,5 min. Obok wielkiego ubytku ludności w czasie wojny 
i powojennych wyjazdów do Polski, przesiedlenia te w dużej mierze 
przyczyniły się do zahamowania rozwoju demograficznego repub
liki. Świadczy o tym fakt, że przedwojenna liczba jej ludności (9,2 
min) osiągnięta została dopiero w 1972 r., to jest po z górą 30 latach. 
Obecnie przekracza ona 10 min, co wskazuje na wyjątkowo słabe jej
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tempo wzrostu także w ubiegłym dwudziestoleciu.
Jednocześnie wystąpił proces odwrotny, tj. osadzanie na Biało

rusi elementu etnicznie obcego, zwłaszcza Rosjan. Zaznaczył się on 
natychmiast po wkroczeniu Armii Czerwonej, kiedy to występując 
w roli „partyzantów białoruskich” , żołnierze opanowali niemal 
całkowicie aparat administracyjny na Białorusi. Proces ten nasilał się 
w latach powojennych, kiedy to skierowano na Białoruś setki tysięcy 
Rosjan jako kierowników aparatu partyjnego i państwowego, działa
czy gospodarczych, wojskowych, pracowników naukowych i innych. 
Jak wskazują dane statystyczne, jedynie w dwudziestoleciu 
1959-1979 liczba Rosjan w BSSR zwiększyła się z 659 do 1134 tysięcy, 
a ich udział w strukturze ludności republiki osiągnął 11,9 proc.

Faktyczny ciężar gatunkowy osiedlonych Rosjan był dużo 
większy, niż wynikałoby to z przedstawionych danych. Skupiając się 
głównie w miastach i zajmując z reguły kierownicze pozycje w róż
nych dziedzinach życia republiki, wywierali oni doniosły wpływ także 
na stosunki językowe — nie tylko bowiem nie ulegali asymilacji (nie 
po to przecież zostali przysłani na Białoruś), lecz przeciwnie, stali się 
ważnym czynnikiem rusyfikacji miast. W ypada zauważyć, że proces 
ten objął także miasta zachodniobiałoruskie, gdzie publiczny przed 
wojną język polski, a w czasie okupacji niemieckiej — białoruski, 
zastąpione zostały językiem rosyjskim.

Jednocześnie z imigracją ludności z innych obszarów ZSSR, 
w toku powojennej rozbudowy gospodarczej, miasta BSSR wchłonę
ły ponad 2,5 min białoruskiej ludności wiejskiej. Spowodowało to 
szybki wzrost społecznego znaczenia miast. Podczas gdy w 1950 r. na 
ich mieszkańców przypadało 21 proc, całej ludności republiki, to 
w 1985 r. wskaźnik ten osiągnął już 62 proc. Odpowiednio zmniejszył 
się udział mieszkańców wsi, które były główną ostoją ludowej kultury 
białoruskiej. Osiedlając się w mieście ludność ta stawała w obliczu 
całkowicie nowych warunków nie tylko materialno-bytowych, lecz 
także językowych i kulturalnych, i starała się do nich przystosować. 
W pierwszej kolejności i w dużej mierze oznaczało to jej dążenie do 
zastępowania „wiejskiego” języka białoruskiego „miejskim” języ
kiem rosyjskim.

«*
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Wymienione instrumenty rusyfikacji działały pozornie samo
czynnie. Z czasem pojawiły się opracowania, których autorzy 
w oparciu o idee Stalina i jego następców, zwłaszcza Breżniewa, 
podejmowali próby teoretycznego uzasadnienia rusyfikacji narodu 
białoruskiego. Miał więc to być proces postępowy, obiektywny, 
wynikający z zacieśniającej się integracji ekonomicznej i interna
cjonalizacji wszystkich podstawowych sfer życia, który w perspek
tywie doprowadzić miał do zaniku osobliwości poszczególnych 
narodów i wykształcenia się nowego narodu sowieckiego. Teoria ta, 
zaaprobowana przez XXIV zjazd KPZS w kwietniu 1971 r. stała się 
wytyczną praktycznego działania obowiązującą całą partię sowiecką.

W takiej atmosferze narastała jawna już pogarda do języka 
białoruskiego, który zaczęto traktować jako symbol zacofania, jako 
przeszkodę w językowym i kulturalnym zespoleniu się Białorusinów 
z narodem rosyjskim. Żadna wyższa uczelnia na Białorusi (z 
wyjątkiem katedr języka i literatury białoruskiej) nie szkoliła nauczy
cieli dla szkół białoruskich, co oznaczało pozostawienie ich włas
nemu losowi. Żadna uczelnia (z tym samym wyjątkiem) nie wymaga
ła też od kandydatów na studia znajomości języka białoruskiego, co 
obok nacisków administracyjnych spowodowało brak zainteresowa
nia tym szkolnictwem wśród rodziców. Przyczyniło się to do 
całkowitego upadku szkół białoruskich w miastach i nędznej ich 
egzystencji na wsi. Jednocześnie następowało stałe i drastyczne 
ograniczanie nakładów książek białoruskich. W 1985 r. osiągnęły one 
najniższy poziom w całym okresie powojennym — 5 min egzemp
larzy — stanowiąc zaledwie 9 proc, całej edycji książkowej w BSSR. 
Oznacza to, iż statystyczny mieszkaniec Białorusi otrzymał w tym 
czasie do dyspozycji 0,5 książki białoruskiej, tj. dziesięciokrotnie 
mniej niż mieszkaniec sąsiedniej Litwy (średnio 5,2 książki litews
kiej).

Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, czy w białoruskiej kom- 
partii rzeczywiście nie było sił, które byłyby zdolne do pogodzenia 
w racjonalny sposób ówczesnej doktryny partyjnej z interesem 
narodowym? Znów nasuwa się chęć porównania z Litwą. W 1940 r., 
po okupacji Litwy przez Armię Czerwoną, szef litewskiej kompartii 
Snieczkus uważany był w kołach narodowych za sługusa i zdrajcę,
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w 1970 r. natom iast cieszył się w tych samych kołach wielkim 
poważaniem. Za to, że uczynił wszystko, by sowiecka Litwa pozos
tała litewska. Białoruś nie miała swego Snieczkusa, jednakże nie 
dlatego, że kierownicy KPB nie dorastali do jego poziomu, lecz 
przede wszystkim ze względu na całkowicie inne położenie geo
graficzne Białorusi. Litwa zawsze była na marginesie rosyjskiej 
ekspansji na zachód. Białoruś natomiast, podobnie jak  Ukraina, 
znajdowała się na jej najważniejszym szlaku. Okoliczność ta wyjaśnia 
wiele.

Niemałą rolę odgrywała też wśród Białorusinów, nie wyłączając 
kół narodowych, orientacja na Moskwę, która w naszym stuleciu 
była najważniejszym elementem ich strategii politycznej. Składały się 
na to nie tyłko czynniki subiektywne (zwłaszcza prawosławie), lecz 
także obiektywne (polska polityka wschodnia). Pierwszy rzeczywiś
cie wielki kryzys zaufania wobec Rosji ujawnił się dopiero w latach 
okupacji hitlerowskiej, jako reakcja na politykę kolektywizacji, 
stalinowskie ludobójstwo i rozbicie białoruskich nadziei w latach 
30-tych. Dostrzeżono w tym groźbę odrodzenia poczucia narodowe
go, co spowodowało nową falę represji, które mogą być porównywal
ne do sytuacji lat 30-tych. Duża część inteligencji białoruskiej 
znalazła się bądź na emigracji, bądź w sowieckich łagrach pod 
zarzutem współpracy z okupantem niemieckim, a więc zdrady 
ojczyzny sowieckiej. Jednocześnie wykorzystano wszystkie możliwo
ści nauki, literatury i propagandy do kompromitowania i dezawuo
wania w oczach młodego pokolenia idei narodowej oraz utwier
dzenia go w przekonaniu, że tylko władza sowiecka jest rzeczywistym 
gwarantem rozkwitu narodowej kultury.

To młode pokolenie, które burżuazyjnych nacjonalistów znało 
tylko z propagandowych agitek, które od dziesięcioleci troskliwie 
zabezpieczano przed wpływem szkodliwych idei, nieprędko dostrzeg
ło przyczynę rozbieżności pomiędzy fascynującą fasadą BSSR a tra 
giczną sytuacją narodowej kultury. Jednakże dostrzegło i zdecydo
wało się stanąć w jej obronie. Pierwszym bodaj przejawem protestu 
był anonimowy LLZ do rosyjskiego przyjaciela, który został opub
likowany w Londynie w 1979 r. List ten wywołał niemałą sensację na 
Zachodzie, który po raz pierwszy otrzymał autentyczną relację
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z Białorusi i mógł uświadomić skutki kastracji duchowej dokonane 
w warunkach władzy sowieckiej.

List do rosyjskiego przyjaciela zapoczątkował serię tekstów 
literackich, publicystycznych i naukowych, które konspiracyjnymi 
ścieżkami przedostawały się z Białorusi na Zachód. Spośród nich 
szczególne znaczenie ma książka Aleha Bembela Rodnaje słowa 
i maralna-estetyczny prahres, która ukazała się w grudniu 1985 r. 
w Londynie. Było to rzetelne i szczegółowe studium przedstawiające 
ruinę języka i kultury białoruskiej w BSSR, a także destrukcyjne 
metody działania obcych i rodzimych rusyfikatorów.

Ukazanie się książki Bembela spowodowało w Mińsku poważne 
następstwa. Po raz pierwszy zagrano w otwarte karty i ujawniono 
fakty, których zaprzeczenie było niemożliwe. W iosną 1986 r. roz
poczęto jednak, starym zwyczajem, polowanie na nacjonalistyczne 
wiedźmy, usiłowano wykrywać antysowieckie spiski, a Bambela 
ciągano na przesłuchania. W kwietniu tego roku władze bezpieczeńs
twa pobiły młodzież szkolną zgromadzoną na Troickim Przedmieś
ciu w Mińsku z okazji obchodów Święta Wiosny, wskutek czego 
wiele osób trafiło do szpitala. Miała to być bowiem, zdaniem władz, 
impreza nacjonalistyczna. Te nerwowe i skandaliczne posunięcia nie 
przyniosły władzom republiki chwały w świecie i uznania w Moskwie. 
Było już bowiem po XXVII Zjeździe KPZS, na którym Gorbaczow 
zapowiedział walkę z zakłamaniem i przebudowę życia społecznego 
w ZSSR. Uspokojono więc rusyfikatorów i zapalono zielone światło 
dla obrońców białoruskiego języka i kultury.

Pierwsze reakcje społeczne wyrażały przede wszystkim zdziwie
nie i wyczekiwanie. Rehabilitacja białoruszczyzny, po przeszło 
półwiecznym jej wymiataniu żelazną miotłą z życia publicznego, była 
czymś nie do wiary! Głowiono się nad tym pytaniem, czy nie jest to 
jakieś taktyczne zagranie, jakaś pułapka w rodzaju białorutenizacji 
z lat 20-tych. Spoglądano nie tylko na Moskwę, lecz także na Mińsk, 
zastanawiano się, jak się do tego nowego kursu odniosą miejscowe 
władze, od których przecież zależało niemało. N ad wszystkim 
górował zwykły lęk przed tym największym niebezpieczeństwem, 
o którym pisał Bykau, a które zagrażało Białorusinom za preferowa
nie ojczystego języka.
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Jednakże dalszy rozwój wydarzeń stopniowo rozwiewał po 
czucie apatii. W dużej mierze przyczynił się do tego tygodnik 
Związku Pisarzy Białoruskich „L iteratura i M astactw a” , który we 
wrześniu 1986 r. zapoczątkował wielotygodniową dyskusję nad 
sytuacją szkolnictwa białoruskiego. Setki listów, które napłynęły do 
redakcji z wszystkich zakątków Białorusi, potwierdzały rozpacz
liwy stan narodowego szkolnictwa i kultury, wykazały, iż przyczyną 
zaistniałej sytuacji była rusyflkacyjna polityka władz oraz postulo
wały jej zmianę.

W rezultacie tej dyskusji, 15 grudnia 1986 r. skierowany został 
do Gorbaczowa mem oriał podpisany przez 28 znanych intelek
tualistów białoruskich, przedstawiający ujawnioną sytuację oraz 
odpowiednie wnioski. N adano więc tej sprawie bieg oficjalny. 
W krótce przybyła na Białoruś komisja KC KPZS, k tóra zbadała 
sytuację na miejscu. Odpowiedzi Gorbaczowa czy KC, autorzy 
mem oriału nie otrzymali. 25 m arca 1987 r. ustosunkow ał się 
natom iast do tej sprawy pierwszy sekretarz KC K P Białorusi, J. 
Sokołow, który oświadczył, że twierdzenie o błędnej języko- 
wo-kulturałnej polityce partii jest nieuzasadnione, a tym, którzy 
zaistniałą sytuację dram atyzują, ..należy pom óc” w jej właściwym 
zrozumieniu. W tych w arunkach ujawniły się przykrywane do 
niedawna zasłoną „bilingwizmu” dwa przeciwstawne nurty: kon
serwatywny (w praktyce — rusofilski) i białoruski ruch odrodzenia 
narodowego. Pierwszy — wspierany m aterialną i organizacyjną 
potęgą aparatu  biurokratycznego, drugi zaś — silny jedynie słusz
nością sprawy oraz przekonaniem, że dalej już po p rostu ustępować 
nie ma dokąd, że „za nami — przepaść” .

Doniosły wpływ na rozwój ruchu narodowego miało ujaw
nienie skutków awarii czarnobylskiej elektrowni atomowej i od
krycie w K uropatach koło M ińska zbiorowych mogił pom or
dowanych w latach 1936-1941 przez N K W D  mieszkańców Biało
rusi. We wrześniu 1988 r. powstał w M ińsku Kom itet „58” dla 
zbadania i upamiętnienia ofiar stalinizmu, a 19 października 1988 r. 
z jego inicjatywy powołany został K om itet Organizacyjny Białorus
kiego Frontu  Ludowego „Odrodzenie” . Po swym zjeździe w Wilnie
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(24-25 czerwca 1989 r.) stał się on główną siłą opozycyjną na 
Białorusi. Pomimo straszliwych doświadczeń i przeszkód stwarza
nych przez aparat władzy, ruch ten szerzy się, przyciąga coraz więcej 
sił społecznych — nowych partii politycznych, związków tw ór
czych, studentów, młodzieży robotniczej i in. Zwiększa też swe 
pozycje w parlamencie republiki, środkach masowego przekazu, 
działalności wydawniczej. Jest głównym prom otorem  walki o nie
podległą demokratyczną Białoruś.

Jerzy Turonek — dr nauk humanistycznych, dziennikarz 
i historyk specjalizujący się w dziedzinie najnowszej historii 
politycznej Białorusi i stosunków polsko-białoruskich. 
Mieszka w Warszawie.
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Piotr Los sow ski

Państwo litewskie 1918-1940. Kierunki rozwoju

W ybuch wojny w roku 1914 zastał społeczeństwo litewskie 
zupełnie nie przygotowane do wydarzeń, które się w następnych 
latach rozegrały. Nie było wówczas partii politycznej, która miałaby 
wyraźny program niepodległościowy i stawiała postulaty odzyskania 
przez Litwę niepodległości. M ówiono o zjednoczeniu ziem litewskich 
pod berłem cara, o autonomii, takich czy innych prawach języko
wych, ale postulatu niepodległości nie wysuwano. Zdawało się 
bowiem, że nie leży to w ogóle w sferze możliwości. Później jednak, 
w miarę jak  wojna się przeciągała, a wypadki rozgrywały się w sposób 
skomplikowany, obszar Litwy przeszedł z rąk rosyjskich pod okupa
cję niemiecką i Niemcy uznali, że w ich interesie będzie opowiedzenie 
się za odrębnością narodów pozostających pod ich okupacją. Niemcy 
zamierzali rozciągnąć swe wpływy i panowanie na terytorium Litwy 
i całej Nadbałtyki. Stąd też zaczęli patrzeć przychylnym okiem na 
dążenia litewskie, a nawet wspierali je. Bardzo aktywna w tej 
działalności była niemiecka partia Centrum, a zwłaszcza poseł 
Erzberger, który wiele zdziałał we współpracy z Litwinami. Za
chęcano także do działania Litwinów na emigracji. W Szwajcarii 
odbył się zjazd przedstawicieli narodów ujarzmionych przez Rosję, 
na którym zaczęto mówić o potrzebie niepodległości tych krajów.

Sprawa przybrała bardziej konkretny kształt po ogłoszeniu 
w Warszawie, 5 listopada 1916 r., dekretu dwóch cesarzy o niepodleg
łości Polski. Litwini wykorzystali to jako argument, zachętę, że może 
władze niemieckie zechcą podobną deklarację złożyć również w od
niesieniu do ich kraju. I rzeczywiście — rok 1917 przynosi rozmowy 
na ten temat, w których ogromną rolę odgrywa, wspomniany już 
poseł Erzberger. Latem 1917 r. Niemcy zezwalają na zwołanie narady 
Litwinów — konferencji działaczy litewskich gromadzącej ludzi, 
którzy coś w środowisku litewskim znaczyli. We wrześniu 1917 r. 
zgromadzenie to wyłoniło radę — Tarybę. Na jej czele stanął rzutki 
polityk Antanas Smetona.
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Taryba rozpoczęła rozmowy z władzami niemieckimi na temat 
pozwolenia na proklamowanie niepodległości Litwy. Jednakże Nie
mcy traktowali Tarybę instrumentalnie, wykorzystując fakt jej 
istnienia na arenie międzynarodowej. Faktycznie żadnej władzy tej 
radzie nie udzielili. Tym niemniej Taryba ogłosiła kilka deklaracji 
—  jedną w grudniu 1917 r., a drugą, tę najważniejszą, 16 lutego 
1918 r., kiedy to proklamowała niepodległość Litwy. Zerwanie 
wszelkich związków z Rosją, a także i z Polską. Niemcy tej deklaracji 
nie uznali, jednakże po kilku tygodniach strony doszły do formuły 
kompromisowej, w której uznawano panowanie niemieckie na 
Litwie.

Z podszeptów niemieckich zrodziła się idea, aby Litwa była 
monarchią. Czynniki oficjalne proponowały na władcę litewskiego 
króla Prus — Wilhelma II, natom iast Litwini uznali, że będzie 
dogodniej, gdy ich królem zostanie książę wirtemberski Wilhelm von 
Urach. Miał on w przyszłości objąć tron na Litwie jako Mendog II. 
Nigdy do realizacji tego planu nie doszło.

W ypadki potoczyły się w zupełnie odmienny sposób. Niemcy 
przegrały wojnę. 11 listopada 1918 r. powstał pierwszy rząd litewski, 
na którego czele stanął Augustinas Voldemar as — działacz partii 
narodowej, a siedzibą rządu było .Wilno. Po kilku tygodniach 
premier i inni członkowie rządu wyjechali za granicę, aby starać się 
o uznanie Litwy przez państwa neutralne, a także zachodnie. Na 
miejscu pozostali tylko ludzie drugiego garnituru. Jednocześnie do 
Wilna zaczęły zbliżać się wojska sowieckie.

Polacy, którzy stanowili przygniatającą większość mieszkańców 
Wilna (około 60 proc., gdy Litwinów było tylko 2 proc.), dążyli do 
tego, aby samemu przejąć władzę w mieście. Utworzyli w tym celu 
Samoobronę — oddziały zbrojne uznane zresztą przez Naczelnika 
Państwa jako część składowa odradzającego się W ojska Polskiego. 
Doszło do rozmów pomiędzy przedstawicielami polskimi i litews
kimi, ale nie dały one żadnych wyników. Kwestią sporną była sprawa 
Wilna. Polacy nie zgadzali się uznać niepodległości Litwy Ze stolicą 
w Wilnie, chociaż uznawali tę niepodległość w granicach etnograficz
nych. Finał był taki, że w chwili zbliżania się wojsk sowieckich do 
miasta, znajdujący się tam członkowie Taryby i rządu litewskiego
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ostatnim pociągiem ewakuacyjnym, razem z Niemcami, wyjechali do 
Kowna. Na miejscu pozostała polska Samoobrona, która stawiła 
czoła bolszewikom, ale przed wielką przewagą liczebną musiała 
ustąpić. Wilno zostało 5 stycznia 1919 r. zajęte przez Sowietów.

Duża część Litwy (około 2/3) została zajęta przez wojska 
bolszewickie, ale samo Kowno wraz z południowo-zachodnią częścią 
kraju pozostały w rękach Litwinów, co udało się przeprowadzić przy 
walnej pomocy ze strony ochotników niemieckich. W Kownie 
Litwini utworzyli nowy rząd, a w styczniu 1919 r. zwołali konferencję 
państwową, która uchwaliła tymczasową konstytucję i przygotowała 
wybory do sejmu.

Niemcy pomogli Litwinom w usunięciu bolszewików z kraju, 
ale od wiosny 1919 r. otworzył się nowy front, bowiem 19-21 
kwietnia 1919 r. — w samą W ielkanoc wojska polskie zajęły Wilno. 
Później ten front rozciągnął się dalej na zachód i ustaliła się 
polsko-litewska linia demarkacyjna, k tóra przebiegała między 
Kownem a Wilnem. W krótce doszło do pertraktacji między obiema 
stronami. Litwini domagali się zwrotu W ilna, Polacy nie chcieli 
nawet o tym słyszeć. W ytworzył się stan ni wojny, ni pokoju. 
Jednakże na skutek mediacji ze strony Ententy została ustalona 
form alna linia demarkacyjna (linia Focha z 18 lipca 1919 r.) 
rozgraniczająca wojska polskie i litewskie.

Na wyzwolonym terytorium Litwini rozpoczęli budowę swojego 
państwa. Pierwszym ważnym krokiem było przeprowadzenie wybo
rów do Sejmu Ustawodawczego w kwietniu 1920 r. Zdecydowaną 
większość zdobyli chrześcijańscy demokraci (59 na 112 mandatów), 
dalej szły związki chłopskie, lewicowe i centrowe (29 mandatów), 
socjaldemokraci, tzw. niepodległościowy (13 mandatów), mniejszo
ści narodowe (10 mandatów). W takim układzie parlamentu roz
poczęła się walka o kształt konstytucji, kształt państwa. Przyjęto 
rozwiązania dość radykalne, które były wynikiem kompromisu 
między prawicą i lewicą. Prawica zmierzała ku jak najsilniejszej 
władzy prezydenckiej. Lewica była za jak najszerszymi rządami 
parlamentu. W rezultacie prezydent uzyskał dość duże uprawnienia, 
tym niemniej podlegał parlamentowi jako naczelnej władzy w państ
wie. Konstytucję proklamowano 1 sierpnia 1922 r.
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Innym, ważnym zadaniem Sejmu Ustawodawczego było p ro
klamowanie reformy rolnej. Była ona potrzebna Litwinom nie tylko 
ze względów społecznych i gospodarczych (istniał ostry głód ziemi
— chciano więc rozładować nastroje rewolucyjne), ale także ze 
względów narodowych. 90 proc, wielkiej własności ziemskiej znaj
dowało się w rękach Polaków, a wielkie majątki zajmowały 40 proc, 
ogółu gruntów rolnych. Rząd litewski, dążąc do reformy rolnej, miał 
więc na celu gospodarcze złamanie polskiej szlachty. Tym samym 
wpływy kulturalne i polityczne Polaków zostałyby ograniczone.

Reforma rolna — ogłoszona 29 marca 1922 r. —  zarządzała 
rozparcelowanie m ajątków do granicy 80 ha powierzchni. M ożna 
powiedzieć, że reforma ta była dość radykalna, zniosła bowiem 
olbrzymie latyfundia. Jednakże nie poszła tak daleko, jak  reformy na 
Łotwie i w Estonii, gdzie wielkie majątki — przeważnie niemieckie
— likwidowano w całości, bez odszkodowania.

Państwo litewskie ukształtowało się jako republika demokraty
czna, parlam entarna, z całym wachlarzem partii politycznych — od 
prawicy do lewicy.

W pierwszym okresie istnienia państwa litewskiego najbardziej 
znamienną cechą jego polityki zagranicznej była wielostronna zależ
ność od Niemiec. Wyrażało się to przede wszystkim w obecności 
wojsk niemieckich, które uratowały Litwę przed zalewem bolszewic
kim, później zaś we wpływach politycznych i gospodarczych. Litwa 
przez kilka lat znajdowała się w faktycznej unii monetarnej z Nie
mcami. Jednak owa zależność stopniowo malała.

Drugim ważnym elementem polityki zagranicznej był stosunek 
Litwy do Polski. Pomiędzy oboma krajami od samego początku 
stosunki nie mogły się ułożyć. Wynikł bowiem zatarg terytorialny 
o Wilno. Każda ze stron przedstawiała swoje racje. Litwini operowali 
argumentem historycznym i gospodarczym. Polacy wysuwali racje 
etniczne. Stan chronicznego konfliktu pogłębił się jeszcze w 1920 r., 
kiedy Polska po utracie Wilna na skutek ofensywy wojsk sowieckich
— w lipcu — odzyskała je w październiku po akcji generała 
Żeligowskiego. Wszelkie mediacje, próby porozumienia prowadzone 
bezpośrednio, a później za pośrednictwem Ligi Narodów, nie dały
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rezultatów. Pomiędzy oboma państwami zaistniał stan ni wojny, ni 
pokoju, stan braku wszelkich stosunków.

Trzecim elementem polityki zagranicznej Litwy w pierwszych 
latach jej istnienia było dążenie do uzyskania uznania i poparcia jako 
państwa niepodległego ze strony państw Ententy. Najprzychylniej do 
Litwy odnosiła się Wielka Brytania. Francja — tradycyjna sojusznicz
ka Polski — reprezentowała polski punkt widzenia. Uznanie między
narodowe de iure Litwa uzyskała dopiero w 1922 r. i w tymże roku 
została przyjęta do Ligi Narodów. W ten sposób zakończył się proces 
budowania niepodległości i zajmowania przez Litwę miejsca w rodzi
nie państw europejskich.

Ważnym wydarzeniem w dziedzinie polityki zagranicznej Litwy 
stała się sprawa Kłajpedy. Zgodnie z Traktatem Wersalskim obszar 
ten, tzn. skrawek dawnego terytorium niemieckiego, położony na 
północnym brzegu Niemna z portem Kłajpedą, został oddzielony od 
Niemiec i znalazł się pod zarządem alianckim (komisarz francuski). 
Litwini dążyli do przejęcia tego obszaru, co było działaniem zro
zumiałym, gdyż tylko taką drogą mogli uzyskać szerszy dostęp do 
morza wraz z ważnym portem. I tutaj sytuacja kształtowała się 
w skomplikowany sposób. Litwini (wiadomo dziś, że za zgodą 
niemiecką) dokonali w styczniu 1923 r. zamachu na Kłajpedę i usunęli 
Francuzów. Powstał kolejny, przewlekły zatarg. W końcu jednak 
mocarstwa zachodnie pod określonymi warunkami w 1924 r. pod
pisały Konwencję Kłajpedzką, na mocy której Kłajpeda przypadła 
Litwie.

W kraju Kłajpedy jeszcze w XIX w. prawie 3/4 ludności używało 
języka litewskiego. Odsetek ten na początku XX w. spadł do 2/3, 
a w momencie zajęcia przez Litwinów Kłajpedy 59 proc, osób mówiło 
w języku litewskim. Później jednak doszło do paradoksalnego 
zjawiska, gdyż mimo przynależności do Litwy nadal postępował 
proces germanizacji, a ludność coraz wyraźniej opowiadała się po 
stronie Niemców, co znajdowało wyraz w kolejnych wyborach do 
sejmiku kłajpedzkiego.

Okręg Kłajpedy uzyskał daleko idący status autonomiczny 
— własny sejmik, dyrektoriat. Jedynie zwierzchnia władza, reprezen
towana przez gubernatora, należała do Litwy.
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Niemcy inspirowali Litwinów do zajęcia Kłajpedy, bowiem 
wydawało się im, że wygodniej będzie utrzymywać ją w litewskim 
„depozycie” , niż pozostawić w rękach Francuzów. Litwini jednak 
poważnie potraktow ali swoją misję w Kłajpedzie. Chcieli ten kraj 
zlituanizować i organicznie połączyć z resztą państwa. Rozpoczęła 
się na tym tle walka obfitująca w liczne konflikty. Po dojściu Hitlera 
do władzy właśnie Kłajpeda zdawała się być miejscem, gdzie będzie 
on mógł najłatwiej uzyskać spektakularny sukces zewnętrzny. 
Podjęto więc w 1934 r. próbę przyłączenia tego obszaru do Niemiec. 
Zawiązał się tam  spisek hitlerowców, który jednakże Litwini 
wykryli. Przeprowadzono aresztowania i zorganizowano wielki 
proces polityczny przekreślający próbę puczu. Stosunki niemiec- 
ko-litewskie bardzo się zaogniły. W następnych latach, nie wy
trzymując niemieckiej wojny gospodarczej, Litwini zaczęli ustępo
wać. W roku 1938 faktyczna władza w Kłajpedzie przeszła w ręce 
Niemców. Sprawę zakończyło ultim atum  niemieckie 22 m arca 
1939 r., w wyniku którego Kłajpeda wcielona została do 
Rzeszy.

Wróćmy jednak do początku lat dwudziestych. Podstaw ą 
polityki zagranicznej Litwy było dążenie do utrzym ania dobrych 
stosunków z Niemcami (później, rzecz jasna stosunki te pogorszyły 
się) i tak samo z Rosją Sowiecką. Celem było odnalezienie w tych 
państwach oparcia w sporze przeciwko Polsce. Przy tym wy
chodzono z założenia, że Polska będzie zawsze w stanie ostrego 
zatargu z ZSSR i Niemcami. W tym trójkącie wrogości pomiędzy 
W arszawą, a Berlinem i M oskwą rząd litewski dostrzegał dla siebie 
swobodę manewru.

N atom iast kwestie zbliżenia z sąsiadami na północy — Łotwą 
i Estonią pozostawały głównie w sferze życzeń. Litwa dążyła do 
dobrych stosunków z tymi państwami. Łotysze zresztą byli naro
dem spokrewnionym językowo i plemiennie z Litwinami. Tym 
niemniej Litwy nie przyjęto do sojuszu łotewsko-estońskiego, który 
został zawiązany w 1923 r. Ryga i Tallin nie chciały bowiem wikłać 
się w litewskie spory o W ilno i Kłajpedę. Jednakże istniała pewna 
solidarność państw bałtyckich. Pogłębiono ją  później utworzeniem 
Ententy Bałtyckiej, do której przyjęto również Litwę.
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Jak wyglądała sytuacja wewnętrzna? Sejm Ustawodawczy po 
przeprowadzeniu szeregu ważnych reform zakończył swoje dzieło 
w 1922 r. W tymże roku wybrany został pierwszy sejm ordynaryjny. 
Jego żywot nie był jednak długi. Chrześcijańscy demokraci nie 
zdobyli bowiem w nim bezwzględnej większości. Czynili więc wszyst
ko, aby znaleźć pretekst do rozwiązania sejmu i ogłoszenia nowych 
wyborów. Tak też się stało. Wybory w 1923 r. dały już chrześcijańs
kim demokratom bezwzględną większość.

Chrześcijańska demokracja sprawowała władzę do 1926 r. Jej 
rządy charakteryzowały się z jednej strony bardzo wyraźnie prowa
dzoną polityką narodową, dość radykalnymi przeobrażeniami społe
cznymi, a z drugiej strony nieustanną walką z lewicą.

Sytuacja gospodarcza kraju była trudna. Z trudnościami bory
kało się rolnictwo. Nastroje społeczne na początku 1926 r., kiedy 
doszło do kolejnych wyborów, sprzyjały lewicy i w maju 1926 r. 
zdobyła ona większość w sejmie. Utworzono rząd centrowo-lewico- 
wy. W krótkim czasie swojego istnienia przeprowadził on szereg 
reform. Między innymi zniósł w większej części kraju stan wyjąt
kowy, obowiązujący za poprzednich rządów. Wobec mniejszości 
narodowych zastosowano bardziej otwartą i przychylną politykę. 
Skorzystali z tego m.in. Polacy, bardzo do tej pory ograniczani. 
Liczba polskich szkół zwiększyła się w tym czasie ponad trzykrotnie 
(z 24 do ponad 70). To wszystko było solą w oku prawicy. Zarzucała 
ona rządowi nadmierne ustępstwa wobec Polaków, nadmierny 
liberalizm, niesprzeciwianie się zagrożeniu komunistycznemu.

Zawiązano spisek polityków i wojskowych. Jego główną siłą 
była nieliczna partia narodowców — tautininków. Partia ta nie miała 
wielkich wpływów w masach, jednakże grupowała sporo wybitnych 
osobistości życia politycznego Litwy. Skupiała aktywną czołówkę 
inteligencji. Jej przywódcami byli A. Voldemaras i były prezydent 
Taryby A. Smetona.

Przy poparciu chrześcijańskich demokratów i za pomocą wojska 
narodowcy dokonali 17 grudnia 1926 r. przewrotu państwowego, 
obalili konstytucyjny rząd i ustanowili własną dyktaturę. Prezyden
tem został wybrany A. Smetona, premierem Voldemaras. Począt
kowo, przez kilka miesięcy istniał jeszcze sejm, ale na wiosnę 1927 r.
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został rozwiązany i rząd Voldemarasa rządził krajem za pomocą 
dekretów. Rządy sprawowano w sytuacji nieustającego stanu wojen
nego. Władza silnej ręki dotyczyła w szczególności lewicy i mniejszo
ści narodowych (np. zlikwidowano większość szkół polskich po
wstałych przed rokiem). Jednakże w działaniach narodowców litews
kich wobec mniejszości polskiej występowała pewna dwoistość. 
Z jednej strony prowadzono nieustanną ofensywę przeciwko pra
wom politycznym i kulturalnym Polaków. Z drugiej zaś łagodzono 
charakter reformy rolnej, podnosząc normę pozostawionych m ająt
ków do 150 ha. Marzeniem narodowców było bowiem przeciągnięcie 
na swoją stronę szlachty polskiej, którą uważali za spolszczonych 
Litwinów i zamierzali wykorzystać jako przyszłą elitę intelektualną 
kraju. Przedsięwzięcie nie udało się, tym niemniej złagodzono 
sytuację gospodarczą Polaków.

Rząd narodowców wykazał dużo zdrowego rozsądku i przed
siębiorczości w gospodarce. Mimo trudności, początkowej inflacji, 
z której zdołano szybko wyjść, kraj, choć był małym organizmem, 
zaczął się rozwijać ekonomicznie.

Podstawą rozwoju gospodarczego było rolnictwo, które zaczęło 
produkcję na eksport. Relatywnie duża ilość płodów rolnych była 
sprzedawana do Wielkiej Brytanii i do Niemiec. Eksportowano 
głównie mięso i masło. W zamian nabywano wszelkie, niezbędne 
artykuły przemysłowe.

Chłop litewski generalnie rzecz biorąc był zamożniejszy niż 
chłop polski. Szczególnie duża różnica zachodziła między poziomem 
życia włościan na Kowieńszczyźnie i Wileńszczyźnie.

Dużą rolę w życiu gospodarczym Litwy odgrywały wielkie 
centrale spółdzielcze. Skupywały one, przetwarzały i zbywały płody 
rolne. Spychając z rynku pośredników wywierały one wpływ również 
na stosunki społeczne i narodowe, gdyż w handlu i pośrednictwie 
dotychczas dominowali Żydzi.

Stolica Litwy mieściła się w Kownie. Terytorium podzielone 
było na powiaty, które z kolei dzieliły się na gminy. Bardzo 
rozbudowana administracja stanowiła zasadniczą podporę państwa. 
Rządy narodowców wspierali także posiadający duże uprawnienia
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komendanci wojenni w warunkach stanu wojennego. Sprawowali oni 
administrację wojskową, ale ich uprawnienia rozciągały się także na 
sprawy czysto cywilne. Przeglądając zarządzenia władz, zauważa się 
biurokratyczną predyleksję do uregulowania całego życia kraju 
w sposób niezwykle drobiazgowy. Przykładowo w zarządzeniu 
naczelnika miasta i powiatu kowieńskiego z 21 sierpnia 1933 r. 
czytamy, iż mieszkańcy miast i gmin powinni: Utrzymać w czystości 
ciało, kąpiąc się przynajmniej raz w tygodniu. Twarz, szyję, uszy i ręce 
myć codziennie, a w razie potrzeby i częściej. Włosy strzyc krótko, albo 
codziennie je  czesać. Trzymać w czystości, albo obcinać krótko 
paznokcie [...]. Za nieprzestrzeganie zarządzenia groziła grzywna lub 
kara aresztu. Całe więc życie reglamentowano z charakterystycznym 
dla tego kraju patrymonializmem wobec obywateli traktowanych jak 
osoby niedojrzałe, nie potrafiące pokierować własnym postępowa
niem.

Partie polityczne zostały po przewrocie grudniowym 1926 r. 
ograniczone, ale jeszcze nie rozwiązane. Zwłaszcza chrześcijańscy 
demokraci próbowali przeciwstawiać się rządom narodowców. W la
tach 1930-1931 toczyła się walka między chrześcijańską demokracją, 
cieszącą się znacznym poparciem duchowieństwa litewskiego, a tau- 
tininkami. Zwycięsko z tej konfrontacji wyszedł rząd narodowców. 
Oczywiście narodowcy nie występowali przeciwko religii, jednak 
wpływy polityczne Kościoła zostały znacznie ograniczone.

Związek Narodowców był wyznawcą skrajnej ideologii nac
jonalistycznej. N a ową ideologię składało się m. in. uwielbienie 
wodza, na którego kreowano A. Smetonę, kult narodu z jego bogatą 
przeszłością i eksponowaną dawną potęgą, wyjątkowość Litwy, 
także kult państwa i ksenofobia — niechęć, a nawet nienawiść do 
obcych.

Partia rządząca miała około 8 tysięcy członków. Jak na warunki 
Litwy była to liczba spora (Litwa liczyła 2,5 miliona ludności na 56 
tys. km2 powierzchni).

Cechą charakterystyczną państwa była niestabilność sytuacji 
wewnętrznej. Także w obozie rządzącym rodziły się sprzeczności. 
Ujawniły się one przede wszystkim w zatargu pomiędzy Voldemara- 
sem a Smetoną. Smetona był politykiem ostrożnym i przebiegłym,
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zaś Voldemaras — dynamicznym, energicznym i ekspansywnym. 
W 1929 r. Voldemaras został pozbawiony stanowiska premiera 
i znalazł się w opozycji. Część narodowców nadal opowiadała się po 
jego stronie. G rupa ta reprezentowała radykalną, nieprzejednaną 
linię zorientowaną na Niemcy i faszyzm włoski. Cieszyła się ona 
poparciem zwłaszcza młodzieży studenckiej i wojskowej. W czerwcu 
1934 r. zwolennicy Voldemarasa dokonali nieudanej próby zamachu 
stanu. Sprawców aresztowano, a Voldemaras został internowany 
i usunięty poza margines życia politycznego.

W tym czasie zmieniała się sytuacja międzynarodowa Litwy. Jak 
wiadomo, jej polityka bazowała na aksjomacie, że Polska będzie 
skłócona ze swymi sąsiadami — z Niemcami i Rosją. Stwarzałoby to 
Litwie podstawę do stawiania oporu Polsce. Na początku lat 
trzydziestych ta koncepcja zaczęła się kruszyć. W 1932 r. zawarty 
został polsko-sowiecki układ o nieagresji, a w styczniu 1934 r. 
podpisano polsko-niemiecką deklarację o niestosowaniu przemocy. 
Zwłaszcza układ polsko-niemiecki wstrząsnął całą koncepcją polity
ki zagranicznej Litwy. Rozległy się liczne głosy, by w takiej sytuacji 
spróbować dogadać się z Polakami i uregulować wzajemne stosunki. 
Nie mógł przecież wiecznie trwać otwarty konflikt i brak jakichkol
wiek stosunków.

Lata 1934-1935 stanowią okres nieoficjalnych rokowań mogą
cych prowadzić do nawiązania kontaktów. Niewiele brakowało do 
osiągnięcia sukcesu. Jednakże istniała grupa nieprzejednanych, któ
rzy wywierali nacisk na prezydenta Smetonę i w końcu Litwini się nie 
zdecydowali. Obawiano się utraty poparcia części społeczeństwa 
— nastawionego bardzo antypolsko. Konflikt polsko-litewski prze
szedł w nową fazę charakteryzującą się wzmożonymi naciskami ze 
strony polskiej, gdyż brak stosunków bardzo przeszkadzał Polsce, 
szczególnie w prowadzeniu polityki nad Bałtykiem.

Ówczesnym zamierzeniem ministra Becka było utworzenie 
między Niemcami a Rosją konstelacji międzymorza grupującej 
państwa bałtyckie i naszych południowych sąsiadów. Konflikt 
z Litwą blokował realizację tych planów. Zawiązał się swoisty węzeł 
gordyjski, który Polska postanowiła przeciąć drogą ultimatum. 
Dogodna okazja nadarzyła się w marcu 1938 r. Uwaga opinii
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europejskiej skoncentrowała się wtedy na zaborze Austrii przez 
Niemcy. W ykorzystano również fakt, że na linii demarkacyjnej został 
zastrzelony przez Litwinów polski żołnierz. Posłużyło to stronie 
polskiej jako podstawa do wysunięcia żądania wobec Litwy — pod 
groźbą użycia siły — nawiązania stosunków dyplomatycznych. Nie 
było żadnych innych żądań.

W historiografii trwa dyskusja, czy całe to ultimatum nie było 
z góry ukartowane. W litewskiej literaturze można się spotkać 
z opinią, że strona polska przez poufnych wysłanników rządu 
w Kownie była wręcz inspirowana do wystosowania wobec Litwy 
ultimatum, gdyż innego sposobu nawiązania stosunków nie do
strzegano. Inne źródła jednak temu zaprzeczają. Jedno było wszakże 
niewątpliwe Minister Józef Beck kierując do Kowna swą notę 
ultymatywną mógł być prawie pewien, że zostanie ona przyjęta. I tak 
się też stało. o

Sytuacja wewnętrzna Litwy również ewoluowała, a to w kierun
ku umacniania się reżimu autorytarnego Smetony. 6 lutego 1930 r. 
nastąpiło rozwiązanie wszystkich partii opozycyjnych. Działalność 
opozycyjna nie została całkowicie zlikwidowana. Opozycja, choć 
nieformalna, grupowała się teraz wokół swoich głównych organów 
prasowych.

Dyktator, by w jakiś sposób zalegalizować swoją władzę 
przeprowadził w 1936 r. wybory do sejmu. Były to jednak wybory 
fikcyjne. Powołano czterdziestodziewięcioosobowy sejm mianowań- 
ców, ludzi absolutnie podległych prezydentowi, z których 46 należało 
do partii narodowców.

Konstytucja z lutego 1938 r. utwierdziła istniejący stan rzeczy. 
Mówiła ona wyraźnie, że proces tworzenia reżimu autorytarnego jest 
już dokonany. Prezydent formalnie zatrzymał najwyższe upraw
nienia. Konstytucja afirmowała zasadę wodzowstwa.

Tak wyglądała Litwa w przededniu wojny, która w roku 1939 
zagroziła Europie. Litwini obawiali się wojny, podobnie jak pozos
tałe państwa bałtyckie. Istniała już wtedy Ententa Bałtycka utworzo
na w 1934 r. Wszystkie trzy państwa proklamowały ścisłą neutral
ność.
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Neutralności tej Litwa przestrzegała w czasie agresji hitlerows
kiej na Polskę. Później po agresji sowieckiej 17 września 1939 r.. 
przyjęła liczne grono polskich uchodźców cywilnych i wojskowych. 
Postawa neutralna nie zapewniła jednak Litwie ratunku. Znalazłszy 
się w rezultacie układów Ribbentrop-M ołotow w sowieckiej strefie 
posiadania zmuszona została najpierw do wpuszczenia garnizonów 
sowieckich na swoje terytorium, a następnie, latem 1940 r., utraciła 
ostatecznie niepodległość i przekształcona w republikę związkową 
wcielona została do ZSSR.

22 letni okres istnienia niepodległego państwa nie pozostał 
jednak w historii Litwy bez znaczenia. Stworzona została przede 
wszytkim niepodległościowa tradycja, która ułatwiła Litwinom 
przetrwanie ciężkich i długich lat sowieckiej okupacji. Ale zaznaczyć 
jednocześnie trzeba, że okres niepodległości cechował się na Litwie 
dominacją rządów autorytarnych, zwalczaniem demokratycznej 
opozycji, opieraniem się na administracji i policji, stosowaniem 
metod stanu wyjątkowego. Jest to niedobra spuścizna, której dziś 
niepodległa Litwa winna się pilnie wystrzegać, pragnąc wejść do 
zjednoczonej i demokratycznej Europy.

Piotr Łossowski — prof, dr hab. w Instytucie Historii 
PAN w Warszawie. Zajmuje się historią Rosji i Europy 
Wschodniej.
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Czy Rosja wybierze rządy autorytarne?

O b se rw a to rz y  zarówno ze Wschodu jak i Zachodu ostrzega

ją, że Rosja stoi przed możliwością zwrotu w kierunku rządów 
autorytarnych. Istnieje realna perspektywa autorytarnego, populis
tycznego reżimu z przywódcą —  „prezydentem ludzi” —  u steru, 
którego bazą jest „ruch demokratyczny” oparty na antykomunizmie, 
rosyjskim nacjonalizmie i rosyjskiej prawosławnej wierze przesiąkniętej 
nacjonalizmem, ostrzega Dmitrij Furm an w artykule, który zamiesz
cza „Niezawisimaja gazieta” z 3 września 1991 r. Zachodni uczeni 
spekulują, że pomimo zwycięstwa, jakie odnieśli demokraci w następ
stwie próby przewrotu w 1991 r., era Michaiła Gorbaczowa może 
okazać się jedynie jeszcze jednym sporadycznym i bolesnym inter- 
ludium liberalnych reform wciśniętym pomiędzy dekady reakcji.

Komentatorzy wskazują złowieszczo na niespodziewanie dużą 
liczbę głosów uzyskiwanych przez ekstremistyczne partie polityczne 
w wyborach w kilku krajach zachodnich oraz na niepokojące 
nasilanie się jawnie nacjonalistycznych i antysemickich nastrojów 
w wielu byłych krajach komunistycznych Europy Wschodniej i w by
łym Związku Sowieckim. W Rosji zagrożenia są możliwe z różnych 
stron. Stanowią je członkowie byłej partii komunistyczej niezadowo
leni z utraty władzy i przywilejów, rozczarowani urzędnicy, którzy 
utracili pracę w wyniku wstrząsów ekonomicznych i ze względu na 
wiek bądź brak kwalifikacji zostali zepchnięci do grupy bezrobot
nych oraz ludzie narodowości rosyjskiej mieszkający poza granicami 
Rosji lub w rejonach Federacji Rosyjskiej zdominowanych przez 
ludność innej narodowości.

Ten elektorat jest aż nadto realny, a 26 proc, głosów zdobytych 
przez Stanisława Tymińskiego w wyborach prezydenckich w 1990 r.

1 Zob. wywiad z Aleksandrem Cipko w „Ja i mir” 1992 nr 1, gdzie pada stwierdzenie, 
że jeśli ceną demokracji jest rozpad ZSSR, to ta cena jest zbyt wysoka.
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w Polsce pokazało, że siła przyciągania przywódców populistycznych 
może być bardzo duża wśród tych ludzi, którzy czują się oszukani 
w wyniku zmian politycznych i ekonomicznych. Według dzien
nikarza Konstantina Miedwiediewa dojście do władzy „ruchu naro
dowo-patriotycznego” jest nieuniknione w byłym Związku Sowiec
kim choćby tylko dlatego, że jest to jedyna siła polityczna, która nie 
brała żadnego udziału w zbrodniach, błędach i pomyłkach ostatnich 
kilku lat. Rodzi się tylko pytanie, które skrzydło tego ruchu uzyska 
przewagę: to, nazwane przez Miedwiediewa „narodowymi socjalis
tami Żirinowskiego” , tj. Liberalno-Demokratyczna Partia Związku 
Sowieckiego (LDPSS), czy demokratycznie zorientowani rosyjscy 
państwowcy (gosudarstwienniki), którzy opowiadają się za wprowa
dzeniem silnej władzy państwowej2. Zwyciężą ci, twierdzi Mied- 
wiediew, którzy trzymają rękę na pulsie nowych dążeń Rosji do 
stworzenia własnej państwowości, a nie rozpolitykowanej inteligencji 
wielkich miast.

„Nasi”

Istnieją już ugrupowania, które odwołują się do tego jeszcze 
płynnego i amorficznego elektoratu. Najbardziej otwarcie przyznaje 
się do tego niedawno powstałe ugrupowanie polityczne znane pod 
nazwą „N asi” (Naszi). Utworzone zostało w grudniu 1991 r. przez 
grupę ludzi nadal otwarcie i bezwstydnie patronujących sprawie 
zachowania imperium sowieckiego pod dominacją rosyjską. Nazwa 
pochodzi od tytułu serialu telewizyjnego zrealizowanego na początku 
1991 r. przez kontrowersyjnego reportera Alieksandra Niewzorowa. 
Terminem „nasi” określał Niewzorow Rosjan żyjących poza granica
mi Federacji Rosyjskiej, którzy, jego zdaniem, są przedmiotem 
represji i prześladowań. Lista członków założycieli nowego ruchu jest 
swego rodzaju Who's Who rosyjskiej i sowieckiej skrajnej prawicy. 
Oprócz Niewzorowa zawiera ona takie nazwiska jak Władimir 
Żirinowskij, demagogiczny przewodniczący LDPSS; generał Albiert 
Makaszew, zaliczany do jastrzębi; Stanisław Kunajew, wydawca

2 ■ • • •„Niezawisimaja gazieta”, 7 grudnia 1991 r.
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rosyjskiej nacjonalistycznej gazety „Nasz sowremiennik” oraz „cza
rni pułkownicy” W iktor Ałksnis i Nikołaj Pietruszenko, przywódcy 
wpływowej grupy twardogłowych „Sojuz” w zlikwidowanym już 
Kongresie Deputowanych Ludowych ZSSR. Siedzibą „Naszych” 
jest Sankt Petersburg, w którym 13 grudnia 1991 r. odbyło się ich 
pierwsze posiedzenie. G rupa utrzymuje, że ma obecnie swoje od
działy w Mołdawii w regionie naddnieprzańskim (wysoki procent 
Rosjan i Ukraińców), na Białorusi i w państwach nadbałtyckich.

W wywiadzie opublikowanym w „Sowietskoj Rossji” 11 grud
nia 1991 r. Ałksnis twierdzi, że „N asi” mają szerokie poparcie wśród 
byłych komunistów. Jeśli wierzyć Ałksnisowi, do zwolenników nowej 
grupy zaliczają się nawet niektórzy członkowie koalicji „Dem o
kratyczna Rosja” , która popierała wybór Jelcyna na stanowisko 
prezydenta Federacji Rosyjskiej. Grupa nie posiada według niego 
stałego członkostwa. Każdy, kto popiera Związek, jest ,,naszym”, 
wyjaśniał. Dodał jednak, że ugrupowanie zamierza stworzyć struk
turę polityczną w różnych miastach Rosji i utrzymywać komitety 
w zakładach pracy. Hymnem grupy jest jedna z najbardziej popular
nych pieśni patriotycznych okresu II Wojny Światowej: Powstań, 
wielki kraju, powstań do śmiertelnej bitwy...

„Zaplecze Żirinowskiego”

Jednym z liderów „Naszych” jest Władimir Żirinowskij, rzecz
nik rosyjskiego szowinizmu, człowiek o wyjątkowo silnych ambic
jach politycznych. Początkowo traktowany z lekceważeniem, wkrót
ce kazał światu wstrzymać oddech, kiedy zajął trzecie miejsce 
w wyborach prezydenckich w Rosji w 1991 r. i zebrał ponad 
6 milionów głosów, mając w swym programie wyborczym zapowiedź 
obniżki cen wódki. Jego obietnice uczynienia Rosji ponownie wielką 
wydają się szczególnie chwytliwe w okresie obecnego ekonomicznego 
i politycznego kryzysu w Federacji Rosyjskiej oraz spadku popular
ności „dem okratów”

Żirinowskij urodził się w Ałma-Acie, stolicy Kazachstanu, 
25 kwietnia 1946 r. Jego ojciec był Żydem, ale on sam podawał swoją
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narodowość jako rosyjską. Ukończył studia w Instytucie Krajów 
Azji i Afryki na Uniwersytecie Moskiewskim. Po dwóch latach 
służby w wojsku wrócił na Uniwersytet Moskiewski. Tym razem 
uzyskał dyplom prawnika. Niektórzy jego znajomi z tamtych czasów 
utrzymują, że w czasach studenckich Żirinowskij był zatrzymany za 
nielegalny handel walutą. Chcąc uniknąć sprawy sądowej, zgodził się 
wówczas zostać informatorem KGB. Pogłoski te nie zostały potwier
dzone, ale są powszechnie powtarzane.3

W życiorysie opublikowanym w związku z wyborami prezyden
ckimi w Rosji w 1991 r. Żirinowskij utrzymuje, że zajął się polityką 
w 1967 r., kiedy, jak  twierdzi, napisał do Komitetu Centralngo KPZS 
list z propozycją pakietu reform ekonomicznych i politycznych. 
Nazwisko Żirinowskiego zaczęło się regularnie pojawiać dopiero od 
końca 1980 r. Od 1988 r. nie opuścił żadnego większego wiecu 
politycznego w Moskwie, uczestnicząc w spotkaniach organizacji 
diametralnie różnych. Pokazywał się na demonstracjach ekstremal
nej rosyjskiej nacjonalistycznej organizacji „Pam iat” z jednej strony, 
z drugiej zaś na inauguracyjnej konferencji liberalnej Unii Dem o
kratycznej.

Powstanie LDPSS

W marcu 1990 r., kiedy został zniesiony ustawowo zagwaran
towany m onopol władzy KPZS, Żirinowskij nie tracił już czasu na 
ogłaszanie faktu powstania LDPSS. Wydaje się, że od początku 
istniał element oszustwa w całym tym przedsięwzięciu. U lotka 
reklamowa partii rozpoczyna się opisem europejskich i rosyjskich 
tradycji. W rzeczywistości, jak zauważyło wielu obserwatorów, 
partia nie jest ani liberalna, ani demokratyczna i mogła nawet być 
organizacją powołaną przez KGB w celu odebrania głosów praw
dziwym kandydatom liberałów. Rosyjska partia, która najlepiej 
reprezentowała idee liberalizmu, tj. Partia Konstytucyjno-Demo- 
kratyczna (kadeci) powstała w 1905 r. Partia Żirinowskiego nie ma 
z nią nic wspólnego; Żirinowskij ogłosił jej powstanie dopiero

3 „Moskowskije nowosti”, 11 listopada 1990.
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w 1990 r. po zalegalizowaniu politycznego pluralizmu przez kierow
nictwo Gorbaczowa.

Wydaje się także, że liczebność członków partii jest zawyżana. 
Pierwsze informacje publiczne szacowały jej członków na 3 tysiące. 
W 1991 r. Żirinowskij mówił o 70 tysiącach członków i zwolenników. 
Nawet niektórzy członkowie LDPSS kwestionują te dane, utrzymu
jąc, że ludzie, którzy z ciekawości przyszli na inauguracyjny kongres 
LDPSS byli automatycznie uznawani za członków partii. N a doda
tek, jak  twierdzi Leonid Alimow, były wiceprzewodniczący partii, 
który później wycofał się z niej, na listę członków partii Żirinowskij 
wciągnął, bez ich zgody, przedstawicieli ruchu mniejszości narodo
wych. Jako przykład Alimow wymienia Meschetów.

W październiku 1990 r. w szeregach LDPSS nastąpił rozłam. 
Powodem był sprzeciw niektórych członków wobec prowokacyj
nych, publicznych wystąpień Żirinowskiego, szczególnie odnoszą
cych się do problemów etnicznych. Jeden z jego bliskich współ
pracowników, Władimir Bogaczew, oskarżył przewodniczącego 
LDPSS o to, że jest agentem KGB i usiłował doprowadzić do 
usunięcia go. Ostatecznie, to Bogaczew z kilkoma innymi członkami 
opuścili LDPSS, aby utworzyć Liberalno-Demokratyczną Partię 
Rosji. Nie zdołała ona się jednak rozwinąć w poważne ugrupowanie.

Program LDPSS i poglądy Żirinowskiego

Zapytany na kongresie inauguracyjnym w marcu 1990 r. 
o program polityczny partii, Żirinowskij stwierdził, że nie różni się 
ona od większości inrtych ugrupowań, które określają siebie demo
kratycznymi. Od początku jednak partia twierdziła, że jej głównym 
celem jest obrona jedności terytorialnej Związku Sowieckiego.

LDPSS zaprezentowała bardziej szczegółowy program ekono
miczny i polityczny na swoim drugim kongresie w październiku 1990 
r. (W arto odnotować, że tekst wydrukowało Wydawnictwo Literatu
ry Politycznej Komitetu Centralnego KPZS). Polityczna część pro
gramu zakładała, że ZSSR musi być utrzymany, ale powinien być 
nazwany po prostu Rosją. Program zapowiadał kontynuację silnej 
władzy centralnej i wzywał do wprowadzenia bezpośrednich rządów
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prezydenckich w całym kraju. W przeciwieństwie do części politycz
nej, część ekonomiczna program u była liberalna. Zapowiadając 
prywatyzację przemysłu i rolnictwa wyraźnie podkreślano, że ekono
mia, w przeciwieństwie do polityki, powinna być zdecentralizowana.

W wielu wywiadach i przemówieniach Żirinowskij tłumaczył 
determinację jego partii w utrzymaniu imperium bez względu na 
koszty. Rzucał także światło na los, jakiego mogą spodziewać się 
narodowości nierosyjskie w wypadku, gdyby LDPSS na czele 
z Żirinowskim przejęła władzę: Powiem całkiem otwarcie, kiedy ja  
dojdę do władzy, będzie dyktatura, Rosji potrzebny jest teraz dyktator.

O ile program LDPSS zakładał dalsze istnienie (w ramach 
jedności zwanej Rosją) struktury będącej do niedawna 15 repub
likami ZSSR, o tyle sam Żirinowskij proponował bardziej radykalne 
rozwiązania. W swoich wystąpieniach publicznych opowiadał się za 
zniesieniem granic etnicznych i rekonstrukcją jednostek terytorial
nych, które istniały w Rosji przedrewolucyjnej — prowincji. Ubiega
jąc się jesienią 1991 r. o fotel prezydencki, Żirinowskij powiedział: 
Odrzucam decyzję Rady Państwa Z S S R  [o uznaniu niezależności 
państw nadbałtyckich]. Kiedy zostanę prezydentem konfederacji, 
anuluję tę decyzję. Skoro mamy zlikwidować system totalitarny, 
powinniśmy powrócić do granic z września 1917 r., kiedy mieliśmy 
jedynie prowincje bałtyckie. Nie było Litwy, Łotwy czy Estonii. 
Ałksnis, dodał Żirinowskij, byłby wówczas gubernatorem „prowincji 
bałtyckiej” .

Żirinowskij nie boi się ranić uczuć ludzkich. W wywiadzie dla 
gazety litewskiej powiedział: Terytoria republik bałtyckich są rdzen
nymi ziemiami rosyjskimi. Zniszczę was [Bałtów], Zakopię nuklearne 
odpadki z  obwodu Smoleńska wzdłuż granicy [z państwami bałtyc
kimi], Przesunę poligon jądrowy z Semipałatyńska na wasze teryto
rium. Wy, Litwini, będziecie umierać z chorób i radiacji. Rosjan 
i Polaków ewakuuję [...]. Wkrótce nad Bałtykiem nie będzie wcale 
Litwinów, Estończyków czy Łotyszów. Będę działał tak jak  Hitler 
u- 1932.4

4 „Respublika”, [za „Izwiestija”], 24 września 1991.
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Ormiańskiej gazecie „Gołos Armenii” z 25 września 1991 
powiedział: Zduszę waszą niepodległość głodem [...]. Co wy macie? 
Brzoskwinie?... Zjedzcie sobie swoje brzoskwinie! Ale ja k  poradzicie 
sobie bez rosyjskiego drewna i metalów? Kontynuując, Zirinowskij 
ostrzegał, że jak tylko Armenia uzyska niezależność, Ormianie zginą 
z rąk muzułmanów z krajów sąsiednich. Nie jestem ani rosyjskim 
carem, ani bolszewikiem. Nie wyślę ani jednego żołnierza na wasze 
terytorium. Poczekam, aż się sami nawzajem powybijacie. Przyjdę 
dopiero wówczas, ja k  już miejsce będzie puste, powiedział na zakoń
czenie.

Zastanawiające jest to, że jeden z przywódców „Pam iati” miał 
wykrzyknąć: Wy, Liberalni Demokraci jesteście wspaniali! Okazaliś
cie się zupełnie inni, niż sądziliśmy na początku. Burmistrz Sankt 
Petersburga, Anatolij Sobczak, powiedział dziennikarzom w M osk
wie 14 grudnia 1991 r„ że w jego mieście członkowie „Pam iati” 
tłumnie wstępują do „Naszych” .

Poparcie centrum dla Żirinowskiego.

Na początku 1990 r. kilku obserwatorów sowieckiej sceny 
politycznej podkreślało, że jest coś podejrzanego w rozgłosie, jaki 
środki masowego przekazu nadawały LDPSS, tym bardziej że 
w czasie jej powstawania żaden z liderów nie zabłysnął jako polityk. 
Leonid Alimow przyznał, że stopniowo nabrał przekonania, iż 
władze centralne, w tym KGB, utworzyły LDPSS w celu zdys
kredytowania idei liberalnych w oczach społeczeństwa. Jest to 
bardzo prawdopodobne, ale jeśli tak było, wydaje się, że cel był 
bardziej ambitny niż tylko zdyskredytowanie liberalizmu. Można 
sądzić, iż ostatecznym celem było raczej stworzenie pozornego 
systemu wielopartyjnego.

Kiedy w 1990 r. powstawało wiele nowych ugrupowań nazywa
jących siebie partiami politycznymi, KPZS, rząd sowiecki i organa 
państwowe wykazywały tendencję do popierania słabych ugrupo
wań, które nie stanowiły żadnego zagrożenia dla KPZS. Powstający 
ruch demokratyczny, którego wielu członków zwyciężyło w wybo
rach parlamentarnych w 1990 r. i którzy zajmowali pierwsze miejsca
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na liście popularności nowych organizacji politycznych wśród wybo
rców, byl ignorowany przez centrum i często krytykowany przez 
prorządową telewizję i prasę partii komunistycznej.

Członkowie nowych, demokratycznych ugrupowań nie mieli 
dostępu do najwyższych rangą urzędników państwowych bądź byl 
on bardzo utrudniony. Natom iast po wrześniu 1990 r. premier ZSSR 
Nikołaj Ryżkow, wiceprzewodniczący Rady Narodowości w Radzie 
Najwyższej ZSSR Borys Olejnik, przewodniczący Rady Najwyższej 
ZSSR Anatolij Łukjanow i przewodniczący KGB Władimir Krjucz- 
kow spotkali się z przedstawicielami małych politycznych ugrupo
wań, aby przedyskutować różnorodne problemy, od reform ekono
micznych do układu o Wspólnocie. Zaproszeni reprezentowali 
szerokie spektrum ugrupowań, poczynając od stosunkowo liberalnej 
Partii Konstytucyjno-Demokratycznej do Zjednoczenia Idei Lenin- 
izmu i Komunizmu, kierowanego przez Ninę Andriejewną z Lenin
gradu, obrończynię stalinizmu.

Grupy popierane przez centralne władze sowieckie miały jedną 
wspólną cechę: reprezentanci tych partii albo nie uczestniczyli 
w wyborach 1990 r. albo, jeśli brali w nich udział, wyszli z nich 
przegrani. Ich popularność w społeczeństwie była mała, a wpływ na 
procesy polityczne nieznaczny. Te grupy, które miały pewien wpływ 
i których reprezentanci zdobyli mandaty do parlamentu rosyjskiego 
lub do samorządów lokalnych (Demokratyczna Rosja czy Demo
kratyczna Partia Rosji), zostały zignorowane. Kontrast, w jaki 
sposób obie grupy były traktowane, skłania do konkluzji, że 
w pewnym okresie na jesieni 1990 r. twardoglowi w KPZS, rządzie 
centralnym i organach państwowych zdecydowali, że jeśli nie będzie 
można zapobiec powstaniu nowych partii politycznych, zrobią 
wszystko, aby zablokować powstanie prężnego związku sił demo
kratycznych.

Wydaje się, że szczegółowy program działania był przygotowy
wany na spotkaniach pomiędzy przywódcami partii komunistycznej 
i państwa a  wybijającymi się politykami w rodzaju Zirinowskiego. 
Program ten wzywał nowe partie, by inspirowały i popierały kierunki 
polityki, w których były zainteresowane władze centralne. Chodziło 
o to, by społeczeństwo było przekonane, że jest to inicjatywa
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oddolna. Głównym elementem tego program u było wprowadzenie 
stanu wyjątkowego w całym kraju i zawieszenie działalności kilku 
nowo wybranych parlamentów regionalnych i republikańskich. 
W tym planie specjalną rolę przewidziano dla LDPSS i osobiście dla 
Żirinowskiego. Kluczową rolę miała odegrać także grupa deputowa
nych parlamentarnych „Sojuz” .

W czerwcu 1990 r. do LDPSS przyłączyło się kilka innych mało 
znanych grup, aby utworzyć Blok Centrowy, w którym Żirinowskij 
objął funkcję zastępcy przewodniczącego. Blok ogłosił chęć współ
pracy z KPZS i uczestniczenia w formowaniu rządu zaufania 
narodowego całej W spólnoty, który wyeliminowałby Michaiła G or
baczowa, Eduarda Szewardnadze, Wadima Bakatina i in. Komen
tując to wydarzenie, prasa liberalna uskarżała się, że gdyby to 
Demokratyczna Rosja ogłosiła taki plan, natychmiast oskarżono by 
ją  o próbę obalenia istniejącego systemu. Zaś Blok Centrowy nie 
tylko nie został ukarany za  swoją inicjatywę, ale w dalszym ciągu 
otrzymywał poparcie różnych struktur centralnych i kierownictwa 
KPZS. Jak podaje Alimow, członkowie KC KPZS i Rosyjska Partia 
Komunistyczna były w stałym kontakcie z Żirinowskim. 11 kwietnia 
1991 r„ tego samego dnia, kiedy KPZS, zgodnie z nowym ustawoda
wstwem sowieckim, została zarejestrowana jako partia polityczna, 
LDPSS była drugą w całej Wspólnocie partią, którą zarejestrowało 
Ministerstwo Sprawiedliwości ZSSR.

W listopadzie 1990 r. Blok Centrowy poszedł krok dalej 
i utworzył Komitet Ocalenia Narodowego ZSSR. W iadomość o tym 
podała agencja TASS nieco później, dopiero 2 lutego 1991 r. W tym 
czasie twardogłowi z KC KPZS, KGB i sił zbrojnych przystąpili do 
realizacji palnu Komitetu w państwach nadbałtyckich. Scenariusz 
powtórzono także w Gruzji, Armenii, Mołdawii i Rosji przy pomocy 
„narodowych komitetów ocalenia” . Zakładano wprowadzenie stanu 
wyjątkowego, ponowną kontrolę prasy, zakaz działalności partii 
politycznych. W styczniu 1991 r. plan został wprowadzony na Litwie; 
kosztpwał życie 14 osób, mimo to nie zdołał złamać determinacji 
narodów nadbałtyckich do odzyskania niepodległości. Kiedy scena
riusz powtórzono w sierpniu tego samego roku, LDPSS wydała 
oświadczenie popierające puczystów.
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Żirinowskij jako kandydat na prezydenta

To nie przychylność okazywana LDPSS przez władze centralne 
czy protekcja KGB, jaką przypuszczalnie cieszyła się partia, zrobiły 
z Żirinowskiego poważną i potencjalnie niebezpieczną postać na 
krajowej scenie politycznej. Tę pozycję zawdzięcza on udziałowi 
w wyborach prezydenckich, w których zajął trzecie miejsce, po 
Jelcynie i Ryżkowie, uzyskując 7,8 proc, głosów (poparcie ponad 
6 milionów ludzi). Żirinowskij twierdził nawet, że gdyby było więcej 
czasu na kampanię wyborczą, zebrałby przynajmniej tyle samo 
głosów co Jelcyn.

Z drugiej strony krążyły pogłoski, że KGB silnie wspierało 
Żirinowskiego podczas jego kampanii. Pierwszą rzeczą, jaką zrobił 
Żirinowskij w czasie swoich podróży przedwyborczych do Wołogdy 
i Inty, była wizyta w lokalnych kwaterach KGB. Żgodnie z niepo
twierdzonymi informacjami, pracownicy KGB byli instruowani, aby 
głosowali na niego.

W czasie swojej kampanii wyborczej Żirinowskij zdawał się 
mówić rzeczy, które, jak sądził, mogły zadowolić wiele łudzi: że 
uczyni Rosję ponownie wielką, obroni Rosjan żyjących w repub
likach nierosyjskich, będzie popierał prywatny biznes i uczyni ludzi 
bogatymi; wreszcie sprawa nie mniej ważna — obniży cenę wódki. 
W sumie Żirinowskij starał się naszpikować swój program wyborczy 
szeregiem tak sformułowanych propagandowych obietnic, żeby 
trafiały one do różnych warstw społecznych.

Czy Żirinowskij ma szansę?

W wyborach przeprowadzanych w krajach demokracji zachod
niej nierzadko ultranacjonalistyczni kandydaci zdobywają od 2 do 11 
procent głosów. Nie stanowi to zwykle żadnego zagrożenia dla 
demkratycznych instytucji tych krajów. Gdyby Rosja była już takim 
„norm alnym ” krajem, „problem Żirinowskiego” prawdopodobnie 
zostałby potraktowany jako mało znaczący. Obecnie jednak Rosji 
daleko jeszcze do normalności. Sytuacja polityczna jest w wysokim
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stopniu niestabilna, a kraj stoi u progu radykalnych reform ekonomi
cznych, które w opinii wielu komentatorów niosą duże ryzyko fiaska. 
W takich warunkach zachowanie się Żirinowskiego budzi usprawied
liwione zainteresowanie.

Sam Żirinowskij wydaje się interpretować poparcie 6 milionów 
wyborców jako zachęłę do podwojenia swoich wysiłków. Ogłaszając 
zamiar kandydowania na stanowisko prezydenta ZSSR, rozpoczął 
jesienią 1991 r. podróż po kraju, aby rozpropagować swój program 
polityczny. Ale wtedy stanowisko prezydenta ZSSR zostało zniesio
ne; jednak aktywne uczestnictwo Żirinowskiego w tworzeniu „N a
szych” wskazuje na to, że nie ma on zamiaru wycofać się z politycznej 
sceny.

Niewzorow przyłącza się do Żirinowskiego

Główną rolę w „Naszych” odgrywa wspomniany już Alieksandr 
Niewzorow. Podczas gdy niektórzy ludzie skłonni są traktować 
Żirinowskiego jak klowna, nie pozwoliliby sobie na to w stosunku do 
Niewzorowa — charyzmatycznego dziennikarza, którego program 
na żywo 600 sekund przypuszczalnie oglądało co wieczór 99,5 proc, 
telewidzów Leningradu, gdzie był realizowany. Niewzorow urodził 
się w 1958 r., śpiewał w chórze cerkiewnym, rozpoczął też przygoto
wania, by zostać zakonnikiem. Dzisiaj mówi, że jest monarchistą 
i antykomunistą, ale zaprzecza, że jest chrześcijaninem. Niemniej 
jednak ślady jego przygotowania religijnego są widoczne w jego 
mowie. Niewzorow ukończył studia filologiczne na Uniwersytecie 
Leningradzkim, potem rozpoczął karierę jako jeździec konny i kas
kader. Zwolniony został ze służby wojskowej, utrzymywał bowiem, 
że cierpi na chorobę psychiczną; pretekst ten, jeśli rzeczywiście był to 
tylko pretekst, obrócił się przeciwko niemu. Ostatnio raporty 
dotyczące stanu jego zdrowia psychicznego były odgrzebywane 
i roztrząsane przez media liberalne. W końcu rozpoczął karierę 
w telewizji.

W czerwcu 1987 r. został nadany przez telewizję leningradzką 
pilotowy program 600 sekund. Od czasu, kiedy zaczął pojawiać się 
regularnie na antenie w 1988 r„ Niewzorow występował jako jego
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główny redaktor. W następnym roku program  emitowany był co 
wieczór przez 10 minut tuż po napuszonych wiadomościach wieczor
nych Wriemia i zdobył olbrzymią popularność. Niewzorow szczodrze 
płacił za informacje przekazywane mu telefonicznie przez kierowców 
karetek, oficerów KGB i milicjantów. Nigdy zresztą nie ukrywał 
swoich powiązań z KGB, mało tego, z dumą relacjonował, że jego 
dziadek był oficerem KGB, a oficerowie tajnej policji działali jako 
jego „protektorzy” i „opiekunowie” w przygotowaniu programu.

Aż do początku 1991 r. program  600 sekund skupiał się na 
przestępstwach, szczególnie na tych brutalnych i bezmyślnych, oraz 
na korupcji. To właśnie Niewzorow ujawnił, że ciała skazanych 
przerabiano na kiełbasy przeznaczone do konsumpcji i wtargnął do 
.zakładów przetwórstwa mięsa, aby pokazać telewidzom, co tam się 
działo. To on powiedział, że szef partii komunistycznej Leningradu 
wykorzystywał swoje stanowisko, aby kupić po niskiej cenie mer
cedesa. Krytycy zarzucali Niewzorowowi gloryfikowanie przemocy 
i pogoń za sensacją, on sam zaś wyjaśniał dziennikarzowi „New York 
Times'a” : Ludzie kochają nas, ponieważ nasze agresywne podejście 
daje im poczucie, że mówimy prawdę. Oni czują, że są jeszcze w  Rosji 
siły światła i łudzie odważni?

Niewzorow był zawsze świadomy swojej wielkiej siły oddziały
wania na opinię publiczną. Jego wyłącznym zadaniem, jak twierdził, 
było mówienie prawdy o sowieckim społeczeństwie. Nie występował 
po niczyjej stronie, ustawicznie podkreślał: postrzega siebie w opozy
cji do „każdego” . Zapytany przez dziennikarza „Komsomolskiej 
Prawdy” z 16 stycznia 1990 r., czy cokolwiek jest dla niego święte, 
Niewzorow odpowiedział: Rosja. Jej wiełkość. Jednakże po wycTarze- 
niach w państwach nadbałtyckich w styczniu 1991 r. pojawiły się 
widoczne zmiany w relacjach Niewzorowa. Wtedy właśnie zrobił 
swój kontrowersyjny program  na temat wydarzeń w Wilnie w stycz
niu 1991 r., który nazwał Nasi. Niewzorow wzniecił burzę kontrower
sji, twierdząc wtedy, że 14 zabitych to nie ciała tych, którzy bronili 
niepodległości, ale rezultat celowego działania, w którym wykorzys
tano zabitych w wypadkach samochodowych łub zmarłych na atak

5 „The New York Times” 7 września 1989
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serca. W wywiadzie dla „Sowietskoj kultury" z 9 lutego 1991 r. 
powiedział, że Litwa była dla niego święta, ponieważ to tam właśnie 
po raz pierwszy dokonałem Dzieła. Do rosyjskojęzycznej ludności 
Estonii i Litwy Niewzorow powiedział, że znalazł się w sytuacji, jakiej 
poprzednio nie doświadczył.

Relacje Niewzorowa nabrały także zapału misjonarskiego: mój 
kraj, bez względu na to czy dobry, czy zły. Stanowczo zaczął 
występować przeciwko zasadom demokratycznym. Uskarżał się, że 
doświadczenie z demokratami u władzy, jak to ma miejsce w Sankt 
Petersburgu, pokazuje, że wybrani posłowie byli nie mniej skorum
powani niż ci mianowani odgórnie przez partię komunistyczną. 
W rzeczywistości, dodał, mianowany poseł wydaje się lepszy, ponie
waż może być łatwiej usunięty. Niewzorow domagał się, aby Rosja 
była rządzona przez przywódcę, którego silna władza byłaby, jak to 
określił, analogiczna do tej, jaką posiadał Chrystus w Ewangelii Św. 
Mateusza: Nauczał ich jak  ktoś, kto ma autorytet.

Państwowcy

Żirinowskij i jemu podobni nie są jedynymi politykami w Rosji, 
którzy życzyliby sobie zachowania silnego państwa i ścisłych więzów 
pomiędzy byłymi republikami sowieckimi. W obozie ludzi powszech
nie uznawanych za demokratów znajdują się także tacy, którzy 
popierają właśnie tę linię. Sobczak (burmistrz Sankt Petersburga) jest 
tego najlepszym przykładem; utrzymuje on, że powinien być ponow
nie utworzony nowy, prężny związek republik na terytorium roz
wiązanego ZSSR, niejednokrotnie też krytykował dążenia Ukrainy 
do całkowitej niezależności od Rosji.

Podobne stanowisko zajmuje kilka nowych partii politycznych 
Rosji, których przywódcy są znacznie bardziej zorientowani na 
demokrację niż ekstremalni rosyjscy nacjonaliści. Te partie to 
Demokratyczna Partia Rosji pod przewodnictwem Nikołaja Traw- 
kina, Ruch Chrześcijańsko-Demokratyczny, któremu przewodzi 
W iktor Aksjuczic oraz Partia Wolności Ludzi (która siebie nazywa 
także Partią Konstytucyjnych Demokratów, tj. kadetów) na czele 
z Michaiłem Astafiewem. Trawkin, Aksjuczic i Astafiew zaliczają
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siebie do państwowców (chociaż tym terminem określają siebie także 
niektórzy reprezentanci ekstremalnej prawicy).

Fakt, twierdzi Trawkin, że Stalin porąbał na kawałki żywy 
organizm Rosji, nie daje prawa dzisiejszym przywódcom porąbać ten 
organizm jeszcze raz. Właśnie to przekonanie, że bez względu na 
koszty, Federacja Rosyjska powinna być utrzymana w ramach 
istniejących granic, skłoniło Trawkina, Aksjuczica i Astafiewa do 
wyprowadzenia ich partii pod koniec 1991 r. z ugrupowania Demo
kratyczna Rosja; Trawkin i Aksjuczic obstawali przy tym, że nie 
wolno dopuścić, by autonomiczne republiki i regiony Federacji 
Rosyjskiej wyszły spod jej jurysdykcji.

Trawkin i jego partia widzą przyszłość Rosji w systemie 
wielopartyjnym. Wyrazili oni swój zamiar podjęcia intensywnej 
pracy na rzecz stworzenia na obecnym etapie sieci organizacji 
partyjnych w całej Rosji, upatrując w tym najlepszy sposób od
działywania na przyszłe wydarzenia. To ciężka praca —  powiedział 
ostatnio w wywiadzie Trawkin. Nie oznacza to wyjazdu do Paryża, 
oznacza wyjazd do Riazania. I  nie tylko to. Jedziesz tam, tworzysz 
nowe struktury, a potem w ciągu miesiąca wszystko się rozpada i musisz 
wracać, i zaczynać wszystko od początku. A potem oni uskarżają się, 
ponieważ nie kierowałeś partią i przygotowaniami do kongresu...6

Autorytarne błędy przywódców rosyjskich

W śród najwyższych przedstawicieli obecnego kierownictwa 
rosyjskiego istnieje tendencja do rządów autorytarnych, chociaż oni 
sami uważają siebie za demokratów. Jednym z wielu przykładów jest 
decyzja Jelcyna zabraniająca przeprowadzenia wyborów do władz 
regionalnych w Rosji, początkowo przewidzianych na koniec 1991 r.; 
w zamian zażądał zgody parlamentu na obsadzenie tych stanowisk 
urzędnikami mianowanymi przez niego osobiście. Na dodatek Jelcyn 
jednostronnie i niezgodnie z konstytucją zakazał działalności partii 
komunistycznej na terytorium Federacji Rosyjskiej oraz nakazał 
konfiskatę jej majątku. Ponadto Ministerstwo Informacji i Prasy

6 .Wriemia” (Izrael), 25 października 1991, s. 41.
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czasami arbitralnie ingerowało w pracę massmediów, usiłując stłumić 
krytykę polityki rządu.

Jednocześnie wiceprezydent Rosji Alieksandr Ruckoj w wielu 
publicznych wystąpieniach utrzymywał, że Rosja nie jest jeszcze 
gotowa do demokracji, i że kraj może uporać się z bieżącymi 
problemami tylko wtedy, gdy będzie rządzony silną ręką. Ewolucję 
poglądów Ruckoja zdeterminowała jego przeszłość. Z jednej strony 
miał on duży wkład do rozwoju demokracji w Rosji. Odegrał przecież 
ważną rolę we wspieraniu demokracji w czasie puczu sierpniowego, 
po którym została zgłoszona przez Jelcyna jego kandydatura na 
wiceprezydenta. A jednak poglądy Ruckoja od tego czasu zaczęły 
różnić się od poglądów jego kolegów. Nie mając dużego doświad
czenia politycznego oraz wiedzy na temat demokracji, Ruckoj zaczął 
popierać rozwiązania militarne oraz zaostrzenie dyscypliny jako 
najlepszy sposób rozwiązania problemów Rosji. Stąd jego pomysł 
wysłania oddziałów do Czeczeno-Inguszetii w listopadzie 1991 r. 
— demonstracja siły, która przysporzyła zwolenników Trawkinowi, 
splamiła zaś demokratyczny obraz kierownictwa Jelcyna.

Ruckoj, tak jak  większość Rosjan, z żalem i bólem przyjął 
rozpad Związku Sowieckiego. Fakt ten ucieszył głównie małe, ale 
wpływowe, zorientowane na Zachód grupy rosyjskiej inteligencji. To 
także reprezentanci inteligencji opowiadają się za prawem auto
nomicznych republik rosyjskich i regionów do niezależności. W prze
ciwieństwie do nich, Ruckoj wierzy, że jedność Federacji Rosyjskiej 
powinna być zachowana za wszelką cenę. W jednym z ostatnich 
wywiadów Ruckoj retorycznie zapytał: ja k  może obecny rząd Rosji 
mieć nadzieję, że uniknie odpowiedzialności za rozkład Związku 
Sowieckiego i Rosyjskiej Federacji Socjalistycznych Republik Sowiec
kich?7

Konkluzje

Możliwości zwrotu Rosji w kierunku rządów autorytarnych nie 
można wykluczyć. W reczywistości nawet obecne kierownictwo

7 „Prawda”, 3 listopad 1991.
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Rosji, które uważa się za demokratyczne, często woli rozwiązywać 
problemy w sposób autorytarny, pomimo tego że niektóre z tych 
metod lamią istniejące prawo.

Jednocześnie organizacje takie jak  „N asi” stają się coraz 
bardziej aktywne. Jednoczą one ektremalnych nacjonalistów rosyjs
kich z członkami i aktywistami byłej partii komunistycznej. Twar- 
dogłowi wydają się coraz bardziej optymistycznie postrzegać swoją 
przyszłość, ponieważ obecna władza republikańska nie m ajak  dotąd 
wielu sukcesów w rozwiązywaniu problemów Rosji, szczególnie 
w sferze ekonomicznej. Twardogłowi zdają się czekać za kulisami, 
aby zastąpić reformatorów.

Głosy domagające się „większego porządku” i „silnej ręki” 
coraz częściej dają się słyszeć wśród zwykłych Rosjan, a jednocześnie 
popularność rządzących demokratów maleje jako rezultat braku 
czytelnych oznak poprawy ekonomicznej. N arastająca nostalgia 
widoczna jest w pro komunistycznych demonstracjach, które obcnie 
przyciągają znacznie więcej uczestników, niż to było przed prze
wrotem sierpniowym. Podczas gdy w 1991 r. anty-Jelcynowskie 
i prokomunistyczne manifestacje mogły przyciągnąć zaledwie kil
kadziesiąt osób, ostatnia, jaka miała miejsce w centrum Moskwy 12 
stycznia 1992 r. liczyła dziesiątki tysięcy ludzi8. Niemniej jednak, 
mimo trendu w stronę autorytaryzmu, lekcje wolności z ostatnich 
kilku lat nie zostały zmarnowane. Wydaje się, że pomimo żądań 
zwiększenia porządku i dyscypliny, społeczeństo niełatwo zgodzi się 
na przywrócenie ścisłej kontroli odgórnej.

Ostatecznie można by odwołać się do historii Rosji; chociaż 
w większości tragiczna, pozostawia nieco miejsca na nadzieję. Od czasu 
do czasu w historii Rosji, kiedy pozwolono na wolne wybory (listopad 
1917 r. wybory do Konstytuanty i później wybory w 1989,1990 i 1991), 
większość Rosjan zawsze głosowała na kandydatów opowiadających się 
za demokracją, a nie na reakcjonistów i szowinistów.

„Radio Free Europe/Radio Liberty Research Report” , 24 I 1992 
tłum. Jolanta Sierakowska-Dyndo

------------ ---------- -------------
TASS - 12 stycznia 1992 — podawał, że 50 tys., natomiast „Niezawisimaja 

gazieta” - 14 stycznia 1992 — 15 tys. ludzi.



Piotr Borowski, Irena Tatarzyńska

Z DZIEJÓW KRYMSKIEJ AUTONOMICZNEJ 
SOCJALISTYCZNEJ REPUBLIKI SOWIECKIEJ 

(1921-1944)

P rzem iany  zachodzące od kilku lat w Związku Sowieckim 
uaktywniły aspiracje i dążenia niepodległościowe wszystkich ludów 
tureckich, którym Rosjanie odebrali wolność jeszcze w XVIII bądź 
XIX w.* W śród narodów tych wyróżniają się determinacją Tatarzy 
krymscy wysiedleni ze swej ojczyzny w 1944 r. pod zarzutem zdrady 
Związku Sowieckiego.

Po wyparciu z Krymu wojsk niemieckich przez Armię Czerwoną 
26 czerwca 1944 r. decyzją Rady Najwyższej Związku Sowieckiego 
rozwiązano istniejącą od 1921 r. Krymską Autonomiczną Socjalis
tyczną Republikę Sowiecką.1 Posunięcie to zostało poprzedzone 
wysiedleniem w nocy z 18 na 19 maja 1944 całej ludności tatarskiej 
z półwyspu. Według zachowanych relacji oddziały NK W D zapędziły 
wszystkich Tatarów, do wagonów towarowych i wywiozły do Azji 
Środkowej oraz Kazachstanu. W ten sposb rozwiązano ostatecznie, 
jak  mogło się wydawać, problem tatarski na Krymie, z którym 
władze Rosji carskiej nie mogły sobie poradzić przez łat przeszło 
dwieście.* 1 2 Po deportacji rdzennej ludności z Krymu, władze sowiec
kie przystąpiły do systematycznego niszczenia tatarskiej kultury 
materialnej i duchowej. Przez wiele miesięcy palono czasopisma

* Pierwsi utracili suwerenność Tatarzy kazańscy - już w 1552, następnie Tatarzy 
astrachańscy - w 1556 i syberyjscy - w 1582 r.

1 Zob. Diekret ob obrazowanii Krymskoj ASSR 18 oktiabria 1921 g. oraz Zakon ob 
uprazdnienii Czeczeno-Inguszskoj ASSR i o prieobrazowanii Krymskoj ASSR w Kryms- 
kuju oblast [w:] Szestidiesjat szestaja godowszczina Krymskoj ASSR, London 1989, 
s.10-14, 22-23.

2 P. Borawski Z  dziejów Tatarów krymskich, „Obóz” 1992, nr 21.
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i książki w języku krymskotatarskim, nie wyłączając dzieł klasyków 
marksizmu. Zburzono niemal wszystkie meczety i cmentarze muzuł
mańskie. Kamienie nagrobne, a także pochodzące z zabytkowych 
budowli tatarskich, stały się zwykłym budulcem. Szybko też zniknęły 
tatarskie nazwy miast, wsi, ulic, niektórych rzek i gór. N a ich miejscu 
pojawiły się nazwy rosyjskie, mające świadczyć o prastarej, rzekomo 
ruskiej tradycji Krymu.

Wbrew oczekiwaniu władz sowieckich ludność tatarska, roz
proszona po niemal całej Azji Środkowej i Kazachstanie, nie uległa 
asymilacji. Mimo szykan i dyskryminacji nie zrezygnowała też z myśli 
o powrocie w ojczyste strony i z odbudowy Krymskiej Autonomicz
nej Republiki, będącej namiastką własnego państwa. Stąd też 
ludność tatarska uroczyście obchodziła rocznicę powołania do życia 
tego tworu.3 Tak np. w październiku 1966 r. Tatarzy rozproszeni po 
Azji Środkowej uczcili masowymi demontracjami 45-lecie utworze
nia Krymskiej ASRS. Zorganizowali wiece w Bekabadzie, Angrenie, 
Ferganie, Kuwasaju, Taszkencie, Czircziku, Samarkandzie i w wielu 
innych miastach. N a domagających się powrotu na Krym Tatarów 
posypały się razy milicyjnych pałek. Większe wystąpienia tłumiła 
milicja przy udziale wojska.

Dla Tatarów urodzonych i wychowanych w diasporze, Kryms
ka ASRS była państwem niemal niepodległym, w którym ludność 
tatarska żyła w dobrobycie i rozwijała swą narodową kulturę. 
Dlatego też warto przypomnieć dzieje tego organizmu quasi-państ- 
wowego stworzonego przez bolszewików, warto też skonfrontować 
mit z faktami historycznymi. Również pożyteczne będzie zapoznanie 
polskiego czytelnika z dziejami zniewolenia niewielkiego narodu, 
jakim  byli i są Tatarzy krymscy, poprzez nadanie im autonomii 
państwowej, gospodarczej i kulturalnej.

Zwycięstwo bolszewików nad Siłami Zbrojnymi Południa Rosji 
generała Piotra W rangla odniesione w 1920 r. stało się dla miesz
kańców Krymu nowym okresem terroru.4 Ściśle wiąże się on z osobą 
Beli Kuna, który został mianowany przewodniczącym Krymskiego

3 L. Aleksiejewa Walka Tatarów o powrót na Krym, „ABC” 1988, nr 6, s.56-57.
4 Dż. Sejdamet, Krym, Warszawa 1930, s. 128-129.
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Komitetu Rewolucyjnego. W opracowaniach historyków sowieckich 
określa się go jako wybitnego działacza węgierskiego i między
narodowego ruchu robotniczego, bliskiego współpracownika Leni
na. Natom iast badacze tatarscy i tureccy, zgodnie z relacjami 
uciekinierów ze Związku Sowieckiego, nazywają go „katem K ry
m u” . Twierdzą też, że terror, jaki zaprowadził tu Kun, nie miał sobie 
równego zarówno w Rosji carskiej, jak i podczas rządów „białych 
generałów” - A ntona Denikina i W rangla. Okrucieństwem przewyż
szyła go dopiero kolektywizacja wsi krymskich w latach trzydzies
tych i deportacja Tatarów w 1944 r. Samo imię i nazwisko przewod
niczącego musiało brzmieć złowieszczo w uszach Tatarów kryms
kich, bowiem kojarzyło się w ich języku z „nieszczęciem dnia” . Bela 
po krymskotatarsku oznacza dosłownie — nieszczęście, zło, a kun
— dzień.

Terror na Krymie zaprowadzony został za wiedzą Moskwy,- 
a ściślej mówiąc z jej polecenia. Na początku grudnia 1920 r. Lenin 
umotywował politykę represji stosowaną przez Krymski Komitet 
Rewolucyjny istnieniem na półwyspie kilkusettysięcznej rzeszy bur- 
żuazji.5 Oświadczeniu wodza rewolucji proletariackiej wtórowała 
prasa domagająca się jak  najszybszego zlikwidowania bandyckich 
szejków, białogwardzistów i nacjonalistów tatarskich, czyli tych wszys
tkich, którzy wcześniej sprzeciwiali się ustanowieniu władzy sowiec
kiej na Krymie.

Bezpośrednim wykonawcą poleceń Krymskiego Komitetu Re
wolucyjnego był bliski współpracownik Beli Kuna, Nikołaj Bystrych, 
mianowany komisarzem Wydziału Specjalnego tamtejszej Czeki. 
O sumiennym traktowaniu obowiązków przez Bystrycha i jego ludzi 
najlepiej świadczy fakt, że w ciągu zaledwie kilku miesięcy zdołali 
zlikwidować przeszło 60 tysięcy potencjalnych kontrrewolucjonis
tów. W śród wyeliminowanych przeciwników władzy sowieckiej
— zarówno tych prawdziwych jak i tych stworzonych na użytek 
chwili — znaleźli się Tatarzy, Rosjanie, Ukraińcy, Polacy, Niemcy, 
Grecy, Żydzi, a nawet spokojni Karaimi. Czekiści potrafili wypatrzeć 
wrogów klasowych wśród każdej narodowości zamieszkującej Pół
wysep Krymski.

5 A. Fisher The Crimean Tatars, Stanford 1979 , s.132-133
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Mimo wymordowania przez czekistów kilkudziesięciu tysięcy 
ludzi na niewielkim Krymie trudno się zgodzić z Allanem Fisherem, 
że bolszewicy odnieśli sukces usuwając poważną liczbę wrogów władzy 
sowieckiej.6 W śród „usuniętych przeciwników” znaleźli się przede 
wszystkim ludzie obcy klasowo władzy sowieckiej, nie prowadzący 
jednak żadnej działalności politycznej; przede wszystkim rosyjska 
i tatarska inteligencja, posiadacze fabryk, byli obszarnicy, bogatsi 
chłopi oraz duchowieństwo wszystkich wyznań. Nadal jednak poza 
zasięgiem czekistów Bystrycha znajdowała się partyzantka tatarska 
działająca w głębi Krymu. Oddziały te zorganizowane do walki 
z wojskami Denikina i W rangla z powodzeniem przeciwstawiały się 
ustanowieniu władzy sowieckiej w górskich, trudno dostępnych 
osadach. Partyzantka tatarska dowodzona przez Ismaila Nazala 
przybrała nazwę Zielonej Armii zarówno ze względu na tradycje 
islamskie, jak  i na chłopski charakter i skład większości oddziałów. 
Mimo wysiłków Bystrycha bolszewikom nie udało się rozbić Tata
rów Ismaila Nazala.

Bolszewicy próbowali też w inny sposób zmusić ludność tatars
ką do uległości. Wykorzystując głód szerzący się w europejskiej części 
państwa w latach 1921-1922, doprowadzili do ogołocenia Krymu 
z żywności.7 Nie dopuszczali też tu pomocy charytatywnej z Europy 
Zachodniej i Turcji. Konfiskowali żywność zakupioną przez T ata
rów na Ukrainie. W ten sposb skazali na śmierć głodową znaczną 
część ludności miejskiej Krym u.8

Według rosyjskiego autora W ładimira W ołogdina na Krymie

6 Ibidem.
7 Z  rozmaitych danych wynika, że głód i jego następstwa spowodowały w latach 1921 

i 1922 śmierć około 5 milionów ludzi. Z  wielkim jednak prawdopodobieństwem można 
uważać, że liczba ta jest jeszcze o wiele za niska. B. Lewickyj Terror i rewolucja, Paryż 
1965, s.36.

8 W 1936 r. historyk tatarski Selim Ortay napisał: Mimo pozorów opieki i tolerancji 
rząd bolszewicki prowadził politykę zniszczenia narodowych aspiracji Tatarów krym
skich, a zachowanie się jego podczas straszliwego głodu (zresztą głód ten, który cierpiała 
ludność Krymu, byl sztucznie stworzony ),jak i panował na Krymie od listopada 1921 roku 
do czerwca 1922 roku, odsłoniło cały egoizm i bezwzględność władz sowieckich. (O 
niepodległość Krymu Warszawa 1936, s.30.)
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zmarło z głodu 100 tysięcy osób, w tym 60 tysięcy Tatarów.9 W 1922 r. 
głód był tak wielki, że normalnym zjawiskiem stał się kanibalizm.

Wymowna jest geografia głodu na Krymie. Otóż miasta z prze
wagą żywiołu tatarskiego miały znacznie wyższy wskaźnik śmiertel
ności niż miasta rosyjskie. Przykładowo w tatarskim Bachczysaraju 
zmarło 50 proc, ludności, natomiast w rosyjskim Sewastopolu tylko 
11 proc.10 11

W 1922 r., gdy o głodzie na Krymie pisała prasa całej Europy, do 
Symferopola przybył przewodniczący Ogólnorosyjskiego Central
nego Komitetu Wykonawczego (WCIK) Michaił Kalinin, aby 
zbadać problem na miejscu. Według raportu Kalinina opublikowa
nego 15 lipca 1922 r. w „Izwiestiach” : Liczba głodujących w styczniu 
wyniosła 302.000 osób, z  tego zmarło 14.413 osób; w marcu 379.000 
(zmarło 19.902); w kwietniu - 377.000 (zmarło 12.754); w czerwcu 
392.072." Nic też dziwnego, że spis przeprowadzony w 1923 r. 
w Krymskiej Autonomicznej Republice na 623 tysięcy ludności 
wykazał tylko 150 tysięcy Tatarów.

Terror bolszewicki na Krymie nie tylko wzmógł opór ludności 
tatarskiej, ale również wywołał potępienie opinii międzynarodowej. 
Szczególnie głośno protestowały kraje muzułmańskiego Wschodu, 
na których Rosji coraz bardziej zaczynało zależeć. Nic też dziwnego, 
że na początku 1921 r. Moskwa wysłała na Krym komunistę 
tatarskiego Sułtana Galijewa, aby zbadał na miejscu sytuację.12 Jego 
raport uświadomił przywódcom Rosji bolszewickiej potrzebę 
zastąpienia terroru polityką bardziej skuteczną. Według raportu

9 Dż. Sejdamet Krym, s.131
10 Zob. S. Ortay O niepodległość Krymu, s.30-31; Dż. Sejdamet Krym, s. 131-132; A. 

Fisher The Crimean Tatars, s.136-138.
11 Cyt. wg Dż. Sejdameta Krym, s.131.
12 Pewna grupa tatarskich komunistów pod przewodem Sułtana Galijewa oraz 

komuniści uzbeccy kierowani przez Fajsula Chodszajewa rozwinęli w tym czasie akcję 
propagandową na rzecz równouprawnienia narodów tiurkskich, żyjących w Związku 
Sowieckim. (B. Lewickyj Terror i rewolucja, s.50); zob. też Sh.F. Mukhamedyarov and 
B.F. Sultanbekov Mirsaid Sultan-Galijev: His Character and Fate, „Central Asian 
Survey”, 1990, t. 2, nr 2, s. 109-118; KPSS w rezolucijach i rieszenijach sjezdow 
iplenumow CK, t.l, Moskwa 1954, s.759-761.
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Galijewa złożonego w Moskwie Krymski Komitet Rewolucyjny 
sprawował rządy kolonialne, wyniszczające zarówno gospodarkę, 
jak i ludność kraju. Jedynym wyjściem z sytuacji - zdaniem Galijewa 
- miało być przyciągnięcie do współpracy z bolszewikami tatarskich 
nacjonalistów. W tym celu należało przekształcić Krym w auto
nomiczną republikę sowiecką.13

Aresztowania krymskich nacjonalistów, tortury najczęściej koń
czące się śmiercią, skrytobójcze mordy przeprowadzane z polecenia 
Beli Kuna zakoczyły się w połowie 1921 r. Niewątpliwie wiązało się to 
ze zmianą polityki zagranicznej bolszewików, którzy dążyli do 
zjednania sobie przychylności krajów muzułmańskiego Wschodu. 
Przywódcy Rosji sowieckiej, chcąc zacieśnić przyjazne stosunki 
z Turcją kemalistowską nie mogli dalej tolerować terroru na Krymie. 
Niektórzy historycy jednak zmianę stosunku Moskwy do ludności 
tatarskiej widzieli przede wszystkim w sytuacji wewnętrznej panują
cej na półwyspie.14

W lipcu 1921 r. Krymski Kom itet Rewolucyjny ogłosił w Sym
feropolu amnestię dla tatarskich nacjonalistów. Była to pierwsza 
próba pozyskania członków zdelegalizowanej Partii Narodowej 
(Milli Fyrka). Odpowiedzią liderów Tatarów  krymskich było 
oświadczenie, że nie zamierzają wdawać się w pertraktacje z bol
szewikami.

Mimo dużych oporów ze strony działaczy tatarskich, 23 
września 1921 r. doszło w Symferopolu do zjazdu krym skotatars- 
kich nacjonalistów, którzy przetrwali rządy Beli Kuna. N a zgrom a
dzeniu tym komuniści daleko idącymi obietnicami pozyskali sobie 
większość młodzieży krymskiej. Gdy 18 października 1921 r. Rada 
Komisarzy Ludowych proklam owała powstanie Krymskiej A uto
nomicznej Sowieckiej Republiki Socjalistycznej wydawało się, że 
bolszewicy zamierzają całkowicie zmienić swój stosunek do ludno
ści tatarskiej na Krym ie.15

13 A. Fisher The Crimean Tatars, s.133-136.
14 Dż. Sejdamet Ary/w, s.129.
15 S. Ortay O niepodległość Krymu, s.29-30.
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Stolicą nowo powstałej republiki został Symferopol, najważniej
sze miasto Krymu. Półwysep podzielono na siedem obwodów 
z siedzibami w Dżankoj, Eupatorii, Kerczu, Sewastopolu, Sym
feropolu, Teodozji oraz Jałcie. Na czele każdej jednostki administ
racyjnej stała Rada Obwodu. Republika zaś podlegała Komitetowi 
Centralnemu Rady Komisariatów Ludowych Krymu. Dekretem z 18 
października 1921 r. powołano do życia dwanaście komisariatów, 
czyli ministerstw kierujących wszystkimi sprawami K rym u16 17. Rząd 
Federacji Rosyjskiej, której częścią była republika krymska, zastrzegł 
sobie zwierzchnictwo nad działalnością komisariatów. Moskwa 
zastrzegła sobie również jurysdykcję nad portami wojennymi Krymu 
— Sewastopolem i Eupatorią.

Krymska Republika Autonomiczna, jako część składowa Fede
racji Rosyjskiej, nie prowadziła własnej polityki zagranicznej i nie 
posiadała własnej armii.

Nacjonaliści tatarscy, zgodnie z oczekiwaniem Moskwy, włą
czyli się do budowy struktur autonomii Krymu. Gwarantem tatars- 
kości półwyspu był dla nich Weli Ibrahimow, który jeszcze w 1919 r. 
był członkiem lewicowej frakcji Partii Narodowej. Jako zwolennik 
współpracy z bolszewikami wkrótce znalazł się w szeregach komunis
tów sowieckich. W 1921 r. Weli Ibrahimow został przewodniczącym 
Krymskiego Komitetu Centralnego i przewodniczącym Krymskiej 
Rady Komisarzy Ludowych1’.Pełniąc najważniejsze urzędy w repub
lice Ibrahimow świadomie dążył do maksymalnego nasycenia ad
ministracji Krymu elementem tatarskim. Utrzymując kontakt ze 
zdelegalizowaną Partią Narodową wprowadzał jej członków na 
odpowiedzialne stanowiska republiki. Polityka kadrowa Weli Ib- 
rahimowa dosyć szybko zaowocowała wymiernymi efektami. Młodzi 
nacjonaliści tatarscy, dosyć powierzchownie nawróceni na kom u
nizm, zakładali narodowe szkoły tatarskie, instytuty naukowe, 
muzea, biblioteki, spółdzielnie produkcyjne, wydawali książki,

16 Diekret ob obrazowanii Krymskoj ASSR, s. 10-14; zob. też A.Fisher The Crimean 
Tatars, s. 133-136.

17 Dż. Sejdamet Krym, s. 134; S. Ortay O niepodległość Krymu, s.31; A. Fisher The 
Crimean Tatars, s. 138-140.
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czasopisma, organizowali kursy dla przyszłych urzędników, in
spirowali i prowadzili badania nad przeszłością Krymu..

Wysiłki działaczy politycznych i kulturalnych skupionych wo
kół Ibrahimowa doprowadziły do powstania stosunkowo licznej 
inteligencji tatarskiej. Jej światopogląd i postawy zostały ukształto
wane przez publicystów, literaturoznawców, historyków i działaczy 
społeczno-politycznych związanych z ruchem narodowym, byłych 
członków Milli Fyrka.

W latach dwudziestych na łamach prasy tatarskiej ukazującej się 
w Symferopolu publikowali swe teksty tej miary intelektualiści 
narodowi starszego pokolenia co Bekir Czobanzade, Hasan Sabri 
Aywaz, Osman Akczorakli i Ahmet Ózenbaszli.

Powołanie do życia w 1924 r. w Symferopolu Uniwersytetu 
Taurydzkiego nie tylko przyczyniło się do konsolidacji inteligencji 
tatarskiej, ale również zaowocowało interesującymi studiami nad 
językiem, literaturą i historią Tatarów krymskich.

Ważnym elementem polityki wzmocnienia narodowego Tata
rów krymskich stało się przywracanie dawnym właścicielom mienia 
skonfiskowanego w latach 1920-1921. Dzięki temu w rękach ludności 
tatarskiej znalazła się duża część gruntów należących do rosyjskiego 
ziemiaństwa, które wyemigrowało z Rosji. Politykę społeczno-eko
nomiczną prowadzoną na Krymie tak uzasadniał Ahmed Ózenbasz
li, towarzysz partyjny Ibrahimowa i główny teoretyk komunizmu 
narodowego: Reżim sowiecki opierający się na dyktaturze jednej klasy 
pracującej jest uzasadniony w Rosji centralnej, gdzie kapitał przemys
łowy dosięgnąl szczytu swojego rozwoju [...]. Lecz jeśli ten reżim 
wprowadza się do koczowniczych mas muzułmańskich lub tych, które 
tylko co weszły w okres kapitalizmu handlowego, to będzie on skazany 
na porażkę. Dlatego pragniemy wsparcia w normalnym przechodzeniu 
przez stadia rozwoju ekonomicznego. Nie chcemy przeskakiwać tego 
rozwoju, ja k  również wchodzić w form y rządów, których ani nie 
możemy zrozumieć, ani przyswoić... Na Krymie powinna być przyjęta 
zasada rządu narodowego, a nie zasada rządu klasowego'*. *

18 Cyt. według A. Fisher The Crimean Tatars, s.140.
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Od 1927 r. zaczęła się zmiana polityki Rosji sowieckiej wobec 
Turcji. Niemal z dnia na dzień okazało się, że prezydent tego kraju 
M ustafa Kemal wcale nie jest rewolucyjnym bohaterem ludu turec
kiego, lecz reakcyjnym tyranem powiązanym z międzynarodowym 
imperializmem19. Nowy kurs polityki sowieckiej był niezwykle tragi
czny w skutkach dla Tatarów krymskich. Zbiegł się z planem 
kolonizacji Krymu przez ludność żydowską20.

Rozwój gospodarki rolnej Krymu w latach 1925-1927, a także 
powrót tysięcy Tatarów z Rumunii i Turcji wywołały zaniepokojenie 
Moskwy. Chcąc osłabić element tatarski, rząd sowiecki postanowił 
osiedlić na Krymie kilkadziesiąt tysięcy Żydów. Niektórzy spośród 
dygnitarzy sowieckich zaczęli mówić o konieczności utworzenia 
Krymskiej Republiki Żydowskiej.

Pod koniec 1927 r. wydano w Moskwie polecenie Weli Ib- 
rahimowowi, aby władze krymskie przygotowały się do przyjęcia 
3500 rodzin żydowskich z Białorusi21. Kolonistów tych chciano 
osiedlić w obwodach: eupatoryjskim, dżankojskim i symferopolskim. 
Polecenie to wywołało wzburzenie Weli Ibrahimowa i jego współ
pracowników. Dał temu wyraz, wysyłając do rządu Federacji 
Rosyjskiej protest, w którym obszernie tłumaczył, że wykonanie 
polecenia pociągnęłoby pozbawienie ziemi kilku tysięcy rodzin 
miejscowych chłopów. Swoje memorandum Ibrahimow zakończył 
trzema postulatami:

1. Uchwała W CIK powinna w imię ustalonej zasady całkowitego 
zabezpieczenia potrzeb miejscowej ludności wskazać i zabezpieczyć

19 B. Lewis Narodziny nowoczesnej Turcji, Warszawa 1972, s.338.
Dż. Sejdamet Krym, s. 133-135. Po raz drugi próbowano skolonizować Półwysep 

Krymski przez ludność żydowską w latach czterdziestych. Krym po zakończeniu 
działań wojennych był wyludniony, głównie na skutek deportacji Tatarów krymskich. 
W  trakcie rozpoczynającej się akcji osiedlania na Krymie ludności rosyjskiej i ukraińskiej 
okazało się, że zabrakło pomiędzy nimi specjalistów od uprawy winorośli. Wówczas 
wśród sowieckich Żydów powstał plan osiedlenia Żydów na Krymie. B. Lewickyj Terror 
i rewolucja, s.171.

21 A. Fisher The Crimean Tatars, s. 140-141; Dż. Sejdamet Krym, s. 133-135; S. 
Ortay O niepodległość Krymu, s.31.
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w okręgach eupatoryjskim, dżankojskim i symferopolskim nadwyżki 
ziemi zgodnie z artykidem 46 Kodeksu Ziemskiego, w ilości 91 tys. ha 
dla 3,5 tys. gospodarstw z  górskich terenów Krymu przeznaczonych do 
osiedlenia [w tychże okręgach - P.B. i I.T.]. Należy to przeprowadzić 
[kolonizację Tatarów górskich - P.B. i I.T.] ponieważ włościaństwo 
krymskie otrzymuje nader szczupłą pomoc pieniężną, w przeciwieńst
wie do przesiedleńców żydowskich, którzy otrzymują znaczne subsydia 
z Ameryki.

2. Cala nadwyżka zapasowych gruntów osadniczych w obwodach 
eupatoryjskim i dżankojskim, po zaspokojeniu potrzeb drobnych 
włościan z obszarów górskich, ja k  również wszystkie działki, które 
pozostaną wolne i uznane będą za nadające się do użytku, po 
zakończeniu kolonizacji mają zostać przekazane Komitetowi Ziems
kiemu w celu osiedlenia pracujących Żydów.

3. W  celu przekazania tych gruntów Komitetowi Ziemskiemu ma 
zostać powołana komisja pod przewodnictwem członka W CIK oraz 
przedstawicieli Centralnego Komitetu Wykonawczego Krymu i Komi
tetu Ziemskiego22.

Według historyków tatarskich M oskwa poprzez żydowską 
kolonizację Krymu zamierzała uniemoliwić powrót tu kilkudziesię
ciu tysięcy Tatarów mieszkających w Rumunii23. Wymownym staje 
się fakt, że na maleńkim Krymie planowano osiedlić 11.627 rodzin 
żydowskich, a na Ukrainie tylko 5.800.

Protest Weli Ibrahimowa wyrażający stanowisko inteligencji 
tatarskiej wobec kolonizacji żydowskiej wywołał, a raczej stał się 
pretekstem do rozpoczęcia eksterminacji tej warstwy. W styczniu 
1928 r. wraz z grupą działaczy partyjnych Ibrahimow został aresz
towany. Pełnił — jak  pamiętamy — funkcję przewodniczącego 
Centralnego Komitetu Wykonawczego Krymu24. W tym samym 
roku, 9 maja, został rozstrzelany za rzekomo popełnione przestępst
wa kryminalne. W krótce też przeprowadzono czystkę w Komunis
tycznej Partii Krymu i organach rządowych skażonych „weli-ib- 
rahimowizmem” .

22 Cyt. według: Dż. Sejdamet Krym, s.138-139.
23 Zob. S. Ortay O niepodległość Krymu, s.31.
24 A. Fisher The Crimean Tatars, s. 140-141.
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Według Dżafara Sejdameta w latach 1928-1929 wywieziono 
z Krymu 3500 osób. Wśród nich było wielu, którzy otrzymali amnestię 
bolszewicką i potem już nie brali udziału w żadnych sprawach 
politycznych15.Natomiast A. Fisher twierdzi, iż w wyniku czystek 
1928 roku życie straciło 3500 tatarskich działaczy narodowo-komu- 
nistyczriych25 26.

Należy sądzić, że spór Weli Ibrahimowa z rządem Federacji 
Rosyjskiej był jedynie wygodnym pretekstem do likwidacji narodo
wego komunizmu na Krymie. Jak słusznie zauważył A. Fisher, 
w zarzutach stawianych przez Moskwę przewodniczącemu CKW K 
problem żydowski nie istnieje27 28 29. N atom iast ostrze krytyki skierowane 
zostało przeciwko polityce społecznej i ekonomicznej Ibrahimowa, 
który wspólnie z kułakami i burżuazyjnymi nacjonalistamij...] wy
stępował przeciwko biedocie.

Po usunięciu Ibrahimowa sowietyzacja społeczności tatarskiej 
na Krymie stała się bardziej czytelna. Moskwa przestała liczyć się 
z pozorami praworządności. Według A. Fishera sowietyzowanie 
społeczeństwa krymskiego przybrało kilka form . Po pierwsze wszystkie 
instytucje oświatowe otrzymały nowe kierownictwo. W  niektórych 
przypadkach oznaczało to zmianę kierownictwa tatarskiego. Tatarzy, 
których edukacja na długo poprzedzała rewolucję, zostali zastąpieni 
przez nową sowiecką inteligencję tatarską. W  innych przypadkach 
Tatarzy zostali zastąpieni przez Rosjan lub Ukraińców. Redakcje gazet 
i czasopism, dyrektorzy tatarskich teatrów narodowych, pisarze i poeci 
zostali usunięci ze swych stanowisk. Wielu oskarżono o burżuazyjny 
nacjonalizm, lub działalność antysowiecką i skazano na zesłanie za 
Ural i do zachodniej Syberii™. Niektórzy spośród ówczesnych auto
rów obserwujących politykę Moskwy wobec Krymu twierdzili, że 
cala przedrewolucyjna inteligencja tatarska została wyeliminowana 
w rok po usunięciu Ibrahimowa™.

25 Dż. Sejdamet Krym, s.134.
26 A. Fisher The Crimean Tatars, s. 141.
27 Ibidem, s. 141; zob. Dż. Sejdamet Krym, s. 137-140.
28 A. Fisher 77ze Crimean Tatars, s. 141-142.
29 A. Fisher The Crimean Tatars, s.142; Ch. Lemercier-Quelquejay The Crimean 

Tatars: A Retrospective summary, „Central Asian Review” 1968, t.16, nr 1, s.23.
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Po śmierci Ibrahimowa przewodniczącym Centralnego Komite
tu Wykonawczego Krymu został Tatar Mehmet Kubay, człowiek 
ślepo oddany Moskwie30.Przez wiele lat na rozkaz Stalina przep
rowadzał on czystki wśród inteligencji tatarskiej, bez mrugnięcia oka 
wysyłał „kułaków” i duchownych tatarskich na Syberię, z jego 
polecenia niszczono pomniki „reakcyjnej” kultury krymskotatars- 
kiej. Jednak podczas głodu w latach 1932-1933, kiedy to jego rodacy 
umierali tysiącami załamał się i wysłał do władz Federacji Rosyjskiej 
ostry w formie raport, w którym między innymi napisał: Moskwa 
plądruje Republikę Krymską i eksportuje wszystkie je j naturalne 
zasoby nie pozostawiając grama żywności mieszkańcom, którzy umie
rają z głodu31 32. N a odpowiedź najwyższych władz Związku Sowiec
kiego nie trzeba było długo czekać. Kubay mimo poprzednich zasług 
został usunięty z zajmowanych stanowisk i stracony.

Nowym przewodniczącym Centralnego Komitetu W ykonaw
czego Krymu został Ilyas Tarhan, a stanowisko przewodniczącego 
Rady Komisarzy Ludowych Krymu objął Ibrahim Samedin. Ci dwaj 
Tatarzy w ciągu trzech lat, od 1933 do 1936 r. dokonali pogromu 
niedobitków elity tatarskiej. Według A. Fishera ci dwaj urzędnicy nie 
ustawali w autentycznym eliminowaniu resztek inteligencji krymskiej. 
Pośród sądzonych za burżuazyjny nacjonalizm i działalność antysowie- 
cką znaleźli się różni nacjonaliści, kontrrewolucjoniści, zdrajcy, eleme
nty antysowieckie, kułacy i trockiści31.

Czystki przeprowadzone na rozkaz Moskwy w latach 1933-1936 
skierowane były przede wszystkim w tatarską inteligencję twórczą 
zatrudnioną w instytucjach naukowych i redakcjach czasopism. Nie 
przypadkiem zlikwidowano w 1936 r. Wydział Języka i Kultury 
Tatarskiej Uniwersytetu Taurydzkiego. Zatrudnieni tam historycy 
(Hilmi, Akczorakli i Aziz) oraz turkolodzy (Czobanzade, Ayvaz, 
Liman, Odabaszli, Dżemalettin i Tunabayli) zostali rozstrzelani. 
Śmierć ponieśli też dyrektorzy uniwersytetu narodowości tatarskiej 
- Hasan, Czeszmedżi, Aleksandrowicz, Sumin i Bekir. Przed pluto-

30 S. Ortay O niepodległość Krymu, s.31.
31 A. Fisher The Crimean Tatars, s.144.
32 Ibidem, s.145.
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nem egzekucyjnym stanęli w 1936 r. znani tatarscy poeci (Biranbay, 
Latifzade, Szimzade, Kadir, Dżamanakli i Dżavtobeli) oraz dzien
nikarze (Sukuti, Turpczu i Murgaza). Ponownie zaczęły się aresz
towania wśród duchowieństwa muzułmańskiego. Większość kleru 
tatarskiego deportowano do Azji Środkowej. Tylko szczęśliwcom 
udało się zbiec do Turcji.

Sytuację wyznaniową ludności tatarskiej w latach trzydziestych 
tak opisał historyk emigracyjny Kirimli Yigit: W  życiu religijnym 
Tatarzy krymscy doznają nieustannego ucisku Moskwy. Prawie cały 
kler mahometański literalnie wyniszczono lub skazano na zesłanie. 
Większość meczetów zamknięto. Część ich po prostu zburzono albo 
przerobiono na kluby i teatry. Według opinii naocznych świadków po 
wsiach tatarskich rozjeżdżali się komsomolcy, konfiskując ludności 
Korany i paląc je  na oczach chłopów*.

Władze Związku Sowieckiego prowadząc politykę rusyfikacji 
Krymu starały się wszelkimi możliwymi sposobami oderwać T ata
rów od ich przeszłości. W tym celu zamieniono w języku tatarskim 
alfabet arabski na łaciński. Posunięcie to odcięło młode pokolenie 
Tatarów od przedrewolucyjnej i wczesnej porewolucyjnej literatury 
krymskotatarskiej, oderwało ich od własnej, narodowej przeszłości 
i tradycji. Latynizacja alfabetu umożliwiła władzom, poprzez elimi
nację z życia kulturalnego literatury patriotyczno-narodowej, kształ
towanie postaw młodzieży tatarskiej pozbawionej obiektywnej wie
dzy o przeszłości własnego narodu. Obecnie —  pisał w 1934 r. 
K. Yigit — Tatarzy od dawna nie widzą książek tureckich, podczas gdy 
przed wojną każdy inteligent tatarski uważał za swój obowiązek 
narodowy odwiedzić Konstantynopol. Nowy język  tatarsko-krymski 
zachwaścili bolszewicy mnóstwem ,,internacjonalnych
naleciałości...”*.

Już po kilku latach władze sowieckie doszły do przekonania, że 
należy jeszcze bardziej przyspieszyć proces rusyfikacji ludności 
tatarskiej na Krymie. W tym celu dokonano ponownej reformy 
języka tatarskiego. W 1938 r. alfabet łaciński zastąpiono cyrylicą.

33 K. Yigit Krym rosyjski czy tatarski, „Życie Tatarskie” 1934, nr 7, s.8.
34 Ibidem.
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W końcu lat trzydziestych oficjalnie uznano większość dzieł pisarzy, 
poetów i historyków tatarskich za prace burżuazyjno-nacjonalistycz- 
ne, a tym samym nie nadające się do rozpowszechniania na terenie 
Związku Sowieckiego. Według A. Fishera liczba gazet i czasopism 
publikowanych w języku tatarskim spadła z 23 w 1935 roku do 9 
w 1938 r.35.

Po wyniszczeniu inteligencji tatarskiej władze sowieckie przy
stąpiły do eliminacji „elementów wstecznych” na krymskiej wsi, 
która była zawsze ostoją tradycji tatarskich. Gdy ludność wiejska 
odrzuciła ingerencję państwa w jej życie społeczne i religijne, 
komuniści rozpoczęli politykę terroru. Oficjalnym usprawiedliwie
niem tego rodzaju działalności była potrzeba zreformowania społecz
nych i rodzinnych obyczajów Tatarów krymskich iv celu umożliwienia 
im przystosowania się do sowieckich standardów życia36.

W alka z „kułakami” na Krymie rozpoczęła się w 1928 r. W ciągu 
niespełna dwóch lat wywieziono przeszło 30 tysięcy chłopów różnych 
narodowości37. Większość deportowanych stanowili rolnicy tatarscy.

Wywłaszczanie ludności tatarskiej z gruntów wywołało sprzeciw 
całej społeczności muzułmańskiej na Krymie. Wyznawcy islamu, 
uważający prawo własności za święte, z desperacją przeciwstawiali 
się kolektywizatorom. Nierzadko wypędzali ze swoich wiosek urzęd
ników przysłanych z Symferopola. Zdarzało się, że miejscowych 
chłopów próbowały bronić lokalne organizacje partyjne. Te „gor
szące” przykłady tatarskiego nacjonalizmu z upodobaniem opisywa
no na łamach „Prawdy” . Na przykład działacze komunistyczni 
z okolic Jałty informowali swych zwierzchników, że w ich okręgu 
kułaków nie ma, są jedynie zamożniejsi włościanie. Uważali też, że 
nie ma potrzeby zakładania nowych kołchozów, kiedy się dawniejsze 
rozpadają. W niektórych osadach tatarskich ludność próbowała 
zbrojnie walczyć z kolektywizatorami. Zazwyczaj kończyło się to 
spaleniem wsi przez wojsko i egzekucją najbardziej aktywnych 
chłopów38.

35 A. Fisher The Crimean Tatars, s.147.
36 Ibidem, s.147.
37 Ibidem, s.142
38 Dż. Sejdamet Krym, s.140.
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Charakterystyczną formą protestu przeciw kolektywizacji, sto
sowanej — jak wiemy — nie tylko na Krymie, było masowe wybijanie 
żywego inwentarza. Nic jednak nie powstrzymało władz bolszewic
kich przed likwidacją indywidualnych gospodarstw rolnych.

Historycy zgodnie twierdzą, że skutkiem przymusowej kolek
tywizacji na Krymie był straszliwy głód, który w latach 1931-1933 
nawiedził ten kraj. Według A. Fishera sytuacja ludności tatarskiej 
była znacznie trudniejsza niż podczas głodu w latach dwudziestych, 
gdy bolszewicy rozbiwszy strukturę społeczną wsi krymskiej bez 
najmniejszego ryzyka mogli dokonywać rekwizycji ukrytej żywno
ści39. Jeden ze świadków wydarzeń napisał później: ,W  latach 
straszliwego głodu 1931-1933, gdy ciała układano w stosy na ulicach 
wsi i miast, zagraniczne statki bezustannie ładowały złotą pszenicę 
w portach Krymu, a młode wino lało się beczkami do ładowni 
tankowców. Nieprawdopodobny głód skosił wszystkich, którzy je 
produkowali. Żywność umyślnie nie była importowana do tego regionu, 
pozbawionego własnej produkcji40.

Aby przeprowadzić pełną sowietyzację Krymu, M oskwa musia- 
ła całkowicie zniszczyć tatarskie kadry Komunistycznej Partii Kry
mu. W tym celu aresztowano Ilyasa Tarhana z całym rządem 
Republiki Krymu. Większość członków i liderów autonomicznego 
Krymu stanęła przed plutonem egzekucyjnym. Inni dokończyli 
żywota w obozach Syberii i Azji Środkowej.

Według badań historyków zachodnioeuropejskich w latach 
1936-1940 w zasadzie zlikwidowano resztki autonomii Krymu. 
Zgodnie z poleceniem Stalina nowa konstytucja sowiecka z 1936 r. 
całkowicie podporządkowała ten kraj Moskwie. Wszystkie decyzje 
Rady Wszechkrymskiej, posiadającej władzę ustawodawczą, jak 
i Rady Komisarzy Ludowych Krymu, będącej władzą wykonawczą, 
musiały uzyskać najpierw aprobatę Moskwy. Nie ulega dziś wątp
liwości, że lata trzydzieste były okresem, kiedy intensywnie przygoto
wywano się do likwidacji Krymskiej Republiki Autonomicznej.

39 A. Fisher The Crimean Tatars, s. 143-144.
40 Cyt. według A. Fishera The Crimean Tatars, s.144.
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Wkroczenie wojsk niemieckich na Krym i współpraca części ludności 
tatarskiej z nowymi okupantam i była jedynie pretekstem do lik
widacji autonomii tego kraju i deportacji Tatarów do Azji Środ
kowej.

Z  przedstawionych w powyższym artykule faktów wynika, że 
polityka Moskwy wobec Krymskiej Republiki Autonomicznej od 
samego początku miała charakter koniunkturalny. Jak już wcześniej 
zauważono, za fasadą tego tworu pokazującego krajom W schodu 
muzułmańskiego pomyślny rozwój jednej z wielu turkojęzycznych 
narodowości zamieszkującej Związek Sowiecki, sprytnie ukryto 
tragedię Tatarów krymskich wynaradawianych w sposób barbarzyń
ski i fizycznie wyniszczanych41.

Piotr Borawski — ur. 1951, historyk, zajmuje się 
historią Wielkiego Księstwa Litewskiego, a zwłaszcza 
mniejszościami narodowymi z tego terenu.

Irena Tatarzyńska — dr nauk humanist., orientalistka, 
zajmuje się w problematyką muzułmańskich narodowo
ści w Azji Środkowej i na Kaukazie.

41 P. Borawski Z  dziejów Tatarów krymskich, op. cit.



Kazimierz Stembrowicz

Mołotowa pomysł urządzenia świata

W wywiadzie udzielonym warszawskim „Spotkaniom ” 
(1991, nr 49) Aleksander Ginzburg powiedział, że w byłym Związku 
Sowieckim odrzucanie ideologii zaczęło się jakieś trzydzieści-trzydzie- 
ści pięć lat temu, kiedy to wielka liczba ludzi dowiedziała się 
o masowym terrorze. Dowiedziała się. nie tylko od władzy, ale i od ofiar. 
Od tej pory w Rosji przestali się rodzić komuniści. Owszem, są jeszcze 
u nas komuniści, którzy mają pięćdziesiąt, sześćdziesiąt lat, ale 
komunistów trzydziestoletnich nie ma, to już zupełnie inne pokolenie... 
Jeżeli opinia Ginzburga jest trafna, to do przyczyn krachu systemu 
komunistycznego i rozpadu imperium sowieckiego należy dodać 
jeszcze jedną, zazwyczaj pomijaną — fundamentalny proces zmian 
pokoleniowych i przemian świadomości społecznej jego obywateli. 
Obecnie cały świat śledzi w napięciu wydarzenia rozgrywające się 
między Bugiem a Sachalinem. Stany Zjednoczone i Europa Zachod
nia radzą nad tym, aby jak najmniejszym kosztem dla całego świata 
umożliwić Kremlowi przebudowę swoich struktur. Jeżeli proces 
kurczenia się i dezintegracji byłego Związku Sowieckiego oraz zmian 
ustrojowych na jego obszarze doprowadzi w najbliższych latach do 
całkowitgo odwrotu od dawnego systemu, to tak jak i w Polsce słowa 
komunizm i komuniści pozostaną tu już tylko pojęciami historycz
nymi. Ufając, że tak się stanie, nie od rzeczy będzie pokazać lub 
przypomnieć realny świat „myśli” komunistycznej reprezentowanej 
przez czołowych praktyków przodującej idei. Poglądy praktyków, 
w odróżnieniu od trywialnych i nudnych rozważań pseudoteoretycz- 
nych, reprezentują istotę i esencję tego, o co w tej doktrynie naprawdę 
chodziło. Poza tym są strawniejsze w lekturze i nadzwyczaj pouczają
ce.

W yjątkową wręcz okazją do takiej demonstracji jest książka, 
która ukazała się w 1991 r. nakładem moskiewskiego wydawnictwa
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„Terra” w nakładzie 300 tys. egzemplarzy. Nosi tytuł Sto sorok 
biesied s Mołotowym (Sto cztedzieści gawęd z Mołotowem). Powstała 
dzięki wręcz heroicznemu wysiłkowi jej współautora i redaktora F. I. 
Czujewa. Otóż, jak wynika ze wstępu, Czujew w latach 1969-1986, 
a więc przez 17 lat spotykał się regularnie z Mołotowem. Owocem 
tych spotkań, niekiedy w szerszym gronie, jest „140 gawęd” — każda 
trwała 4-5 godzin — nagranych na taśmę magnetofonową i po 
przepisaniu na maszynie liczących w sumie ponad 5 tysięcy stron. 
Jego ogląd wydarzeń pozostawał trwały. Sam stanowił dla siebie 
cenzurę. Zmieniał się kąt pytania, ale stopień odpowiedzi pozostawał 
taki jak  poprzednio —  pisze Czujew, wyjaśniając zadawanie nie
których takich samych pytań w odstępach 5, 10 czy nawet 15 lat. 
Z 5 tysięcy stron wybrał tylko około 700 do publikacji, a więc 
zaledwie kilkanaście procent całości. Fragmenty wielogodzinnych 
rozmów przedstawił nie w kolejności chronologicznej, lecz tematycz
nej. Nie wiadomo jednak, jakie kryterium przyjął przy selekcji tego 
ogromnego materiału. Nic o tym nie mówi. Podobno sporo miejsca 
poświęconego sprawom polskim pozostało tylko w maszynopisie.

Ten swoisty dziennik Czujewa (takim zresztą podtytułem zaopa
trzona jest książka) zamyka posłowie pióra S. Kuleszowa, historyka. 
Towarzyszy mu charakterystyczna adnotacja, że Czujew absolutnie 
nie podziela poglądów tu zawartych. Kuleszów w pewnym miejscu 
wyraźnie wskazuje na Jelcyna, nie na Gorbaczowa, jako pożądanego 
jidera przemian, i może nawet „gawędy M ołotowa” stanowić miały 
w swoim czasie jakiś znak w walce na szczytach kremlowskich. Tekst 
posłowia napisany jest emocjonalnie. Autor nie zostawia suchej nitki 
na doktrynie, jej ideologach i liderach politycznych od Lenina 
poczynając, którego przywołuje jako właściwego twórcę całego 
systemu zła. Pławiący się w rozkoszach gang bandycki, z właściwym 
mafii stylem życia i działania, panujący nad wyzyskiwanymi niewol
nikami, czyli społeczeństwem sowieckim — to obraz kilkudziesięciu 
lat trwania komunizmu w Związku Sowieckim i jego zarazem wkład 
do historii rodzaju ludzkiego. Pastwiąc się nad dziejami komunizmu 
i Mołotowem, Kuleszów w zakończeniu stwierdza: Oskarżenie 
wydaje sama obrona. Trzeba tylko dodać, że sam bohater, czyli 
Mołotow (i system) wcale się nie broni, lecz tylko opowiada o tym jak
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budował i jak trzeba budować komunizm. Za to się nie karze, za to się 
nagradza.

Lektura nawet tak bardzo okrojonych i z pewnością ocen
zurowanych przez wydawcę wynurzeń M ołotowa jest i tak przeraża
jąca. Powstały w ten sposób autoportret narratora jest łatwo czytelny 
i jednocześnie nieprawdopodobnie nieludzki. Fanatyczna wiara 
w konieczność i nieuchronność realizacji komunistycznej wizji świata 
przebija z każdej strony książki. Liczba ofiar, stosowanie cynicznych 
chwytów socjotechnicznych przez przywódców wobec własnego 
społeczeństwa i państw trzecich, instrumentalne traktowanie każ
dego i wszystkich wyznaczają wymiar antycywilizacji sowieckiej, 
którą usiłowano zaszczepić na całym globie bez względu na koszty 
materialne i społeczne, nawet za cenę „zwycięskiej” wojny atomowej. 
Jak zaklasyfikować taki pogląd na świat, naturę i człowieka? Czy 
rzeczywiście „reaganowskie” Imperium Zła konstruowali „nauko
wo” maniacy „kuleszowskiego” gangu?

Z czasem powstanie prawdziwy i możliwie pełny życiorys drugiej 
po Stalinie przez dziesiątki lat postaci w Związku Sowieckim. Tutaj 
szkoda miejsca na przypominanie rozpoznanej do dzisiaj drogi 
życiowej Wiaczesława Skriabina-M ołotowa (1890-1986), syna zamo
żnego chłopa spod Wiatki, z wykształcenia inżyniera, z zamiłowania 
am atora bałałajki, który tuż za Stalinem składał swój podpis na 
tysiącach list proskrypcyjnych. Dotychczasowi biografowie ustalili, 
że nigdy niczym wyjątkowym się nie wyróżnił w przeciwieństwie do 
innych czołowych bolszewików. Był zawsze dyspozycyjny, niezwykle 
pracowity, pedantyczny — idealny wykonawca poleceń. Być może, 
jak przypuszcza Roj Miedwiediew, swoją pozycję w hierarchii elity 
stalinowskiej zawdzięczał niskiemu wzrostowi i marnej aparycji, 
Stalin bowiem pozbywał się ze swojego otoczenia ludzi wysokich 
i przystojnych1. N a Zachodzie nazywano go „mister N iet” , Polacy 
zapamiętali go dobrze po słowach utożsamiających Polskę z politycz
nym bękartem. Wśród przyjaciół i współpracowników otrzymał 
przezwisko „kamienna dupa” , zapewne wyjątkowo trafne. Mied
wiediew w zakończeniu swojego szkicu biograficznego o nim

!Roj Miedwiediew Ludzie Stalina, Warszawa 1988, s. 31.
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przytacza kilka anegdot z emerytalnego okresu jego życia. Dwie 
warto przytoczyć. Pisarz Anatol Jakobson, zdrowo podpity, ujrzaw
szy M ołotowa na ulicy, ryknął: Cześć, ja k  się miewa twój przyjaciel 
Ribbentrop? Innym razem ktoś go w publicznym miejscu głośno 
zapytał: To ciebie jeszcze ziemia nosi, stary wampirze?2

Prezentowane poniżej drobne fragmenty tłumaczenia książki 
Czujewa nie mogą oddać w pełni ani filozofii życiowej, ani praktyki 
politycznej realizowanej przez M ołotowa. M ogą tylko w niewielkim 
stopniu przybliżyć czytelnikowi jego osobę i jego skalę wartości. 
W ybór dokonany przeze mnie jest naturalnie subiektywny. Wzięto 
pod uwagę wątki polskie, znane powszechnie fakty historyczne oraz 
niektóre sądy M ołotowa. Wydaje się, że taka skrótowa z konieczno
ści prezentacja pozwala mimo wszystko uzmysłowić sobie nicość, 
fanatyzm i zbrodniczy charakter zarówno doktryny, jak  i chyba jej 
najwierniejszego z wiernych.

* * *

Daty pod fragmentami tekstu pochodzą od autora książki. 
W wypadku, kiedy nie można było ustalić daty konkretnej (kilka dat 
pod monologiem M ołotowa), podano datę przybliżoną. Kolejność 
„gawęd” została zachowana.

— To dobrze, że carowie rosyjscy wywalczyli nam tyle ziemi. 
Łatwiej nam teraz zmagać się z kapitalizmem.

14 I 1975 (s.14)
*

— Jako minister spraw zagranicznych widziałem swoje zadanie 
w tym, żeby jak  tylko można poszerzyć granice naszej Ojczyzny. 
I chyba nieźle sobie poradziliśmy ze Stalinem z tym zadaniem.

29 XI 1974 (s.14)

2 Tamże, s. 47-48.
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*
— Na Zachodzie uporczywiepisze się o tym, że w 1939 roku razem 

z układem [Ribbentrop-M ołotow — KS] była podpisana tajna 
umowa...

— Skądże.
—  Nie była?
— Nie była. Nie, to absurd.
—  Obecnie ju ż  z pewnością można o tym mówić.
— Oczywiście, nie ma tu  żadnych tajemnic. Według mnie celowo 

rozpuszcza się pogłoski, żeby w jakikolwiek sposób, jak  by to 
powiedzieć, zaszargać. Nie, nie, według mnie, tu przecież wszystko 
jest bardzo czyste i niczego podobnego do takiej umowy być nie 
mogło. Przecież byłem bardzo blisko, faktycznie zajmowałem się tą 
sprawą i mogę twardo stwierdzić, że to, bezwzględnie, wymysł.

29 IV 1983 (s. 20)
*

...Pytam Mołotowa nie pierwszy raz:
— Co za tajny protokół był podpisany podczas rozmów z  Ribbent- 

ropem w 1939 roku?
— Nie pamiętam.

9 III 1986 (s. 20)
*

—  Polacy interesują się losem polskich oficerów w naszej niewoli, 
to bolesne miejsce... Mówią, że nasi rozstrzelali...

—Oni mogą. Jest specjalne oświadczenie rządu sowieckiego. 
Tego i ja  się trzymam. Potem była przecież komisja. Rudenko 
uczestniczył.

13 VI 1974 (s. 79)
*

— Reagan ogłosił, że Polska to początek końca komunizmu. 
Polska zawsze była w ciężkim położeniu. Mieliśmy wiele rozmów 
o Polsce z Trumanem, Harrimanem... Nie możemy Polski utracić 
— dostałoby się nam za to. Jeśli taka linia pójdzie, to i nas to trafi. 
Trzeba się na to przygotować.

4 XII 1981 (s. 80)
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*
— W Poczdamie Trum an postanowił nas zadziwić. O ile 

pamiętam, to po obiedzie, który wydawała delegacja amerykańska, 
z tajemniczym obliczem wyciągnął nas ze Stalinem na stronę 
i zakomunikował, że oni mają taką szczególną broń, której jeszcze 
nigdy nie było, taką nadzwyczajną broń... [...] A Stalin odniósł się do 
tego bardzo spokojnie. I Trum an był przekonany, że niczego nie 
zrozumiał. Nie było powiedziane „bomba atom owa” , ale my od razu 
domyśliliśmy się, o co chodziło [...]. Prowadziliśmy prace w tej 
dziedzinie od 1943 roku, miałem za zadanie, znaleźć takiego człowie
ka, który mógłby doprowadzić do zbudowania bomby atomowej. 
Czekiści dali mi listę niezawodnych fizyków, którym można było 
zaufać i ja  wybierałem. [...] Miałem młodego i nikomu jeszcze nie 
znanego Kurczatowa [...]. Ale on powiedział, że jeszcze wielu rzeczy 
nie wyjaśnił. Wtedy postanowiłem dać mu materiały naszego wywia
du [...]. Kurczatow siedział kilka dni na Kremlu, u mnie, nad tymi 
materiałami. Jakoś tak po bitwie pod Stalingradem w 1943 roku. 
Zapytałem go: „No i jakie są te materiały?” [...] A orf na to: 
„M ateriały są znakomite, akurat uzupełniają to, czego nie mamy” .

9 VII 1971 (s. 81-82)
*

— To, że wprowadziliśmy do Czechosłowacji wojska — to 
słusznie, i wielu to akceptuje, ale akceptują to z pozycji wielkomocar
stwowych, a ia z pozycji komunistycznych.

24 VII 1978 (s. 89)
*

— Stalin rozumował tak: „Pierwsza wojna światowa wyrwała 
jeden kraj z niewolnictwa kapitalistycznego. Druga wojna światowa 
stworzyła system socjalistyczny, a trzecia na zawsze skończy z im
perializmem.” [...]

Przed pierwszą powojenną sesją Rady Najwyższej któryś z m ar
szałków, chyba Malinowski, zapytał Stalina, jak  on sobie wyobraża 
komunizm. „Uważam — powiedział Stalin — że faza początkowa 
lub pierwszy stopień komunizmu zacznie się praktycznie wtedy, 
kiedy zaczniemy rozdawać ludności za darmo chleb” . Wtedy, jak
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pamiętam, W oronow zapytał: „Towarzyszu Stalin, jak to — chleb za 
darmo, to niemożliwe!” Stalin podprowadził nas do okna: „Co tam 
jest?” — „Rzeka — towarzyszu Stalin.” „W oda?” — „W oda.” —  „A 
dlaczego nie ma kolejek po wodę? Widzicie więc i nie zastanawiacie 
się, że to samo może być w naszym państwie z chlebem?” Pochodził, 
pochodził i mówi: „Wiecie co, jeśli nie będzie komplikacji między
narodowych, a rozumiem pod tym tylko wojnę, to myślę, że nastąpi 
to w 1960 roku.”

2 XII 1971 (s.90)
*

... Opowiadam, ja k  razem z generałem armii I. G. Pawłowskim, 
byłym głównodowodzącym wojsk lądowych, byłem na Czukotce. Do tej 
pory stoją tam koszary, w których w 1946 roku była rozlokowana 14. 
armia desantowa pod dowództwem generała Ołieszewa. Przed armią 
stało strategiczne zadanie: jeżeli Amerykanie dokonają na nas ataku 
jądrowego, ona wyląduje na Alasce, ruszy wzdłuż wybrzeża i rozpocznie 
atak na USA. To Stalin postawił to zadanie.

— Tak, nieźle by było odzyskać Alaskę — stwierdza Mołotow.
—  A pomysły takie były?
— Były, oczywiście — przytakuje Mołotow —  Pomysły były, ale 

więcej nic nie było. Jeszcze nie czas, według mnie, na takie zadania.
...Nad stołem wisi na ścianie spora mapa polityczna świata. 

Mołotow mówi, że po wojnie latał na sesję O N Z  w USA. Leciał przez 
Czukotkę, lądował w Aladyrze.

— USA to najlepszy kraj dla socjalizmu — mówi Mołotow
— Komunizm nastanie tam prędzej niż w innych państwach.

3 VI 1981 (s. 100)
*

—  „Głos Am eryki” nazywa ideę konferencji ogólnoeuropejskiej 
„starym pomysłem Mołotowa”.

— Słusznie.
—  M y, mówią tam, znamy tę mołotowską „politykę salami”

—  odkrawanie po kawałku Europy dla Związku Sowieckiego.
— Słusznie. To też polityka. A innej polityki, lepszej, jak  dotąd
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nie wykombinowaliśmy. Samymi słowami się nie wykręcisz... Salami 
to kiełbasa z tłuszczem wieprzowym. Podobała mi się, dopóki nie 
dowiedziałem się, że oni mnie tak nazwali. Okazuje się, że i w smaku 
niezła. W ambasadzie węgierskiej nie raz częstowali mnie tą kiełbasą 
i bardzo mi przypadła do gustu. Dobra, naprawdę smaczna. Taki 
staroświecki smak... A narazie nie ma lepszej polityki.

15 VIII 1975 (s. 104)
*

— Obecnie zdjęliśmy portki przed Zachodem. Okazuje się, że 
głównym celem nie jest walka z imperializmem, tylko walka o pokój. 
Bezwarunkowo, zawsze trzeba walczyć o pokój, ale słowami i życze
niami nic się nie osiągnie, trzeba mieć siłę.

30 VI 1976 (s. 109)
*

— Od jesieni 1916 roku do rewolucji byłem w podziemiu. ... 
A legalizowałem się jako Mołotow.

—  Jaki mieliście pseudonim partyjny?
— Pseudonimu partyjnego nie pamiętam...
—  A Mołotow —  od kiedy?
— W 1915 roku w czasie wojny napisałem artykuł w legalnym 

piśmie bolszewickim „W oprosy strachowanija” [...]. I podpisałem 
się: „M ołotow” .

Moje nazwisko Skriabin sprawia mi bardzo duże trudności 
w wymowie, zwłaszcza jak się denerwuję. Dużo spółgłosek. Dlatego 
szukałem nazwiska najbardziej prostego, łatwego do wymówienia. 
I wahałem się: albo „M achów” , albo „M ołotow” . [...]

Nazwisko przemysłowe. Przebywałem z robotnikami, w kół
kach robotniczych.

—  Piękne nazwisko. [...]
—  A Stalin? Jak powstało to nazwisko?
— Nie pamiętam od kiedy. Jak on to wymyślił, nie pytałem o to. 

To też nazwisko przemysłowe. Chciał podkreślić siłę. Pasuje do 
niego. Pasuje.

1975-1979 (s. 150)
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*
—  Kto był bardziej surowy, Lenin czy Stalin?
— Oczywiście Lenin. Ostry był. W niektórych rzeczach ostrzej

szy od Stalina. Poczytajcie jego notatki pisane do Dzierżyńskiego. 
Nierzadko uciekał się do najskrajniejszych środków, jeżeli było to 
konieczne. Kazał zgnieść powstanie tambowskie, puścić wszystko 
z dymem. A kurat uczestniczyłem w obradach. Nie ścierpiałby żadnej 
opozycji, jeśli taka by się pojawiła. Pamiętam, jak wyrzucał Stalinowi 
miękkość i liberalizm. „Jaka tam u nas dyktatura? Mamy władzę jak 
kisiel, a nie dyktaturę!”

29 II 1980 (s. 184)
*

— Ja wyjechałem, a na moje miejsce przyjechał na zsyłkę Stalin 
i się rozminęliśmy. Ale zaczęliśmy do siebie pisać. A jak się 
poznliśmy, to mieszkaliśmy w jednym mieszkaniu. Potem odbił mi 
dziewczynę. No i M arusia uciekła do niego.

11 VI 1970 (s.240)
*

...Siedzimy na werandzie. Latają osy. Molotow wali gazetą.
— Poczekajcie chwilę. Nie, nie, siedźcie, siedźcie. Nie spłoszcie, 

nie przestraszcie jej, wtedy ja ją...
—  Wygońmy je  po prostu.
— Nie, przyleci z powrotem, o, teraz gdzieś się ulokuje, jeśli o to 

chodzi, mam wprawę...
—  Kolosalne doświadczenie walki.
— M am nadzieję... A co myślicie? Bardzo niebezpieczny prze

ciwnik. Osy są bardzo dokuczliwe i nerwowe. To przykre. Z kontr
rewolucją trzeba walczyć!

17 VII 1975 (s. 249)
*

— Dopóki istnieje imperializm, bardzo trudno polepszyć życie 
narodowi.

12 V 1976 (s. 264)
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*
— Będzie Rosja, będzie i Związek Sowiecki, i wszystkim będzie 

dobrze. Nienadaremnie Stlin zajął się problemami językoznawstwa. 
Uważał, że po zwycięstwie światowego systemu komunistycznego 
— a on wszystkie sprawy do tego sprowadzał — głównym językiem 
na kuli ziemskiej, językiem komunikacji międzynarodowej, stanie się 
język Puszkina i Lenina...

1972-1985 (s. 268-269)
*

—  Czy Stalin śni się panu ?
— Nie za często, ale czasem śni mi się. W jakichś całkiem 

niezwykłych okolicznościach. W jakimś zburzonym mieście... W ża
den sposób nie mogę się wydostać... Potem spotykam go. Jednym 
słowem jakieś dziwne sny, wypełnione lękiem.

17 VII 1975, 30 VI 1976 (s. 280)
*

— Nie, nigdy nie uważałem Berii za głównego odpowiedzial
nego. Za takiego uważałem Stalina i nas, którzy aprobowaliśmy, 
którzy byliśmy aktywni, a ja  cały czas byłem aktywny, akceptowałem 
odpowiednie środki.

Nigdy nie żałowałem i nigdy nie będę żałował, że działaliśmy 
bardzo twardo.

Ale były oczywiście i błędy.
1 XI 1977 (s. 338-339)

*
Uważam, że musieliśmy przejść przez okres terroru i ja  nie boję 

się tego słowa, ponieważ nie było wtedy czasu na analizowanie, nie 
było możliwości, a ryzykowaliśmy nie tylko władzą sowiecką w R o
sji, ale i międzynarodowym ruchem komunistycznym.

14 X 1983 (s. 356)
*

— Rola Chruszczowa jest bardzo niedobra. On dał swobodę 
tym nastrojom [...]. Nie mógłby zrobić tego sam, gdyby nie było ludzi. 
Żadnej specjalnej teorii nie stworzył w odróżnieniu od Trockiego, ale
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dał możliwość wyrwać się na zewnątrz takiemu zwierzowi, który 
teraz, rzecz jasna, przynosi wielkie szkody społeczeństwu. [...]

—  A tego zwierza nazywają demokracją.
— Nazywają humanizmem —  mówi Molotow. —  A faktycznie to 

mieszczaństwo.
9 VII 1971 (s. 362-363)

*
— W partii jeszcze będzie walka. I Chruszczów nie był przypad

kiem. Kraj chłopski, prawe odchylenia silne. Gdzie gwarancje, że one 
nie wezmą góry? Zupełnie prawdopodobne, że w najbliższym czasie 
do władzy dojdą antystalinowcy, najpewniej bucharinowcy.

14 VIII 1973, 8 III 1974 (s. 375)
*

— Cała sprawa nie w suszy, tylko w imperializmie. O tym nie 
wolno zapominać. A dopóki jest imperializm, lekko nam nie będzie. 
Chcemy lepiej pożyć. I chcemy, i powinniśmy, ale to będzie iść 
powoli.

—  Ale ludzie w całym kraju nie widzą mięsa.
— A do diabła z tym mięsem, żeby tylko imperializm zdechł !

4 XI 1976 (s. 388)
*

— Rok 1937 był niezbędny. Jeżeli uwzględnić, że po rewolucji 
rąbaliśmy na prawo i lewo, odnieśliśmy zwycięstwo, to jednak resztki 
wrogów rozmaitych kierunków istniały. Wobec grożącego niebez
pieczeństwa agresji faszystowskiej mogły się zjednoczyć. Jesteśmy 
zobowiązani wobec roku 1937 tym, że w czasie wojny nie mieliśmy 
u siebie piątej kolumny. Przecież nawet wśród bolszewików byli i są 
tacy, którzy są dobrzy i oddani wtedy, kiedy wszystko idzie dobrze, 
kiedy krajowi i partii nie zagraża niebezpieczeństwo. Ale kiedy coś się 
zaczyna, oni cofną się i przemienią. Nie uważam, żeby rehabilitacja 
wielu wojskowych, represjonowanych w 1937 roku, była słuszna. Na 
razie dokumenty są schowane, ale z czasem nastąpi tu jasność. Ci 
ludzie szpiegami chyba nie byli, jednak z wywiadami związani byli,
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a najważniejsze, że w decydującym momencie nie rokowali nadziei.
...W szystko to Mołotow powiedział w odpowiedzi na obiegową 

opinię, że gdyby nie zginęli Tuchaczewski i Jakir, nie mielibyśmy 
takiego strasznego początku wojny.

— To jest modna falsyfikacja — powiedział.
18 XII 1970 (s. 390)

*

— Były rzeczy, które, oczywiście, łamały ludzi, nie ma nawet 
o czym mówić. A te wszystkie opozycje? Dzisiaj przyjaciele, a ju tro  
szła między nami ostra walka. Byli i dobrzy ludzie, a zwłaszcza, 
naturalnie, wśród prawicowców. Z wszystkich członków Politbiura, 
którzy byli za Lenina, pozostał jeden Stalin, a reszta okazała się 
opozycjonistami. Trocki, Zinowiew, Kamieniew, Ryków, Tomski, 
Bucharin... Tak, ciężka sytuacja dla Stalina — wytrzymać w takich 
warunkach, ze wszystkich stron krytykują — i niezadowolenie, 
i zrzędzenie, i niepewność, jasne, że trzeba było mieć nerwy. Stalin 
przecież bardzo cenił Bucharina. Jeszcze jak! Człowiek bardzo 
przygotowany. Ale co robić?

6 VI 1973 (s. 399-400)
*

— Zadziwia w tych otwartych procesach, że tacy ludzie jak 
Bucharin, Ryków, Rozengolc, Krestinski, Rakowski, Jagoda przy
znali się nawet do takich rzeczy, które wydają się bezsensowne. 
Jagoda mówi: „Nie jestem w niczym lepszy niż byle jaki szpieg, który 
działał przeciwko Związkowi Sowieckiemu.” Jasne, że to oczywiste 
brednie — bezwarunkowo. Jak więc oni tak? [...] Myślę, że to była 
metoda kontynuowania walki przeciw partii podczas otwartego 
procesu — tyle na siebie nagadać, żeby uczynić niewiarygodnymi 
także i inne oskarżenia. [...] To walka przeciw partii.

4 XII 1973 (s. 401)
*

— Wśród przywódców partii byli swoi Sołżenicynowie. I wtedy 
trzeba było ich znosić, i teraz.

8 I 1974 (s. 401)
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*
—  Dlaczego represje obejmowały żony, dzieci?
— Co to znaczy dlaczego? Rodziny musiały być w jakimś 

stopniu izolowane. W przeciwnym razie, oczywiście, byłyby one 
szerzycielami wszelkich narzekań [...]. I rozkładu w pewnym stopniu. 
Faktycznie, tak.

26 I 1986 (s. 415)
*

— Ona [żona] ponad rok siedziała w więzieniu i przez trzy lata 
była na zesłaniu. Beria na posiedzeniach Politbiura, przechodząc 
koło mnie, mówił, a raczej szeptał do mnie: „Polina żywa!” Siedziała 
na Łubiance, a ja  o tym nie wiedziałem.

—  I  nadal byliście drugą osobą w państwie?
— Formalnie, tak. Ale tylko dla prasy, dla opinii publicznej.

18 VIII 1973 (s. 473)
*

—  A kiedy w 1949 roku ją  aresztowano, ogłoszono, że przygoto
wuje zamach na Stalina. Wyszyński potem mówił. Przedtem, jeszcze 
zanim zdjęli mnie z ministerstwa spraw zagranicznych, Stalin pod
szedł do mnie w KC: „Musisz rozejść się z żoną!” A ona powiedziała: 
„Jeżeli to potrzebne jest partii, to znaczy, że się rozejdziemy.” 
W końcu 1948 roku rozwiedliśmy się. A w 1949 roku, w lutym, 
aresztowano ją.

1972-1982 (s. 475)
*

— Bez względu na to, że wypadki rozgrywały się coraz bliżej 
mnie i mógłbym nie ocaleć, gdyby on jeszcze pożył, uważałem 
i uważam go za wielkiego człowieka, który wypełniał tak kolosalne 
i trudne zadania, których nie mógł dokonać nikt z nas, nikt z tych, 
którzy byli wtedy w partii.

3 II 1972 (s. 477)
*

— W Manifeście Komunistycznym  napisano: „Komuniści nie 
ukrywają swoich poglądów, komuniści są zwolennikami obalenia
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przemocą całego współczesnego ustroju społecznego” . To podwaliny 
M arksa, Lenina. Zrobiono wszystko, nic nie negowało tego stanu 
rzeczy, a teraz głosimy pokojowe współistnienie. Jak pogodzić jedno 
z drugim? Jeżeli da się to pogodzić, to wyjaśnijcie — jak  . [...] Ponad 
sto lat temu nie bano się powiedzieć wprost i tym poderwano ludzi do 
powstania, a teraz my, nabrawszy siły, ględzimy o pokojowym 
współistnieniu... Perspektywa może być tylko jedna, jeżeli iść do 
przodu — to tylko w kierunku rewolucji międzynarodowej, nie ma 
nic bardziej prawomyślnego.

14 I 1975 (s. 497)
*

— „Żyjcie jak  chcecie” — jeżeli będziemy w ten sposób odnosić 
się do Polski, to przyniesie to nam szkody.

16 X 1980 (s. 510)
*

— Te wydarzenia, które mają miejsce w Polsce, mogą powtórzyć 
się, według mnie, także i u nas. Jeżeli będziemy trzymać się takiej 
beztroskiej linii, że codziennie piszemy jedynie pozdrowienia....

9 XI 1981 (s. 511)
*

— Uważam, że w ciągu ostatnich paru lat wielkim osiągnięciem 
dla nas, komunistów, jest pojawienie się dwóch ludzi — powiedział 
Mołotow. —  Po pierwsze Andropow. [...] I drugi człowiek — Jaruzel
ski. Ja, na przykład, nie słyszałem takiego nazwiska przed pojawie
niem się go na stanowisku Pierwszego sekretarza... W śród Polaków 
mało było bolszewików. Ale byli. Był Dzierżyński. To człowiek 
wysokiego lotu. Polacy byli wtedy jeszcze gorsi niż obecnie.

Jaruzelski wybawił nas, według mnie... Wcześniej taką przyjem
ną niespodzianką był dla mnie Fidel Castro.

7 XI 1983 (s. 527)
*

:— Amerykanie ju ż  wprost głoszą, że ustrój sowiecki długo nie 
pociągnie. Że pozostała jedynie fasada budowli, a w środku wszystko 
przegniło.
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— Są problemy. Myślę, że to marzenie kontrrewolucjonistów 
nie ziści się. Nasze państwo pozostanie najsilniejsze. I cały obóz 
socjalistyczny. A ustrój burżuazyjny właśnie się chwieje... K to teraz 
rządzi ideologią?

—  Nie ma ideologii. Przedtem choć Susłow był, a teraz nawet jego 
nie ma.

— Chwała Bogu, że nie ma. Niewiele się na tym znałem.

29 III 1984 (s. 528)
*

—  Mówi się jeszcze, że Lenin nazwał was ,,kamienną dupą”.
— Żebyście wiedzieli jak Lenin nazywał innych.

26 I 1986 (s. 543)
*

— Czuję się tak, że jak tylko trochę poczytam, głowa mi się robi 
ociężała. Wczoraj — interesujący artykuł, mowa Fidela Castro
— chciałem przeczytać, ale nie mogę.

7 II 1986 (s. 547)
*

—  Wśród kartek zapisanych w ostatnich dniach koślawym pismem 
jest jedna, na której znajdują się tezy, nad którymi zamierzał po
pracować:

1. Główna zasada socjalizmu (w odróżnieniu od komunizmu)
— wykonywanie norm pracy ustanowionych przez społeczeństwo.

2. Partia komunistyczna partią klasy robotniczej (nie całego 
narodu).

3. Demokracja w socjalizmie.
X-XI 1986 (s. 553)

Kazimierz Stembrowicz — historyk, członek zespołu 
redakcyjnego „Obozu” .





Jan Rowiński

Nepotyzm w Chinach

S ło w o  nepotyzm, po chińsku qundai guanxi, jest w istocie 

w tym języku neologizmem, lecz samo zjawisko jest niemal tak stare 
jak  Chiny i sięga swymi korzeniami do zasad i wartości konfucjańs- 
kich. Rzecz to o tyle interesująca, że przecież w Chinach jeszcze przed 
naszą erą wprowadzono system egzaminów cesarskich, który był 
pomyślany jako sposób wyboru i selekcji urzędników państwowych. 
Przynajmniej w teorii system ten stwarzał poddanym Niebiańskiego 
Cesarstwa równe szanse objęcia urzędu i awansu do najwyższych 
stanowisk, eliminując tym samym dziedziczność godności państ
wowych. Odmiennie było w Europie, gdzie przynależność do klasy 
uprzywilejowanej zapewniała dziedziczenie praw i przywilejów przez 
potomków. Oficjalne pensje urzędników w Chinach cesarskich były 
skromne, ale powszechnie przyjmowano i nie traktowano jako 
naganne uzupełniania ich przez dochody z innych źródeł, na przykład 
przez przyjmowanie podarunków od petentów. Urzędnikowi państ
wowemu wolno było też zadbać o zabezpieczenie przyszłości swej 
rodziny do dwóch generacji oraz przyczyniać się do pomyślności 
kariery i interesów jej członków, formalnie w granicach nie narusza
jących tradycyjnych zasad etycznych i aktualnych przepisów. Stąd 
wywodzi się starożytna maksyma ludowa: Jeśli człowiek awansuje, 
wraz z nim awansują także jego psy i kury.

Zjawisko nepotyzmu w ChRL jest w zasadzie tematem tabu 
przynajmniej w chińskich massmediach. Jeśli pojawiają się na ten 
temat informacje, to są one zazwyczaj wymuszane większymi aferami 
rodzin prominentów, które bardzo szybko stają się tajemnicą 
publiczną. Ponieważ wywołują one powszechne niezadowolenie 
i krytykę, władze są zmuszone przerwać milczenie w tej materii. 
W takich wypadkach wyciąga się je na światło dzienne, ale nie 
przekraczają one na ogół szczebla gminy, powiatu, czasami okręgu 
czy w bardzo rzadkich wypadkach prowincji. Odbywają się nawet



140 JAN ROWIŃSKI

procesy pokazowe, w których zapadają surowe wyroki. Nie przypo
minam sobie jednak, aby sprawy tego typu podejmowano publicznie, 
jeżeli dotyczyły członków najwyższego kierownictwa partyjnego lub 
rządowego (chyba, że dotyczyły osób odsuniętych od władzy i to 
w okresie przed 1978 r.). Nie oznacza to, iż takie afery nie miały 
miejsca, lecz że załatwiano je po cichu, nawet wtedy, kiedy wyciągano 
surowe konsekwencje wobec winnych (przeważnie sprawy takie 
tuszowano).

Zerwanie z praktykami nepotyzmu w aparacie władzy wysunięto 
na czołowe miejsce wśród postulatów ruchu demokratycznego 
wiosną 1989 r. domagającego się „rządu czystych rąk” . Już sam ten 
fakt wskazuje, iż mamy do czynienia ze zjawiskiem szeroko rozpow
szechnionym. Nasza wiedza na ten temat pozostaje bardzo fragmen
taryczna i wycinkowa ze względu na daleko posuniętą dyskrecję 
otaczającą życie dostojników i ich rodzin w ChRL. W tych warun
kach trudno także dokonać rzetelnej weryfikacji napływających na 
ten temat sygnałów. Na dobrą sprawę dopiero po 1978 r. wraz 
z nieśmiałym i niekonsekwentnym odtajnianiem informacji, można 
było się nieco dowiedzieć o sytuacji rodzinnej czołowych działaczy 
ChRL. Polityka „otwarcia na świat” i masowe wyjazdy chińskich 
studentów i aspirantów na studia zagraniczne (ponad 180 tys.), w tym 
także, a może przede wszystkim dzieci prominentów, pozwoliły 
uchylić nieco rąbka tajemnicy w tej kwestii.

Przejawy nepotyzmu są różnorodne. Dzieci wysoko postawio
nych funkcjonariuszy aparatu władzy w ChRL określane są mianem 
hua hua gongzi (książęta kwiaty). Przyjaźnią się i utrzymują kontakty 
głównie między sobą. Mieszkając razem z rodzicami, korzystają 
z najróżnorodniejszych przywilejów, takich jak  większe mieszkania, 
dostęp do reglamentowanych towarów dzięki specjalnym sklepom, 
możliwość nauki w najlepszych szkołach krajowych, a następnie 
— faktycznie niezależnie od uzyskanych wyników — za granicą. Po 
ukończeniu studiów, naturalną koleją rzeczy, mają o wiele większe 
szanse otrzymania lepszej pracy, stałego zameldowania w wielkim 
mieście czy szybszego przydziału mieszkania. Na ogół, ochronny 
parasol przywilejów stawia potomstwo prominentów ponad pra
wem. Często nawet sprawy karne, w które zamieszane są ich rodziny,
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podlegają umorzeniu.
Istota nepotyzmu sprowadza się w tym wypadku do wykorzys

tania pozycji rodziców w aparacie władzy. Spełnia ona rolę rakiety 
nośnej wynoszącą na dogodną orbitę karier swoje dzieci, głównie (co 
także jest zgodne z tradycją chińską) synów i zięciów, w o wiele 
mniejszym stopniu córki lub synowe.

Znajduje to wyraz w zapewnieniu możliwie najlepszych warun
ków startu swym pociechom przez umożliwienie im uzyskania 
lepszego wykształcenia i przygotowania zawodowego (np. studia, 
aspirantura lub praktyka w renomowanych uczelniach zagranicz
nych •— najlepiej amerykańskich i japońskich, w dalszej kolejności 
zachodnioniemieckich i brytyjskich). Następny krok to zapewnienie 
właściwego miejsca pracy w aparacie (partyjnym, administracyjnym, 
wojskowym lub nauce) oraz w atrakcyjnych pod względem finan
sowym dziedzinach gospodarki (bankowości, mieszanych spółkach, 
stowarzyszeniach i fundacjach zajmujących się kontaktami z za
granicą, w hotelarstwie, turystyce, w firmach i centralach handlu 
zagranicznego itd). Odbywa się to przez nakazy, koneksje i „wymia
nę usług” . W nowych miejscach pracy „rekomendowani odgórnie” 
przybysze przyjmowani są z otwartymi ramionami, zazwyczaj szyb
ko awansują i cieszą się specjalnymi względami przełożonych. 
Wynika to zarówno z pozycji ich wysoko postawionych rodziców lub 
protektorów, jak i z faktu, iż dzięki tym specjalnym układom ( tebie 
guanxi), ich zakład pracy może liczyć na szczególne względy przy 
zabiegach o uzyskanie ulg, dotacji, kredytów, deficytowych m ateria
łów itd. Podobną postawę (chociaż z nieco innych względów) zajmują 
uczelnie, instytuty naukowo-badawcze, banki, firmy, fundacje za
graniczne, które również chętnie przyjmują i udzielają stypendiów 
dzieciom prominentów, przy czym w takich wypadkach towarzyszy 
temu zazwyczaj dyskretna zachęta politycznych ośrodków decyzyj
nych danego państwa.

W ten sposób także w Chinach Ludowych pojawiło się zjawisko 
„powielania elit” (bardzo wyraźnie występowało ono w Związku 
Sowieckim) nie tylko przez koneksje rodzinne (związki małżeńskie 
dzieci prominentów do i po „rewolucji kulturalnej” zawierane były 
w ramach nomenklatury), ale także przez warunki materialne,
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stopień przygotowania (wykształcenie), ułatwienia przy starcie do 
kariery itd. W wypadku Chin nakładają się na to silne tradycje 
kulturowo-cywilizacyjne, zwyczajowe, rola i miejsce rodziny w kon
cepcji konfucjańskiej, zasady solidarności, lojalności i wzajemnej 
pomocy w związkach rodzinnych, klanowych itd. Możliwości wypa
czeń tego typu wzmacnia system m onopolu jednopartyjnej władzy. 
Charakterystyczne, że o ile w pierwszym okresie po rewolucji — jest 
w tym duża zasługa samego M ao Zedonga — komunistom chińskim 
udało się, jeśli nie zlikwidować, to jednak znacznie ograniczyć 
zjawisko nepotyzmu w aparacie władzy, to w późniejszym okresie (w 
latach 70-tych, a szczególnie po roku 1978) odrodziły się one ze 
wzmożoną siłą, co zapewne należy wiązać z tym, że w dorosłe życie 
zaczęły wchodzić dzieci i wnuki zasłużonych przywódców. Zmieniły 
się też ogólne warunki działania i szanse awansu społecznego 
(polityka reform i „otwarcie na świat”).

Przykłady, jakie przytaczam poniżej, to wynik nie tyle analizy 
tego zjawiska w chińskiej elicie władzy, ile „efekt okazjonalny” 
— rezultat prowadzonej przez mnie pracy nad biografiami czoło
wych działaczy. Nawet mimo tak ograniczonego zakresu badań, 
zebrany materiał zmusza do głębszej refleksji. Nie ulega wątpliwości, 
że mamy tu do czynienia jedynie z samym czubkiem góry lodowej. 
Ten model stosunków i zachowań na górze jest z całą pewnością 
powielany w terenie, przybierając swą specyfikę: prowincjonalną, 
miejską, powiatową, gminną czy wiejską. Może także w tym należy 
upatrywać odrodzenia się wpływów i władzy klanów rodzinnych, 
zjawiska mającego tak długie tradycje i silne korzenie w feudalnej 
przeszłości Chin.

Jak dotąd każda próba głośniejszego alarmu i krytyki zjawiska 
nepotyzmu wywoływała ostrą i skuteczną reakcję zagrożonych (np. 
losy Liu Bingyana i jego publikacji). Potępienie praktyk nepotyzmu 
jest także odbiciem konfrontacji pomiędzy nowoczesnym i tradycyj
nym stosunkiem do tego zagadnienia. Znalazło to potwierdzenie 
w stanowisku studenckiego ruchu protestu wiosną 1989 r.

Czy nepotyzm jest rzeczywiście poważnym problemem elity 
władzy w Chinach lat 80-tych i 90-tych? Trudno uogólniać bez
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szczegółowych badań tego zjawiska, ale zapewne tak, jeśli przewod
niczący (prezydent) ChRL — Yang Shangkun, pełni równocześnie 
funkcję I wiceprzewodniczącego Komisji Wojskowej KC KPCh 
i Centralnej Rady Wojskowej ChRL oraz jest faktycznym patronem 
kompleksu militarnego Chin. Jego młodszy brat gen. Yang Baiping 
jest szefem Głównego Zarządu Politycznego Chińskiej Armii Ludo- 
wo-Wyzwoleńczej (ChAL-W) i sekretarzem KC KPCh nadzorują
cym resort wojskowy, a szef sztabu generalnego armii chińskiej 
— gen. Chi Hoatian jest jego zięciem. A przecież na tym koneksje 
rodziny Yangów się nie kończą. Rola odegrana przez jednostki 27. 
Grupy Armijnej dowodzonej przez jego bratanka, Yang Shaojuna, 
w krwawym stłumieniu ruchu prodemokratycznego w Pekinie w cze
rwcu 1989 świadczy o tym wymownie.

I. Stanowiska niektórych członków rodzin przedstawicieli naj
wyższych władz partyjnych i państwowych ChRL

BO YIBO (ur. 1908) — członek KC KPCh (1945-1967, 1978-1982), 
z-ca członka Biura Politycznego (1956-1967), były wicepremier, 
wiceprzewodniczący Centralnej Komisji doradczej KC KPCh 
(od 1982 r.)

synowie: Bo Xicheng — dyrektor Biura Turystyki Zagranicznej 
Pekinu

Bo Xilai — wiceprezydent m. Dalien (prow. Liaoning) 
zięć: Jia Chunwang — minister Bezpieczeństwa Państwowego,

członek KC KPCh od 1985

CHEN YI (1901-1972) — marszałek, członek KC KPCh 1945-1972. 
członek Biura Politycznego (1956-1969), wicepremier i minister 
spraw zagranicznych ChRL (1955-1972)

syn: Chen Haosu — wiceminister Komitetu ds. Radia. TV
i Filmu
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CHEN YUN (ur. 1905) — członek KC KPCh (1927-1987), członek 
Biura Politycznego (1927-1969, 1978-1987), wicepremier 
(1949-1980), przewodniczący Centralnej Komisji Kontroli D y
scypliny Partyjnej /C K K D P/ (1978-1987), przewodniczący 
Centralnej Komisji Doradczej /C K D / KC KPCh (od 1987)

syn: Chen Yuan — zastępca dyrektora Ludowego Banku Chin, 
członek Stałego Kom itetu KM  KPCh w Pekinie

DENG XIAOPING (ur. 1904) — członek KC KPCh (1945-1987), 
członek Biura Politycznego (1955-1966, 1973-1987), sekretarz 
generalny KC KPCh (1956-1966), przewodniczący Komisji 
Wojskowej KC (1981-), wicepremier (1952-1966, 1973-1980), 
przewodniczący CK D (1982-1987)

córki: Deng Lin — malarka (wystawy własne w USA, Europie,
Japonii), przewodnicząca China Oriental Art Exchange 
Association
Deng N an — powołana jesienią 1991 r. na wiceprzewod
niczącą Kom itetu Nauki i Techniki Rady Państwowej 
ChRL
Deng Rong — dyrektor Centrum Badań M iędzynarodo
wych Komisji Zagranicznej Ogólnochińskiego Zgrom a
dzenia Przedstawicieli Ludowych

synowie: Deng Pufang — przewodniczący Stowarzyszenia Nie
sienia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
Deng Shifang — doktoryzował się w 1986 na Uniwer
sytecie w Rochester z zakresu fizyki kwantowej, z-ca 
naczelnego inżyniera China International Trust and 
Investment Corporation

zięciowie: * Wu Jianchang — dyrektor Centrali Handlu Za-
* Na temat zięciów Denga źródia podają różne nazwiska i zawody (te za 

informacjami prasy z Hongkongu i informacjami od prof. W. Bartke-z RFN). 
Zachodnioniemiecki biograf Deng Xiaopinga — Uli Frantz (Deng Xiaoping. Chinas 
Erneurer, Stuttgard 1987) podaje, że mężem najmłodszej córki Denga — Deng Rong, 
z wykształcenia lekarza, jest dyplomata He Ping. W latach 1979-1983 miała ona wraz 
z mężem przebywać w Ambasadzie ChRL w Waszyngtonie.
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granicznego Metali Nieżelaznych
Zhang Hong — dyrektor Biura Badań i Rozwoju 
Chińskiej Akademii N auk
Zhao Baojiang — prezydent miasta W uhan, zastępca 
sekretarza partii w tym mieście

HE LONG (1896-1969) — marszałek, członek KC KPCh 
(1945-1966), członek Biura Politycznego (1956-1966), wice
premier (1954-1966)

syn: He Pengfei — dyrektor Departam entu Uzbrojenia Sztabu
Generalnego ChAL-W

HU YAOBANG (1916-1989) — członek KC KPCh (1956-1966, 
1973-1989), członek Biura Politycznego (1978-1989), przewod
niczący i sekretarz generalny KC KPCh (1981-1987)

syn: Hu Deping — sekretarz generalny Wydziału Jednolitego
Frontu KC KPCh

HU QILI (ur. 1929) — członek KC KPCh (od 1982), członek 
Biura Politycznego (1985-1989), wiceminister Ministerstwa 
Budowy Maszyn i Elektroniki (od 1991)

siostra: H u Qiheng — dyrektor Instytutu Automatyzacji Chińskiej 
Akademii Nauk, do VI 1989 — z-ca sekretarza Komitetu 
Partyjnego tejże

LI FUCHUN (1900-1975) — członek KC KPCh (1927-1975), 
członek Biura Politycznego (1956-1966), wicepremier 
(1954-1975)

syn: Li Changan — z-ca członka KC KPCh (1977-1985),
członek KC (1985-1987), wiceprzewodniczący Państwo
wego Komitetu ds. Turystyki, z-ca sekretarza general
nego Rady Państwowej ChRL.
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LI XIANNIAN (ur. 1909) — członek KC KPCh (1945-1987), 
członek Biura Politycznego (1956-1966, 1969-1987), wicepre
mier (1954-1982), przewodniczący ChRL (1983-1988)

córka: Li Haifeng — sekretarz Kom itetu Miejskiego KPCh
w Shijiazhuang

LI DESHENG (ur. 1916) — generał, członek KC KPCh (1969-1985) 
z-ca członka Biura Politycznego (1969-1973), członek Biura 
Politycznego (1973-1985)

syn: Li Nanzheng — szef sztabu Wielkiego Okręgu Woj
skowego Shenyang (Chiny Północno-Wschodnie)

LI PENG (ur. 1928) — członek KC KPCh (od 1982), członek Biura 
Politycznego (od 1985), premier Rady Państwowej (od 1987) * 

syn: Li Yang — z-ca dyrektora Korporacji Rozwoju Hainanu

LIAO CHENGZHI (1908-1983) — członek KC KPCh (1945-1966, 
1973-1983), członek Biura Politycznego (1982-1983)

syn: Liao Hui — dyrektor Biura ds. Emigrantów Chińskich,
członek KC KPCh (od 1985)

LIU SHAOQI (1898-1969) — członek KC KPCh (1927-1966), 
członek Biura Politycznego (1927-1966), przewodniczący 
ChRL (1959-1968), przewodniczący Stałego Komitetu OZPL 
(1954-1959)

synowie: Liu Yuan — wicegubernator prowincji Henan
Liu Zhen — wiceprezydent miasta Qingdao (prowincja 
Shandong)

rodzina żony: (bratanka? siostra?) Wang Guangzhen — prezydent 
Everbright Industrial Company (Hongkong)

* syn członka KC KPCh Zhao Shiyana zamordowanego przez Kuomintangowców 
w 1931 r., przybrany syn premiera Zhou Enlaia.
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NIE RONGZHEN (ur. 1899) — marszałek, członek KC KPCh 
(1945-1985), członek Biura Politycznego (1966, 1977-1985), 
wicepremier (1956-1975)

córka: Nie Li — wiceprzewodnicząca Ogólnochińskiej Federacji 
Kobiet, z-ca dyrektora Komisji Nauki i Techniki Prze
mysłu Obrony Narodowej

zięć: Ding Henggao — minister w Państwowej Komisji ds.
Nauki, Techniki i Przemysłu Obronnego, z-ca członka 
KC KPCh (1985-1987), członek KC (1987-)

PENG ZHEN (ur. 1902) — członek KC KPCh (1945-1966, 1979- 
1987), członek Biura Politycznego (1951-1966, 1979-1987), 
przewodniczący Stałego Kom itetu OZPL (1983-1988)

córka: Peng Peiyun — minister w Państwowym Komitecie
Planowania Rodziny

zięciowie: Zhang Boxiang — sekretarz Kom itetu Prowincjo
nalnego KPCh w Shaanxi, z-ca członka KC KPCh 
(od 1987)
W ang Hanbin — wiceprzewodniczący Stałego Komitetu 
OZPL, członek KC KPCh

SONG RENQIONG (ur.1909) — członek KC KPCh (1945-1966, 
1977-1985), z-ca członka Biura Politycznego (1966), członek 
Biura Politycznego (1982-1985), wiceprzewodniczący CKD

syn: Song Rueixiang — gubernator prowincji Qinghai
(do X 1989), z-ca sekretarza Kom itetu Prowincjonalnego 
KPCh tamże

TAO ZHU (1908-1969) — członek KCKPCh (1956-1967), członek 
Biura Politycznego i jego Stałego Komitetu (1966-1967)

córka: Tao Siliang — wicedyrektor VI Biura w Wydziale
Jednolitego Frontu KC KPCh
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TIAN JIYUAN (ur. 1929) — członek KC KPCh (od 1982), członek 
Biura Politycznego (od 1985), wicepremier (odl985)

brat: Tian Jizhen — prezydent miasta Xinxiang (prowincja
Henan)

ULANHU (1906-1988) — zastępca członka KC KPCh (1945-1956), 
członek KC KPCh (1956-1966, 1977-1985), z-ca członka Biura 
Politycznego (1956-1966), członek Biura Politycznego 
(1977-1985)

synowie: Buhe — przewodniczący rządu i Sekretarz Komitetu 
Prowincjonalnego KPCh w Mongolii Wewnętrznej, z-ca 
członka KC KPCh (od 1982)
Wu Jie — prezydent miasta Baotou (Mongolia Wew
nętrzna)

WAN LI (ur. 1916) — członek KC KPCh (od 1978), członek 
Biura Politycznego (od 1982), wicepremier (1982-1988), prze
wodniczący Stałego Komitetu OZPL (od 1988)

synowie: Wan Bohan — odpowiedzialny pracownik Głównego 
Komitetu Sportu ChRL, dyrektor Departam entu 
Współpracy Zagranicznej
W an Xiaowu — sekretarz Komitetu Dzielnicowego 
Tonxiang m. Pekin
Wan Runan — dyrektor generalny The Sitong G roup 
Company

WANG ZH EN (ur. 1908) — generał, członek KC KPCh 
(1945-1985), członek Biura Politycznego (1978-1985), były 
wicepremier, wiceprzewodniczący ChRL (od 1988)

synowie: Wang Jun — zastępca komisarza politycznego Wielkiego 
Okręgu Wojskowego (Chiny Południowo-Zachodnie) 
Wang Shusan* — generalny dyrektor firmy kom putero
wej „ Great W all” (sprzedaż sprzętu elektronicznego 
z dziedziny obrony narodowej)

* Niektóre źródła podają imię: Zhi
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XI ZHONGXUN (ur. 1913) — generał, członek KC KPCh (1945- 
1963,1978-1985), członek Biura Politycznego (1982-1987), były 
sekretarz generalny rządu i wicepremier

synowie: Xi Jiping* — sekretarz Kom itetu Okręgowego KPCh 
w Ningde (prowincja Fujian)
Xi Zhengning — zastępca kierownika Wydziału Orga
nizacyjnego Kom itetu Prowincjonalnego KPCh w Sha
anxi

zięć: Chen Guangyi — sekretarz Komitetu Prowincjonalnego
KPCh w Fujianie, członek KC KPCh (od 1985)

XU XIANGQIAN (1900-1990) — marszałek, członek KC KPCh 
(1945-1985), członek Biura Politycznego (1966, 1977-1985), 
wicepremier (1978-1980), minister obrony (1978-1981)

syn: Xu Huzi — zastępca szefa Sztabu Generalnego ChAL-W,
z-ca członka KC KPCh (od 1985)

YANG DEZHI (ur. 1910) — generał, członek KC KPCh 
(1956-1987), członek Biura Politycznego (1982-1987), szef 
Sztabu Generalnego ChAL-W (1980-1987)

syn:** Yang Xizong — sekretarz Komitetu Prowincjonalnego 
KPCh w Henanie, z-ca członka KC KPCh (1982-1985), 
członek KC (od 1985)

YANG SHANGKUN (ur. 1907) — generał, członek KC KPCh 
(1956-1966 i od 1978), członek Biura Politycznego (od 1982), 
wiceprzewodniczący Komisji Wojskowej KC KPCh (od 1980), 
przewodniczący ChRL (od 1988)

brat: Yang Baiping (ur. 1920) — szef Głównego Zarządu
Politycznego ChAL-W  (od 1987), sekretarz KC KPCh 
(od 1989), członek KC KPCh (od 1987)

* Niektóre źródła podają imię: Zhengping
** Według źródeł tajwańskich — bratanek
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zięć: Chi Haotian — szef Sztabu Generalnego ChAL-W (od
1987), członek KC KPCh (od 1985)

bratanek: Yang Shaojun — dowódca 27. Grupy Armijnej

YAO YILIN (ur. 1917) — z-ca i członek KC KPCh (od 1958), z-ca 
i członek Biura Politycznego (od 1982), wicepremier (od 1979), 
członek Stałego Komitetu Biura Politycznego (od 1987)

pasierb: Wang Qishan — wicedyrektor Ludowego Banku ds. 
Budownictwa

YE JIANYING (1897-1986) — marszałek, członek KC KPCh (1945- 
1985), członek Biura Politycznego (1966, 1969-1985), minister 
obrony (1975-1978), przewodniczący Stałego Komitetu OZPL 
(1978-1985)

córka: Ye Humei — odpowiedzialny pracownik Państwowego 
Komitetu ds. Nauki, Techniki i Przemysłu Obronnego

synowa: Wu Xiaolan — wiceprezydent miasta Shenzhen (Specjal
na Strefa Ekonomiczna)

syn: Ye Xuanping — gubernator prowincji Gunangdong (do
V 1991), członek KC KPCh (od 1985)

zięć: Zou Jiahua — minister przemysłu maszynowego i elek
tronicznego, od 1990 przewodniczący Komisji Planowa
nia Gospodarczego, członek KC KPCh (od 1985), wice
premier (od IV 1991)

brat zięcia: Zou Jingmeng — dyrektor Centralnego Biura M eteo
rologii, z-ca członka KC KPCh (od 1985)

ZHAO ZIYANG (ur. 1919) — członek KC KPCh (1973-1989), 
członek Biura Politycznego (1977-1989), premier Rady Państ
wowej (1980-1987), sekretarz generalny KC KPCh (1987-1989)

syn: Zhao Dajun — prezydent Hainan-Huaihai Company,
uprzednio wicedyrektor dużej petrochemicznej firmy 
w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Shenzhen
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córka: Zhao Liang — zastępca dyrektora międzynarodowego
Hotelu „Wielki M ur” w Pekinie

zięć: Wang Zhihua — dyrektor generalny The Baoli Company

ZHU DE (1885-1976) — marszałek, twórca Chińskiej Armii Czerwo
nej, członek KC (1927-1976), członek Biura Politycznego 
(1927-1976), wiceprzewodniczący ChRL (1954-1959), przewo
dniczący Stałego komitetu OZPL (1959-1976)

zięć: Pi Dingjun — dowódca Okręgu Wojskowego Fuzhou
(1915-1976), członek KC KPCh (1969-1976), zginął 
w katastrofie helikoptera (podobno w wyniku zamachu)

LI W EIHAN (1896-1984) — członek KC (1927-1966), członek 
Biura Politycznego (1927-1931), były długoletni kierownik 
Wydziału Jednolitego Frontu KC KPCh

syn: Li Tieying (ur. 1936) — członek KC KPCh (od 1985),
członek Biura Politycznego (od 1987), przewodniczący 
Państwowego Komitetu Oświaty

PENG PAI (1896-1929)— członek Biura Politycznego (1926-1929), 
zamordowany przez Kuomintang w sierpniu 1929

syn: Peng Shilu — profesor, przewodniczący Stowarzysze
nia Energii Jądrowej, członek KC KPCh (1982-1987)

II. Inne osoby zajmujące odpowiedzialne stanowiska związane więzami 
rodzinnymi ze znanymi działaczami partyjnymi i państwowymi ChRL.

Qiao Zonghuai — zastępca członka KC KPCh od 1985, z-ca 
dyrektora Biura Agencji Xinhua w Hongkongu — syn QIAO 
G U A N H U A  (1913-1983), członka KC KPCh (1973-1977) 
i ministra spraw zagranicznych ChRL (1974-1976)

Wang Hui — prezydent miasta Dadong (prowincja Shanxi) — 
syn W ANG BINGQUAN'a, radcy stanu i ministra finansów 
Rady Państwowej ChRL, członka KC KPCh od 1982
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Zhang Hongruo — dyrektor biura w Radzie Państwowej ChRL — 
syn ZH A N G  AIPING A, zastępcy członka KC KPCh 
(1956-1966) i członka Komitetu tegoż (1978-1985), ministra 
obrony narodowej ChRL (1983-1988), członka Stałego Kom i
tetu CKD

Yu Yusheng — wiceprezydent miasta Yantai (prowincja Hebei) — 
zięć ZH A N G  AIPING A

He Qizong — z-ca szefa Sztabu Generalnego ChAL-W — syn 
HE CH A N G G O N G A  (1904-1987), generała, wiceministra 
przemysłu ciężkiego i geologii, prorektora Akademii Wojs
kowej i członka CK D KC KPCh

Yang Xizong — sekretarz Komitetu Miejskiego KPCh w Dadong 
(prowincja Shanxi) — syn dowódcy marynarki wojennej 
ChAL-W  XIAO —  JIN G U A N G A  (1903-1989), admirała, z-cy 
członka i członka KC KPCh (1945-1982), członka CK D KPCh 
(1982-1985)

Zhen Jinsheng — z-ca gubernatora prowincji Hainan — syn 
byłego prezydenta Najwyższego Sądu Ludowego ZH EN G  
TIAN XIAN GA (ur. 1913) w latach 1983-1988

W skład KC KPCh wchodzili także:

Li Baohua (ur. 1908) — syn jednego z twórców KPCh — prof. LI 
DAZHAO, zamordowanego w 1927 r. Li Baohua wchodził 
w skład KC KPCh jako zastępca członka w latach 1945-1956 
oraz jako członek w latach 1956-1966, 1973-1982

Wolfgang Bartke z ośrodka Badań Azjatyckich w Hamburgu, autor 
wielu znaczących prac z zakresu „W ho is W ho” w ChRL nie 
wyklucza, że:
Wu De (ur. 1910) — członek KC KPCh (1969-1980), członek Biura 

Politycznego KC (1973-1980), „prawa ręka” byłego przewod
niczącego KC KPCh H U A G U O-FEN GA , jest także synem 
prof. LI DAZHAO. Brak jednak jakichkolwiek oficjalnych 
potwierdzeń w tej sprawie.
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Niektóre źródła hongkongskie i tajwańskie utrzymują, że:
Guan Ganfu — sekretarz Komitetu Prowincjonalnego w Hubei

i członek KC KPCh od 1982 jest synem znanego działacza 
G U A N  X IA N G Y IN G 'a (1902-1946), członka KC (1928-1946) 
i zastępcy członka Biura Politycznego KC KPCh w latach 
1928-1931

Li Ruihuan (ur. 1934) — członek Stałego Kom itetu Biura Politycz
nego KC KPCh (od 1989), Biura Politycznego (od 1987) 
i Sekretariatu KC (od 1989), a także sekretarz Komitetu 
Miejskiego KPCh w Tianjinie i prezydent tego miasta, jest 
zięciem członka Biura Politycznego KC KPCh i przewod
niczącego Stałego Komitetu OZPL — W AN LI

Pomińmy jednak w naszych rozważaniach te trzy ostatnie 
przykłady, których wiarygodność może być wątpliwa, zajmijmy się 
pozostałymi. Analiza tych 67 przykładów (dwa z nich należy 
traktować umownie, gdyż dotyczą osoby, która zginęła przed 16 laty, 
oraz działacza, który liczy sobie 84 lata i ma za sobą długoletnią 
działalność polityczną zarówno przed jak i po 1949 r.) wskazuje, iż 
zgodnie z tradycją chińską najbardziej preferowani są synowie
— 55,22 proc., potem zięciowie — 19,40 proc., następnie córki
— 13,44 proc., dalej bracia i siostry — 4,48 proc, i wreszcie pozostali 
członkowie rodziny —  7,46 proc. Jest to więc układ zgodny 
z wielowiekowymi preferencjami rodzinnymi tego starożytnego 
państwa. W drugiej i trzeciej generacji, elity, które w 1949 r. przejęły 
władzę na kontynencie chińskim pod sztandarami rewolucji socjal
nej, wracają do tradycji przodków.

Interesujący jest także przegląd preferencji zawodowych „czer
wonej progenitury” . 43,3 proc, tej grupy pełni funkcje w państ
wowym aparacie administracyjnym, 19,4 w aparacie partyjnym, 
chociaż rozdzielenie tych dwóch dziedzin jest często utrudnione za 
względu na fakt łączenia stanowisk partyjnych i państwowych. 
W 17,9 proc, przypadków wybór dotyczy zawodowej służby wojs
kowej i są to przeważnie osoby, których rodzice pełnili lub pełnią 
naczelne funkcje dowódcze w siłach zbrojnych. Coraz więcej osób
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związanych rodzinnymi więzami z kręgiem najwyższego kierownict
wa podejmuje obecnie prace w szeroko pojętym biznesie — w za
rządach firm, spółek, towarzystw, a także banków (te pozostają 
państwowe). Już teraz proporcja dorównuje tutaj liczbą zatrud
nionych w aparacie partyjnym (19,4 proc.). Układ więc jest klasycz
ny: władza i... pieniądze.

Sprawa nepotyzmu lub fawory tyzmu (ren ren we i jin) wraca jak 
bumerang. Oficjalne środki masowego przekazu ostro krytykują 
opublikowane w 1988 r i nagłośnione w czasie burzliwych demonst
racji studenckich wiosną 1989 r. kursujące szeroko w społeczeństwie 
na zasadach samizdatu wydawnictwa: Wykres stosunków rewolucyj
nych (Geming guanxi Tu) oraz Informator o rodzinach rewolucyjnych 
(Geming jia  pu). Typowym przykładem może być tekst, jaki się 
ukazał na łamach centralnego organu KC KPCh i najważniejszego 
dziennika w ChRL „Renmin R ibao” z 20 stycznia 1989 r. W zamiesz
czonym na stronie pierwszej (!) artykule ostro zaatakowano obie 
wspomniane publikacje, zarzucając im reakcyjne motywacje i nieścis
łości. W Wykresie organ KC KPCh kwestionuje (bez wchodzenia 
w szczegóły) większość z przytaczanych tam faktów, określając je 
jako bzdury zrodzone przez chorą wyobraźnię. Co do ścisłości 
Infomatora dziennik milczy. Tradycyjnie związki krwi były zawsze 
w Chinach przedmiotem bacznej uwagi społecznej. Zgodnie ze starą 
maksymą: Syn sędziego zostaje sędzią, a syn złodzieja złodziejem, 
„Renmin Ribao” pyta retorycznie: A dlaczego to synowie i córki kadr 
kierowniczych nie mogą pełnić kierowniczych funkcji? [...]  Oczywiście, 
niesłusznym jest stwierdzenie, że dzieci kadr kierowniczych muszą 
pełnić także takie funkcje, ale również niesłusznym jest całkowite 
odrzucenie takiej możliwości. Klucz tkwi w ocenie: czy kandydat 
spełnia kryteria moralne i czy jest kompetentny. Najważniejszy 
dziennik chiński nie wspomina jednak, iż decydujący głos w ocenie 
tych cech posiadają ci, którzy sprawują rzeczywistą władzę, a więc 
jakże często rodzice lub bliscy ocenianych.

Nie ulega wątpliwości, że sprawy tej nie mogą zamknąć tego 
typu publikacje. Budzą one nadal niezadowolenie społeczne, a to 
wywołuje z kolei zaniepokojenie w gremium kierowniczym. Za
zwyczaj dobrze poinfomowana gazeta hongkongska „Ching Pao”



NEPOTYZM W CHINACH 155

zamieściła 9 grudnia 1991 r. artykuł pióra Ming Pinga Deng Xiaoping 
o ,,partii książąt”. Powołując się na wiarygodne doniesienia z Pekinu, 
autor przytacza relację aktualnego sekretarza generalnego KC KPCh 
— Jiang Zemina z rozmowy, jaką Deng Xiaoping latem 1991 r. odbył 
z przywódcami chińskimi na temat selekcji następców i konieczności 
wypracowania surowych kryteriów wobec dzieci kadr, a bardzo 
surowych wobec potomków wyższych kadr przy rozpatrywaniu ich 
awansów na stanowiska kierownicze. Wskazał na sygnały, jakie 
otrzymuje, iż zamierzone jest wprowadzenie grupy dzieci najwyż
szych przywódców — w skład KC KPCh na najbliższym XIV 
zjeździe partii. Sprawa ta wywołuje bardzo dużo emocji w szeregach 
partii i społeczeństwa, gdyż w powszechnym odczuciu— jak twierdzi 
sędziwy patriarcha sceny politycznej Chin — cieszą się oni specjal
nymi względami. Deng zaproponował, by dzieci przywódców, którzy 
nadal pełnią kluczowe stanowiska w partii, państwie i armii nie były 
powoływane na kierownicze funkcje w aparacie partyjnym i państ
wowym ani na szczeblu centralnym, ani prowincjonalnym oraz by nie 
były one desygnowane do KC KPCh lub rządu, przynajmniej do 
czasu, dopóki ich rodzice nie przejdą na emeryturę. Deng powiedział, 
że był kategorycznie przeciwny powołaniu jego syna Deng Pufanga 
w skład KC KPCh i nadal się temu przeciwstawia. Jestem także 
kategorycznie przeciwny praktykom —  miał stwierdzić — aby powoły
wać własne żony na stanowiska dyrektorów w kierowanych przez siebie 
resortach lub członków najbliższej rodziny na kierownicze stanowiska 
w organach partii i państwa, które podlegają naszej kontroli.

Na ile te uwagi Deng Xiaopinga zostaną uwzględnione, pokaże 
XIV Zjazd KPCh w drugiej połowie 1992 r.

Jan Rowiński — prof, dr hab. w Polskim Instytucie 
Spraw Międzynarodowych





Tomasz Merta

Tragedia na „dachu świata”

T w ierdzenie, że Tybet jest częścią historycznych Chin nie jest 

wynalazkiem komunistów. Takie pretensje stałe zgłaszali chińscy 
cesarze, a później Sun Jat-Sen i Czang Kaj-Szek (Jiang Jieshi). Przez 
kilka wieków między Tybetem a jego potężnym sąsiadem rzeczywiś
cie istniał stan podległości — de hire jednak, nie de facto. Za rzecz 
oczywistą uznawano, że są to dwa niezależne państwa zamieszkiwane 
przez dwa narody o odmiennej historii, kulturze, religii i języku. 
Potwierdziła to ogłoszona przez XIII dalajlamę w 1912 r. deklaracja 
niepodlgłości, która odrzucała nawet nominalne zwierzchnictwo 
Chin.

Reżim komunistyczny zajął wobec Tybetu takie samo stanowis
ko jak wcześniejsze chińskie rządy i dynastie, w odróżnieniu od nich 
jednak zdecydowany był szybko przejść od słów do czynów. W 1950 
r. po hałaśliwej kampanii propagandowej wojska chińskie prze
kroczyły granicę, by zbrojnie „wyzwolić Tybet od reakcyjnej kliki 
dalajlamy” . Opór nielicznej i słabo uzbrojonej armii tybetańskiej 
oraz oddziałów kuomintangowskich został złamany w ciągu kilku 
dni (największa bitwa odbyła się w Xikan — trwała 6 dni. Tybetań- 
czycy stracili 6 tys. żołnierzy).

23 maja 1951 r. Tybet oficjalnie skapitulował — przedstawiciele 
dalajlamy podpisali w Pekinie tzw. siedemnastopunktowe porozu
mienie. w którym zgodzili się na poważne ograniczenie suwerenności. 
Władze w Pekinie zobowiązały się ze swej strony do zachowania 
wewnętrznej autonomii Tybetu. Szybko jednak okazało się, że swych 
obietnic nie traktują poważnie.

Przejmowanie całkowitej kontroli nad Tybetem odbywało się 
według najlepszych wzorców sow ieckich wypróbowanych w Europie 
Wschodniej. Stopniow o neutralizowano wpływy dalajlamy, tworząc 
system dwuwładzy. Powołano w tym celu Komitet Wyzwolenia
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Narodowego [sic!], w skład którego weszli głównie wynarodowieni 
Tybetańczycy wychowani w Chinach. Równocześnie Pekin umacniał 
swoją m ilitarną pozycję w Tybecie — garnizon chiński stacjonował 
nawet w stolicy kraju Lhasie. Ze względów strategicznych roz
budowano sieć dróg, zmuszając miejscową ludność do katorżniczej 
pracy.

Rozpoczęła się też od razu ostra kampania antyreligijna wymie
rzona przede wszystkim w mnichów i lamów (buddyjskich dostoj
ników i nauczycieli), wokół których koncentrowało się — nie tylko 
religjne — życie całego kraju.

Zmiana struktury upraw (jęczmień zastąpiono nieprzystosowa
ną do warunków górskich pszenicą ozimą) i rabunkowa gospodarka 
okupantów spowodowały głód, zjawisko wcześniej w Tybecie nie
znane.

Gdy w połowie lat pięćdziesiątych władze chińskie przystąpiły 
do realizacji reformy rolnej i tworzenia kołchozów, doszło do 
pierwszych buntów ludności. Do 1959 r. ruch oporu przybierał na sile 
— spora część kraju znalazła się pod faktyczną kontrolą partyzan
tów. W tej sytuacji okupanci zdecydowali się zrezygnować z za
chowywania jakichkolwiek pozorów — wojsko krwawo stłumiło 
powstanie w Lhasie i dalajlama, zagrożony aresztowaniem, salwował 
się ucieczką do Indii1. Mimo protestów ONZ (trzy rezolucje wzywa
jące do przestrzegania praw człowieka w Tybecie) rozpoczęły się 
rządy otwartego terroru. Ich bilans jest tragiczny: represjonowano 
około 1 miliona Tybetańczyków, zburzono prawie wszystkie spośród 
sześciu tysięcy świątyń i klasztorów, zniszczono niezliczoną ilość 
dzieł sztuki o bezcennej wprost wartości, doprowadzono do dewas
tacji środowiska naturalnego (właśnie w Tybecie Chiny prowadzą 
swoje eksperymenty z bronią atomową), zakazano wszelkich form 
działalności politycznej i religijnej.

Tybetańczycy w miarę swych sił i ograniczonych środków (przez 
pewien czas niewielkie ilości uzbrojenia i pieniędzy przekazywały 
tybetańskim partyzantom CIA, rząd Indii i Tajwanu) próbowali

1 Źródła związane z rządem emigracyjnym dalajlamy podają, że zginęło wtedy 
około 100 tys. Tybetańczyków. Dane te wydają się być zawyżone.
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w dalszym ciągu stawiać opór — wojna partyzancka, toczona 
z różnym natężeniem, trwała do połowy lat siedemdziesiątych. 
Partyzantom , działającym najczęściej z terytorium  Nepalu, udaw a
ło się odnosić pojedyncze sukcesy — byli bowiem znacznie lepiej 
przystosowani do walki w Himalajach, w końcu jednak musieli ulec 
znacznie liczniejszym wojskom azjatyckiego Wielkiego Brata (ule
gając naciskom Pekinu ostatni cios partyzantom  zadała niespodzie
wanie arm ia nepalska).

Po upadku „bandy czworga” w Chinach ogłoszono liberaliza
cję. W Tybecie przybrała ona formę zabiegów kosmetycznych: 
odbudowano niektóre klasztory, zezwolono na praktykowanie 
buddyzmu, wypuszczono część więźniów z obozów pracy. W istocie 
rzeczy jednak niewiele się zmieniło. W Tybecie nadal stacjonuje 
półmilionowa arm ia okupacyjna. Wszelkie przejawy buntu są 
bezwzględnie tłumione (powstanie w Lhasie w 1989 r. zakończyło 
się śmiercią około pięciuset osób), w procesach zapadają drakońs
kie wyroki (dwadzieścia lat więzienia za udział w demonstracji czy 
drukowanie ulotek), prowadzi się także systematyczną akcję m ają
cą na celu eksterminację Tybetańczyków (sterylizacja kobiet, 
mordowanie noworodków)2.

Rozmowy dalajlamy i jego Rządu na W ygnaniu rezydującego 
w Dharam sali w Indiach z władzami chińskimi przypom inają dialog 
z głuchym. W 1987 r. dalajlam a przedstawił w Stanach Zjed
noczonych pięciopunktowy plan pokojowy, zakładający przekszta
łcenie Tybetu w strefę zdemilitaryzowaną i przywrócenie wewnętrz
nej autonom ii. W odpowiedzi Pekin zaproponował, by dalajlam a 
wrócił do kraju (to znaczy do Chin) pod czterema warunkami: 1) nie 
może mieszkać w Tybecie; 2) ma pracować na rzecz „zjednoczenia 
wielkiej ojczyzny” ; 3) musi położyć kres demonstracjom  Tybetań
czyków za granicą i 4) uznać, że Tybet należy do Chin. Trudno 
powiedzieć, by była to konstruktyw na podstawa do dalszych 
negocjacji.

2 O takich faktach informują źródła związane z tybetańskim rządem emigracyj
nym.
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Mimo wyjątkowego okrucieństwa okupantów nie udało im się 
zniszczyć wolnościowych aspiracji Tybetańczyków. Dalej pragną 
powrotu dalajlamy, odejścia najeźdźców i niepodległości swego 
kraju. Nie wydaje się jednak, by ich marzenia mogły się szybko 
spełnić — w światowej polityce o wiele większe znaczenie ma 
zachowanie dobrych stosunków z takim mocarstwem jak  Chiny niż 
los małego narodu (chlubnym wyjątkiem od tej zasady było przy
znanie dalajlamie w 1989 r. pokojowej Nagrody Nobla i nagrody 
amerykańskiego Kongresu).

Tomasz M erta — filolog, dziennikarz, członek Pol
skiego Stowarzyszenia Przyjaciół Tybetu, organizacji 
będącej polską sekcją Tibet Support Group.



Tybet: Odrodzenie religii i świadomości narodowej

(Rozmowa z Per Kvaerne)

—  Od kilku lat iv Tybecie dochodzi do w iększych i mniejszych 
zamieszek, demonstracji, po których następują represje chińskich 
władz. W  pierwszym szeregu protestujących prawie zawsze idą mnisi. 
Jakie jest znaczenie stanu duchownego w Tybecie dzisiaj?

— Mnisi należący do zakonu, sangha, uważani są przez buddys
tów za czynnik niezbędny w społeczeństwie, a to przede wszystkim 
dlatego, że dla Tybetańczyków są jedynymi osobami uprawnionymi 
do odbioru ofiary. Gdyby nie było sanghi, to po prostu by nie było 
pośrednika, przed którym składałoby się ofiarę. To w istocie stanowi 
silną motywację dla młodych mnichów i mniszek stających tak często 
na czele demonstracji, do których wciąż dochodzi, choć na mniejszą 
skalę, ponieważ powiadają: Nie mamy rodzin, ale mamy obowiązki 
w stosunku do społeczeństwa, ludzie dają nam wszystko, czego 
potrzebujemy, żywność i tak dalej, jeżeli zaś nas nie będzie, to ludzie nie 
będą mieli komu składać ofiar, a zatem nie będą też mieli możliwości 
gromadzenia zasług. Ta fundamentalna zasada buddyjska jest bardzo 
ważna, ale to wcale nie znaczy, że przeciętny młody Tybetańczyk wie 
wiele o filozoficznych podstawach buddyzmu.

—  W  jaki sposób młody Tybetańczyk może zostać dziś w Tybecie 
mnichem?

— Sytuacja wygląda różnie w różnych częściach kraju. Tradycy
jne reguły klasztorne: liczba i kolejność składanych ślubów, ich 
hierarchia pozostały niezmienione. Niemniej wprowadzono szereg 
nowych zasad politycznych, które, jak  zauważyłem, były rygorys
tycznie przestrzegane w jednym miejscu, a w innym często nie 
zwracano na nie większej uwagi. Jedna z nich zakazuje wstępowania 
do klasztoru młodym ludziom poniżej osiemnastego roku życia,
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co jest sprzeczne z tradycją. Ale jednocześnie nie wydaje się, aby ten 
przepis był, generalnie, egzekwowany rygorystycznie. Poza tym 
władze mają swoich reprezentantów we wszystkich większych klasz
torach. Przeor ma obowiązek zasięgania opinii takiego...

—  Komisarza politycznego...

— ...właśnie, komisarza politycznego, który jest osobą świecką. 
Czasem stosunki mnichów z taką osobą są bardzo dobre, czasem złe. 
na przykład na terenach wschodniego Tybetu, które odwiedziłem, 
miałem wrażenie, że te stosunki są raczej całkiem niezłe. Dochodziło 
co prawda do niewielkich manifestacji, ale były one nieporównywal
ne z Lhasą. Ale to był wschodni Tybet. K ontrola nad klasztorami 
w okolicach Lhasy jest znacznie ostrzejsza niż na wschodzie.

—  Czy władze chińskie próbowały wykorzystywać do swoich 
celów różne sekty buddyjskie, na przykład Żółte i Czerwone Kapelusze, 
czyli gelukpów i kargiupów?

— Zdziwiłbym się, gdyby tego nie próbowały, ale nie jestem 
w stanie podać konkretnego przykładu poza jednym tylko może, 
dotyczącym niewielkiego klasztoru we wschodnim Tybecie należące
go do kargiupów, czyli przedstawicieli buddyzmu niezreformowane- 
go. W XVIII w. wybuchło tam antychińskie powstanie, klasztor 
spalono, a po odbudowaniu oddano go sekcie gelukpa, czyli wyznaw
com buddyzmu zreformowanego. Należał do nich aż do tzw. 
rewolucji kulturalnej, kiedy to został ponownie zniszczony. Ostatnio 
odbudowano go, zabrano gelukpom i przekazano sekcie, do której 
należał dwieście lat wcześniej.

—  Jak ocenia Pan wzajemne stosunki panczenlamy, którego wielu 
uważało za prochińskiego, i dalajlamy?

— Dalajlama zawsze podkreślał, że panczenlama jest wielkim 
patriotą, bez względu na to, co mówił czy robił w latach 60-tych pod 
presją chińską. Z tego punktu widzenia nie ma żadnej krytyki.
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Panczenlama wypowiadał się w podobnym duchu, choć może trochę 
ostrożniej. Do ich osobistego kontaktu doszło w czasie wizyty 
panczenlamy w Australii w składzie chińskiej delegacji parlam entar
nej. W tej chwili jest jednak interesujące, w jaki sposób zostanie 
rozwiązana kwestia sukcesji po panczenlam ie.O tóż natychmiast po 
jego śmierci Chińczycy ogłosili, że następca zostanie znaleziony, ale 
że stanie się to w zgodzie z prawami obowiązującymi w Chińskiej 
Republice Ludowej! Ciekawa jest tu próba zredukowania tego 
wszystkiego do kwestii prawnej, którą zająć się może państwo za 
pośrednictwem aparatu biurokratycznego. Myślę, że to dowód 
kolejnego głębokiego niezrozumienia przez stronę chińską istoty 
kulturowej i religijnej odrębności Tybetańczyków.

—  Czy sądzi Pan, że jest nieco prawdy w tych pogłoskach, że 
panczenlama został zamordowany?

—  Bez względu na to, jak było naprawdę, istotne jest to, że 
Tybetańczycy są absolutnie przekonani, że został on zamordowany.

—  Jak Pan sądzi, co stałoby się, gdyby dalajlama teraz zmarł?

— Trudno przewidywać, ale jest kilka możliwości. Jedną jest ta, 
że Chińczycy mogliby próbować wprowadzić na urząd kogoś 
wybranego przez siebie, mówiąc oto jest nowy dalajlama, z drugiej 
strony dalajlama, przewidując taką możliwość, nieraz powtarzał, że 
dalajlamą, będąc po prostu narzędziem Awalokiteśwary, nie może 
odrodzić się w okolicznościach szkodliwych dla Tybetańczyków, 
a zatem jest mało prawdopodobne, aby jakikolwiek Tybetańczyk 
zaakceptował takiego dalajlamę. Drugą możliwością jest, że dalajla
ma zostanie odnaleziony poza granicami Tybetu — i wtedy będziemy 
mieli dwóch dalajlamów, trzecią zaś, i o tym obecny dalajlama 
również mówił wiele razy, że jest on ostatnim dalajlamą.

—  To oznaczałoby poważne trudności dla narodowego ruchu 
w Tybecie, którego elementem najbardziej kluczowym jest właśnie 
osoba dalajlamy. Czy sądzi Pan, że w samym Tybecie jest organizacje
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mniej czy bardziej zwarta, która mogłaby kontynuować walkę bez 
dalajlmy?

— Trudno powiedzieć dokładnie. Faktem jest, że pewne nazwis
ka od czasu do czasu pojawiają się i powtarzają. Są to nazwiska osób 
podpisujących odezwy na murach i ulotki. Czy to jednak oznacza, że 
jest organizacja —  w to wątpię. Myślę, że jest to sprawa niewielkiej 
grupy osób słabo zorganizowanych.

—  A więc walka ma charakter raczej spontaniczny?

— Tak, ale zorganizowana jest w sposób dość inteligentny: 
wskazywałby na to fakt, że największe demonstracje odbyły się 
w końcu września 1987 r., a więc po tym jak dalajlama przemawiał na 
forum Kongresu Stanów Zjednoczonych. W ażna była też demonst
racja 10 grudnia 1988 r., w której brało udział niewielu Tybetań- 
czyków, ale za to w momencie, kiedy w Chinach oficjalnie ob
chodzono podpisanie deklaracji ONZ o prawach człowieka. Więc 
Tybetańczycy powiedzieli świetnie, wyszli na ulice, wznosząc hasło 
Wolność dla Tybetu, a policja zaczęła strzelać.

—  Tybetański sposób walki odrzuca oczywiście przemoc?

— Tak. I jest to decyzja świadoma. Tybetańczycy nie są 
narodem łagodnym, chociaż mają taką opinię. W gruncie rzeczy są 
ludźmi gwałtownymi. W latach 50-tych toczyli we wschodnim 
Tybecie walki przeciwko armii chińskiej na poważną skalę. Ale dziś 
zdają sobie sprawę, że nigdy nie uda im się wypędzić Chińczyków 
przy użyciu siły. Poprzez demonstrację osiągnęli bardzo wiele 
— przecież świat zaczął wreszcie mówić o sprawie tybetańskiej.

—  Jaka jest Pana ocena społecznej i politycznej sytuacji w obec
nym Tybecie? •

— Trzeba przede wszystkim przeprowadzić rozróżnienie między 
Tybetańskim Regionem Autonomicznym i tymi częściami Tybetu,
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które zostały włączone do prowincji chińskich. W Tybecie właściwym 
znaczna część kadr i administracji to Tybetańczycy i byłoby natural
nie bardzo łatwo powiedzieć, że ci ludzie są zdrajcami, niemniej 
starają się oni bardzo często postępować w sposób maksymalnie 
niezależny od władz chińskich. Ale naturalnie żadnej naprawdę 
poważnej decyzji nie da się podjąć bez akceptacji Chińczyków. 
Oczywiście partia, sądownictwo i policja znajdują się pod kontrolą 
chińską.

—  Rozumiem, że działalnością opozycyjną zajmują się głównie 
ludzie młodzi?

— Tak, młodzież stoi zdecydowanie na czele ruchów antychińs-
kich.

—  Jak by Pan to wytłumaczył, biorąc pod uwagę kilkadziesiąt lat 
indoktrynacji komunistycznej, a może nawet i prania mózgów?

— Nie jestem pewien, czy możemy w tym wypadku mówić 
o praniu mózgów w klasycznym znaczeniu tego słowa. Była nato
miast stała presja, szczególnie w czasie tzw. rewolucji kulturalnej. 
Myślę, że od końca drugiej wojny światowej nie było narodu, 
z wyjątkiem Kambodżańczyków w czasach Pol Pota, którzy byliby 
poddani tak totalnemu naciskowi. To było dramatyczne, traum aty
czne zjawisko, które w dużym stopniu zniweczyło wolę oporu 
starszego pokolenia. Młodzież przez to nie przeszła, dorastając 
w swobodniejszej atmosferze lat osiemdziesiątych, dlatego aż tak 
bardzo Chińczyków się nie boi.

—  Czy zatem władze starają się sterroryzować młode pokolenie 
również?

— Naturalnie. Stosowane są tortury, informacje o osobach 
aresztowanych nie są podawane do wiadomości publicznej, nikt nie 
wie co się z nimi dzieje, rośnie strach.
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—  Z  Tybetu dochodziły informacje, że podczas ,,rewolucji 
kulturalnej” zniszczeń dokonywali również sami Tybetańczycy. Klasz
tor w Rongbuk zniszczyli podobno właśnie młodzi tybetańscy hunwwej- 
bini. Iniektórzy z nich, być może, uczestniczą teraz w ruchu antychińs- 
kim.

— To jest bardzo prawdopodobne. Ale Tybetańczycy są dziś 
również po drugiej stronie. Znaczna część sił bezpieczeństwa składa 
się z Tybetańczyków. Wielu z tych, którzy torturują, to także 
Tybetańczycy. Jeżeli natom iast idzie o czasy owej rewolucji, to ludzie 
najczęściej nie mieli wyjścia. Jeżeli dawano im do wyboru niszczyć 
klasztor albo zginąć, to niszczyli. Niektórzy odmawiali. Tych 
zabijano. Więc inni niszczyli.

—  Do jakiego stopnia Tybetańczycy zdają sobie sprawę z popar
cia, jakiego udziela im opinia publiczna wielu krajów?

— Myślę, że większość Tybetańczyków zdaje sobie z tego 
sprawę. Na pewno wiedzą, że Kongres Stanów Zjednoczonych 
podjął rezolucję w ich sprawie i chociaż nie ma ona jak dotąd 
większego wpływu na politykę rządu amerykańskiego, to mobilizuje 
sympatię wobec sprawy tybetańskiej. Tybetańczycy bardzo szybko 
dowiedzieli się o tej rezolucji i w Lhasie wokół Jokhangu zebrały się 
tłumy. Ludzie chodzili wokoło, rzucając w powietrze kwiaty. Chiń
czycy nie zabraniali, ponieważ myśleli: o, proszę bardzo, jeszcze jeden 
przykład jakiegoś miejscowego religijnego przesądu. Połapali się o co 
chodzi dopiero pod wieczór, wprowadzając zakaz rzucania kwiatów. 
Wiem o tym od znajomych Szwedów, którzy byli wtedy w Lhasie 
i nakręcili film. Jedną z ważnych, praktycznych rzeczy, które zrobili 
Amerykanie, było rozpoczęcie nadawania tybetańskiego programu 
„Głosu Ameryki” .

—  Czy zauważył Pan, że uczucia narodowe Tybetańczyków są, 
być może, wyrażane przy pomocy religii? Czy obserwuje się w Tybecie 
odrodzenie religijne?
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— Jak najbardziej. Mamy do czynienia z odrodzeniem religij
nym, które zaczyna wyrażać narodową tożsamość Tybetańczyków. 
jest wielkie zainteresowanie religią i ogromna potrzeba zorganizowa
nego nauczania religii. Władze chińskie rozumieją to również. O ile 
w Tybecie istnieje znaczna swoboda praktyk religijnych, o tyle 
znacznie gorzej wygląda to w zakresie nauczania religii.

—  Jak by scharakteryzował Pan najogólniej stosunek Tybetań
czyków do Chińczyków?

— Tybetańczycy czują się w swoim własnym kraju obywatelami 
drugiej kategorii. Dostają gorszą pracę, są gorzej opłacani. Ale 
jednocześnie dostrzegałem u nich pewien podziw w stosunku do 
Chińczyków: to wielki naród, wszystko produkują, nawet satelity, 
rakiety, itp. Nie ma tu zdecydowanej przepaści.

—  Czy określiłby Pan to jako stosunek „miłości-nienawiści”?

— Nie używałbym słowa „miłość” , raczej podziw.

wiosna 1991
Rozmawiał: K rzysztof Dębnicki

Per Kvaerne — profesor tybetologii Uniwersytetu 
w Oslo oraz członek władz norweskiej sekcji organizacji 
Tibet Support Group.





Przemówienie panczenlamy wygłoszone na posiedzeniu 
Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych 

w Pekinie 28 marca 1987 r.

C ie s z ę  się, że mam okazję mówić o sprawach swojego kraju, 

tym bardziej że kwestia mniejszości narodowych w regionach 
autonomicznych była dotąd często pomijana.

Listopadowy dziesięciopunktowy dokum ent prawny milczał na 
temat regionów autonomicznych. Podczas dwudziestej sesji Stałego 
Kom itetu OZPL zapytaliśmy Biuro Prawne tego Zgromadzenia, jak 
można było w tak ważnym dokumencie tę kwestię zlekceważyć. 
Odpowiedź brzmiała, iż sprawa zarządzania regionami autonomicz
nymi powinna być pozostawiona mniejszościom narodowym. Ja 
osobiście stanowczo się temu sprzeciwiam. Uważam, że jest to 
problem Hanów, zwłaszcza zaś urzędników, którzy zarządzają tymi 
regionami. Przedstawiono szereg raportów i projektów Komisji 
Planowania dotyczących przeciwdziałania nędzy na wielu obszarach, 
lecz projekty te ani słowem nie wspominają o regionach mniejszoś
ciowych.

Kiedyś powiedziałem: Nie jest prawdą, że nie potrafimy sprawo
wać władzy. Prawdąjest, że tej władzy nam nie dano. Poddany jest nagi 
nie dlatego, że nie chce nosić ubrania, ałe dlatego, że pan mu go nie dał.

Chociaż mniejszości narodowe stanowią zaledwie 6 proc, popu
lacji Chin, zamieszkują aż 64 proc, terytorium kraju. Dlatego 
w interesie Chin jest zapewnienienie spokoju i stabilizacji w tych 
regionach.

W 1959 r. wybuchło w Tybecie wiele powstań. Do ich tłumienia 
wysłano wojska. Władza nie czyniła rozróżnienia na winnych 
i niewinnych. Ludzi aresztowano, bito i więziono bez przeprowadza
nia śledztw. W ypadki tego rodzaju stały się zjawiskiem powszech
nym. Za aktywnych uczestników zamieszek uznano między innymi 
także ludność składającą dary dalajlamie podczas pobytu Jego 
Świętobliwości w Lhoka, gdzie organizowano pierwsze oddziały
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partyzanckie Khampów. Również i mnie, gdziekolwiek pojadę, 
ludzie obdarowują — jest to sposób, w jaki okazują swoją miłość 
i oddanie.

Tybetańczycy są ludźmi wychowanymi w duchu religijnym, nie 
należy więc odbierać takich tradycyjnych zachowań jako działania 
politycznego; do ich tradycji i obyczajów trzeba się odnosić z należy
tym zrozumieniem i szacunkiem.

W 1964 r. zostałem wezwany do Pekinu. Jeden z ówczesnych 
przywódców powiedział mi wtedy: Działasz wbrew interesom ojczyz
ny. Czy próbujesz wzniecić rebelię? Gdybyś nawet uzbroił cały sWój 
naród, będzie was tylko trzy miliony. M y się was nie boimy. Usłyszaw
szy to, zdałem sobie sprawę, co to znaczy nie mieć wolności. Myśl 
o powstaniu nie przyszła mi nigdy do głowy; a zresztą, nawet gdybym 
chciał je rozpocząć, czyż udałoby mi się zwerbować cały naród? Czy 
ktokolwiek, w ówczesnej sytuacji, ośmieliłby się to zrobić? A jeśli 
nawet by się taki znalazł, zostałby najprawdopodobniej błyskawicz
nie unieszkodliwiony. Chcąc rozpocząć wojnę, należy przede wszyst
kim wiedzieć, k i e d y  to zrobić. Trzeba mieć wystarczającą siłę 
i znać możliwości, zarówno własne, jak  i wroga. Bez tego nie można 
mieć nadziei na zwycięstwo. Nie można prowadzić wojny, mając 
zaledwie kilka przestarzałych strzelb. Ówcześni powstańcy byli 
dziecinnie naiwni.

Pewna kobieta z mojego otoczenia, którą aresztowano, zeznała 
podczas przesłuchania: Panczen sprawił mi wielki zawód. Sądząc, iż 
nadeszła długo oczekiwana szansa oskarżenia mnie przed moim 
narodem, natychmiast sprowadzono pisarza, aby dokładnie zanoto
wał to zeznanie. Lecz dalej kobieta mówiła: Popełniliśmy wielki błąd, 
że posłuchaliśmy tego człowieka i nie wzięliśmy udziału w walce 
z Planami. Gdyby on poprowadził nas przeciw nim, nasze życie byłoby 
dzisiaj o wiele lepsze. Trzeba było zabić ich tylu, ilu się dało i uciekać do 
Indii— ale on powiedział nam, żebyśmy byli patriotami. I  oto co mamy 
za usłuchanie jego rady. Ludzie, zarówno mężczyźni ja k  i kobiety, są 
prześladowani. Przeżywamy prawdziwe piekło na ziemi.

Gdyby nakręcono film o wszystkich zbrodniach popełnionych 
przez Hanów w prowincji Qinghai, byłby to szok dla widzów.
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W okręgu Golok zabito wiele osób, a ich ciała stoczono ze wzgórza 
do olbrzymiego rowu. Wojsko rozkazało rodzinom i krewnym 
pomordowanych świętować śmierć najbliższych. Ludzie zmuszani 
byli nawet do tańczenia na ciałach ofiar. W krótce potem dokonano 
kolejnej masowej zbrodni, strzelając do zatrzymanych z karabinu 
maszynowego.

Teraz nie ma już powstań, ale okrucieństwo trwa nadal. 
W Jharoong Parpo, Mili i Amdo pasterze zebrali broń i oddali 
Hanom, otrzymując za to pochwały i odznaczenia. Potem jednak, 
kiedy wrócili do rodzinnych wiosek, wszystkich aresztowano i długo 
więziono. Było wśród nich wielu starców. Wszystkich traktowano 
z jednakowym, nieopisanym okrucieństwem, po czym masowo 
rozstrzeliwano, w grupach po 10-20 osób.

W prowincji Qinghai w każdej spośród około 4 tysięcy miejs
cowości z 4-5 tysiącami mieszkańców aresztowano po około 
800-1000 osób a 300-400 z nich zmarło w więzieniu. Jest to prawie 
połowa. Później okazało się, że czynny udział w powstaniu brała 
jedynie garstka, reszta, czyli większość, była niewinna.

Swego czasu przedłożyłem rządowi petycję podpisaną przez 
70 000 osób, za co później mnie ukarano. W petycji podałem między 
innymi przybliżoną liczbę więźniów w Tybecie. Oszacowałem ją 
wtedy na około 5 proc, ludności. Faktycznie było 10-15 proc. Nie 
miałem jednak wówczas odwagi podawać prawdziwych danych. 
Zostałbym niewątpliwie osadzony na tzw. wiecu walki z elementami 
„trzy anty” .1

Podczas pobytu w Xinjiangu powiedziałem tamtejszym działa
czom: To, co ludzie mówią na zebraniach, jest nieprawdą. Nie 
powinniście im wierzyć. Wasza praca zostanie poddana próbie. Dopie
ro, gdy w razie inwazji sowieckiej ludność poprze armię chińską, będzie

1 W czasach tzw. rewolucji kulturalnej masowe wiece, na których publicznie 
oskarżano ludzi określanych jako elementy „trzy anty” (antypartyjne, antysocjalis
tyczne, przeciwne ideom Mao Zedonga) i żądano od nich złożenia samokrytyki. 
Oskarżeni mieli założone na głowy białe czapy, a na szyi czarne tablice z przekreślonym 
nazwiskiem. Przeważnie, w celu większego upokorzenia, musieli stać z pochylonymi 
głowami, co wymuszano na nich poprzez wykręcenie im rąk do tylu.
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można uznać waszą pracę za udaną. Pozwólcie, że przytoczę dwa 
przykłady z historii. Lenin powiedział, że zwycięstwo rewolucji paździer
nikowej było dowodem na dobrą współpracę bolszewików z ludem. Stalin 
takiej współpracy nie podjął, w efekcie’czego narody republik nie wsparły 
armii sowieckiej w walce z nazistami. Podobnie się działo podczas wojny 
w Wietnamie. Mniejszości narodowe z radością witały oddziały Chińs
kiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, wskazywały żołnierzom drogę, przy
nosiły wodę. Ludzie ci robiłi to tylko dlatego, że mieli dość reżimu, który 
w sposób wyraźny faworyzował Wietnamczyków. Byli oni bardzo 
okrutni. Tych, którzy nie chcieli się im podporządkować, rozstrzeliwali, 
nawet jeśli byli to ludzie pięćdziesięcio-sześćdziesięcioletni. Te fa k ty  
historyczne powinny nas czegoś nauczyć.

M ao Zedong oświadczył w jednym z przemówień, że zabije nie 
tylko Jiang Jieshi (Czang Kaj-szeka), lecz także jego następców. 
I mimo, że ja, panczen, zdołałem przeżyć, to wielu moich następców, 
przyszłych panczenów, zabito lub torturow ano w więzieniach.

Wielu osobom moje słowa mogą się nie podobać. W ypowiadam 
je kierowany miłością ojczyzny. Akty okrucieństwa w Tybecie 
przyczyniają się do stałego wzrostu oburzenia wśród mieszkańców. 
Należy te sprawy dokładnie zbadać i przeprowadzić dochodzenia; 
tylko w ten sposób będzie można załagodzić nastroje społeczne. Poza 
tym trzeba respektować miejscowe obyczaje i tradycje, a złożonych 
obietnic dotrzymywać.

W 17-punktowym porozumieniu2 figuruje stwierdzenie, że do 
czasu wprowadzenia reform demokratycznych w składzie tybetańs
kiego rządu nie dokona się żadnych zmian. Obietnicę taką złożono 
między innymi opatowi klasztoru Tasilunpo. Lecz wszystko, co 
nastąpiło później, całkowicie przeczy porozumieniu. Arystotów 
tybetańskich, którzy sprawowali rządy od pokoleń, byli zawsze 
oddani dalajlamie i cieszyli się szacunkiem wśród ludzi, oskarżono 
o przywództwo powstań i prześladowano. Do Tybetu zaczęto

2
23 maja 1951 r. przedstawiciele rządu tybetańskiego zostali zmuszeni do 

podpisania tzw. 17-punktowego porozumienia o pokojowym wyzwoleniu Tybetu, 
które formalnie zaaprobowało zajęcie Tybetu przez jednostki Chińskiej Armii 
Ludowo-Wyzwoleńczej.
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wysyłać urzędników chińskich. Liczba Chińczyków w Tybecie po
czątkowo wynosiła około kilka tysięcy, obecnie wzrosła wielokrot
nie.3 Kiedy towarzysz Hu Yaobang4 odwiedzał Tybet w 1980 r., 
podjął decyzję o odwołaniu zbędnego personelu chińskiego. Uważam 
to za m ądrą decyzję. Cena utrzymania H ana w Tybecie jest 
czterokrotnie wyższa niż w Chinach. Dlaczego Tybet ma na to 
wydawać pieniądze? My sami musimy rozważnie nimi gospodaro
wać. Tymczasem Tybet wiele stracił, utrzymując ogromne liczby 
niepotrzebnych urzędników. Prawowitymi panami Tybetu są Tybe- 
tańczycy. Ich uczucia i pragnienia muszą być respektowane.

Jest wiele spraw, których nie potrafimy rozwiązać sami, a na 
szereg kwestii rząd nie zwraca należytej uwagi. Jednym z ważniej
szych problemów jest na przykład nauka języka tybetańskiego. Choć 
powstało u nas wiele szkół, poziom nauczania jest bardzo niski. 
Naukę tybetańskiego wprowadzono też do wybranych szesnastu 
szkół w prowincjach, w których mieszkają Tybetańczycy, lecz tu 
również pojawiają się problemy. Większość uczniów szkół pod
stawowych jest oddzielana od własnej kultury już w bardzo młodym 
wieku. Stopniowo odłącza się ich od rodzin, narodu i ojczyzny. 
Ponadto jest im trudno zaaklimatyzować się w nowych warunkach. 
Nie mogą przyzwyczaić się do wody i żywności. To sprawia, że wielu 
z nich choruje, co z kolei odbija się na nauce. Co więcej, zauważyłem, 
że rodzaj edukacji, jaką otrzymują w Chinach, niecałkowicie od
powiada im potrzebom. Po ukończeniu szkoły średniej uczniowie 
powinni posiadać nie tylko dobrą znajomość tybetańskiego, ale także 
silne poczucie związku ze swoim regionem, co może stać się dla nich 
motywacją do dalszej nauki i pracy dla kraju. Następnym krokiem

o
Według ostatniego powszechnego spisu ludności z 1 lipca 1990 r. na obszarze Chin 

zamieszkiwało 4 593 333 Tybetańczyków, co oznacza wzrost o 18,57 proc, w stosunku 
do danych spisu z 1 lipca 1982 r. Na obszarze Tybetańskiego Regionu Autonomicznego 
wg ostatniego spisu zamieszkuje 2 196 010 osób, z których około 100 000 to Hanowie.

4 Hu Yaobang (1913-1989) — czołowy polityk chiński, w latach 1978-1989 członek 
Biura Politycznego KC KPCh, od 1981 r. przewodniczący KC, a w latach 1982-1987 
sekretarz generalny. W 1987 r., po demonstracjach studenckich zmuszony do dymisji. 
Jego śmierć w kwietniu 1989 r. zapoczątkowała wielki ruch prodemokratyczny
w Pekinie, krwawo stłumiony 3-4 czerwca na Placu Tiananmen.
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powinna być z kolei możliwość kształcenia się na wyższych uczel
niach, na kierunkach zgodnych z ich zainteresowaniami i potrzebami 
naszego regionu.

Myślę, że znajomość języka ojczystego jest rzeczą podstawową, 
ale nie należy także zaniedbywać nauki języków obcych. W Tybecie 
stanowi to wielki problem. Pod tym względem jest u nas gorzej niż 
w Xinjiangu czy Mongolii Wewnętrznej. W ubiegłym roku, wyjeż
dżając za granicę, nie mogłem znaleźć nikogo, kto mógłby tłumaczyć 
z tybetańskiego na angielski. W końcu znalazłem tłumacza chińs
kiego i musiałem mówić po chińsku, co nie wywarło dobrego 
wrażenia. To zdarzenie dowodzi, jak żałosny jest poziom nauczania 
w Tybecie. Tymczasem urzędnicy hańscy całkowicie lekceważą nasz 
język, podczas gdy 95 proc, zamieszkałych tu ludzi nie mówi po 
chińsku. Używanie chińskiego w administracji ma na celu wyłącznie 
ułatwienie pracy urzędnikom. Czy wprowadzenie tybetańskiego jako 
języka urzędowego nie ułatwiłoby życia ludziom?

Niektórzy uważają, że za dużo mówię. Być może mają rację; mój 
punkt widzenia nie jest jednak odosobniony. Mam nadzieję, że 
kwestia języka tybetańskiego zostanie rozpatrzona. Jego sytuacja nie 
jest bynajmniej bez znaczenia; więcej — jest ściśle związana z polity
ką. Mam również nadzieję, że rząd centralny zwróci większą uwagę 
na sytuację gospodarczą Tybetu i udzieli nam ekonomicznego 
wsparcia. Podczas ostatniej wizyty w okręgu Kham  widziałem wielką 
dewastację środowiska, ogołocenie lasów i ogromne osuwiska ziemi. 
Przemysłowi w naszym kraju powinna być także udzielana stała 
pomoc finansowa. Zdarza się, że rząd zwraca uwagę na nas tylko 
wtedy, gdy stoimy na granicy bankructwa.

My, przedstawiciele Tybetańskiego Regionu Autonomicznego 
w Ogólnochińskim Zgromadzeniu Przedstawicieli Ludowych wy
stąpiliśmy z kilkoma propozycjami. Niektóre z nich zostały przyjęte, 
lecz nie możemy być do końca zadowoleni z ich realizacji. Na 
przykład, zgodnie z naszą sugestią, zastąpiono starą kadrę urzęd
niczą średniego szczebla kadrą młodą i wykwalifikowaną. Niemniej 
jednak jest wśród tych ludzi wielu winnych okrucieństw podczas 
rewolucji kulturalnej. Wielu z nich awansowano pomimo protestów 
ludności.
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Kiedy byłem w 1958 r. w prowincji Qinghai, dowiedziałem się, że 
przygotowano dokument, wytyczający kierunek polityki wobec 
Tybetu: Po pierwsze należy stłumić bunt. Potem, w celu zapobieżenia 
ewentualnym rebeliom w przyszłości, należy zająć kategoryczną po
stawę polityczną dotyczącą miejscowej ludności i religii. Patrząc na to 
z perspektywy czasu, powinniśmy się zastanowić, jak miałaby 
wyglądać taka polityka w przyszłości, jestem bowiem przekonany, że 
nipokoje na tle narodowościowym pojawią się wcześniej czy później. 
Należy to poważnie rozważyć. Nie powinniśmy się zadowalać 
istniejącą czasowo stabilizacją i zewnętrzną harmonią. Co zrobimy, 
gdy zaczną się zamieszki? Pomimo, iż rząd nie był w stanie wyłożyć 
odpowiednich sum pieniędzy na potrzeby mniejszości narodowych, 
polityka liberalizacji dała im jednak pewne gwarancje swobód.*

tłum. K. B.

* Tekst przemówienia panczenlamy redakcja „Obozu” otrzymała od polskiej sekcji 
Tibet Support Group.





Piotr Zams

Pod presją nacjonalizmu

D ążeniem  znacznej większości polityków w Europie W schod
niej, które zresztą jest zgodne z aspiracjami ich społeczeństw, jest jak 
najszybsze osiągnięcie pełnej suwerenności (we wszystkich sferach 
życia społecznego). Jest ono eksponowane w wielu wystąpienich 
publicznych, przejawia się też w bardzo aktywnym rozwijaniu 
kontaktów międzynarodowych na najwyższych szczeblach państwo
wych. Ożywione kontakty dwustronne oraz chęć uczestniczenia w jak 
największej ilości inicjatyw międzynarodowych ma służyć odbudo
waniu pozycji politycznej każdego z niedawnych członków bloku 
wschodniego.

Działalność ta śledzona jest przez opinię publiczną z największą 
uwagą. Co pewien czas w prasie pojawiają się komentarze, w których 
zwraca się uwagę na specjalne miejsce własnego kraju w tworzącej się 
konstrukcji nowej Europy. Publicyści wyszukują te dziedziny, w któ
rych ich kraj jawi się jako wiodący „na drodze przemian” . Ta swoista 
konkurencja widoczna jest także w retoryce polityków, którzy nie 
zawsze potrafią i chcą powstrzymać się przed stwierdzeniami, że to 
ich państwo ma największe spośród sąsiadów tradycje zachodnio
europejskie, że jest najbardziej zaawansowane w procesie refom, że 
najbardziej przyczyniło się do przełomu początkującego rozpad 
bloku wschodniego.

Społeczeństwo lubi to czytać, gdyż wypowiedzi takie zaspakaja
ją  jego poczucie godności i wyjątkowości, które tak długo było 
tępione przez uniformizującą w nudnym, sowieckim stylu ideologię 
i praktykę komunistyczną.

Charakterystyczne jest, że eksponuje się często jednym tchem 
wyjątkowość i europejskość swojego kraju, pomijając przy tym fakt, 
że Europa w coraz większym stopniu staje się kontynentem po
zbawionym granic narodowych, że zbiorowe poczucie godności 
i wyjątkowości realizowane jest najczęściej na poziomie regionu,
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który wcale nie musi pokrywać się z terytorium narodowym. 
W Europie Wschodniej wciąż góruje patriotyzm na większą skalę. 
Polityk musi reprezentować cały naród i na ogół tak właśnie widzi 
swoją misję.

*
Istnieje zgodność między politykami a społeczeństwami, że 

jednym z nadrzędnych celów, które każdy z krajów Europy W schod
niej musi przed sobą postawić jest jak najszybsze zjednoczenie się 
z gospodarczymi strukturam i Europy. Zachód jest tym lepszym 
światem — jes bogaty, kolorowy, uporządkowany, czysty i stabilny. 
My też chcielibyśmy być tacy i spodziewamy się, że każdy rozumie 
nasze ogólnoeuropejskie zasługi, nasze tradycje więzi z Zachodem, 
które zostały zerwane wbrew woli narodu. Dlatego też społeczeństwo 
wywiera stałą i bardzo silną presję na swoje władze polityczne, by 
wciąż przyspieszały proces zjednoczenia z Europą. W popularnym 
myśleniu przeważa przekonanie, że „nasz naród” powinien już dziś 
żyć godnie i dostatnio. Mało kogo interesuje jak to osiągnąć 
i niewielu chce zaakceptować gorzką prawdę, że za to trzeba gorzko 
zapłacić — przecież przez tyle lat żyliśmy poniżej standardu europejs
kiego — żeby już wreszcie zacząć żyć tak jak  na to zasługujemy.

Jednakże gdy dochodzi do prób realizacji dążenia do osiągnięcia 
europejskich standardów życia materialnego i włączenia się w struk
tury ogólnoeuropejskie, istotną rolę zaczyna odgrywać czynnik 
narodowy. Zachodzi sprzeczność pragnienia osiągnięcia wytęsk- 
nionej suwerenności i konieczności ograniczenia jej zakresu, którą 
narzuca chęć wejścia w struktury ogólnoeuropejskie. Odzyskujemy 
wolność i natychmiast jej część musimy oddać! Politycy znajdują się 
w niezwykle trudnej sytuacji, musząc tłumaczyć, dlaczego godzą się 
na im port tanich produktów rolnych z Zachodu, kiedy „nasi” rolnicy 
(produkujący bardzo drogo) nie mogą sprzedać swoich produktów, 
dlaczego popierają otwieranie zachodnich firm, skoro one będą 
zarabiały na wysiłku „naszych” robotników itd. Jeśli odpowiedzi nie 
będą zadawalające, w społeczeństwie rozszerzy się przekonanie, że 
władza nie chce lub nie umie odpowiednio bronić interesów swojego 
narodu.

*
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Inną dziedziną, która w sposób pośredni wpływa na postawy 
polityków z naszego regionu jest sfera świadomości. Po zerwaniu 
więzów cenzury, która do niedawna zabraniała pisać o wydarzeniach 
historycznych nie potwierdzających spontanicznego rozwoju społe
czeństw w kierunku komunizmu, nastąpiła eksplozja publikacji, 
dyskusji i konferencji poświęconych tradycjom narodowym. Przy
wraca się dawne nazwy, flagi, mundury. W pośpiechu pisane są nowe 
podręczniki historii, w których szczególnie eksponowane są te 
fragmenty dziejów, w których „nasz naród” był potęgą rozciągającą 
się na znacznie większych terytoriach niż dziś. Coraz silniejsze są 
żądania, by władze polityczne znacznie większą opieką otoczyły tych 
pobratymców, którzy z wyroku dziejów znaleźli się poza granicami 
państwa. Oczekuje się, że dyplomacja powinna wywalczyć dla nich 
jak najlepsze regulacje prawne w kraju, w którym obecnie żyją. 
Często też słyszy się głosy, że obecne granice nie są sprawiedliwe, gdyż 
oddzielają od nas naszych braci, a kształt mapy został ustalony bez 
naszego udziału i wbrew naszym interesom.

Politycy muszą to brać pod uwagę, jak  również fakt, że póki co 
tylko niewielka część opinii publicznej rozwiązanie problemów 
rodaków zamieszkałych poza granicami widzi w procesie neu
tralizacji roli granic. Od polityków oczekuje się raczej spektakular
nych natychmiastowych akcji w obronie pobratymców żyjących za 
granicą aniżeli nasilenia starań o włączenie się w procesy unifikujące 
Europę.

*

We wszystkich lub prawie wszystkich krajach Europy W schod
niej procesowi emancypacji państw towarzyszy nierównomierny 
wzrost poczucia bezpieczeństwa poszczególnych grup narodowoś
ciowych.

W wielu wypadkach gwałtowne zyskanie suwerenności przez 
większość powoduje wzrost poczucia zagrożenia mniejszości. Do 
niedawna przynajmniej część winy za poślednią, w porównaniu 
z większością, pozycję można było przypisać totalitarnej władzy 
komunistycznej. Dziś, kiedy hasło internacjonalistycznego braterst
wa i równości zastępuje się próbą opisu realnej sytuacji, okazuje się,
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że pod pustymi frazesami nabrzmiewały niewypowiadane wzajemne 
pretensje. Dotyczą one bodajże wszystkich sfer życia społecznego 
— niesprawiedliwej struktury gospodarczej (oni bogatsi, my bied
niejsi), nieodpowiedniej reprezentacji we władzach, nierównych 
nakładów na kulturę, nierównego dostępu do mediów itd.

Pojawiają się też żądania wyrównania tych krzywd, które dla 
polityków są niemożliwe do spełnienia (nawet przy najlepszej woli), 
gdyż generalnie sytuacja gospodarcza w krajach Europy Wschodniej 
jest bardzo zła. Niestety to proste wytłumaczenie, choćby najbardziej 
prawdziwe, nie uśmierza istniejących napięć. Nie można też nie brać 
pod uwagę żądań większości, która zresztą z reguły nie podziela, albo 
nie chce znać zarzutów mniejszości.

Sprzeczności interesów w naszym regionie bardzo często nie daje 
się rozwiązać na drodze obustronnych ustępstw, gdyż krajobraz 
polityczny jest słabo ukształtowany, czyli inaczej mówiąc, brakuje 
stabilnych partnerów, którzy mieliby m andat upoważniający do 
reprezentowania największych sił po obu stronach.

Złą rolę odgrywają też emocje. Bywa tak, że pojawia się 
reprezentant mniejszości skłonny do kompromisu i prawie natych
miast większość przykleja mu etykietkę nacjonalisty, gdyż występuje 
w interesie grupy narodowościowej. Przeprowadzony od tej strony 
atak zwiększa jego popularność wśród członków mniejszości, ale też 
zawęża swobodę zakresu kompromisu, na jaki mógłby się zgodzić 
w imieniu tych, którzy go popierają. Daje to z kolei tym więcej 
powodów, by większość widziała w nim jednostronnego nacjonalistę. 
Stanowiska obu stron się usztywniają, a szansa na porozumienie 
zmniejsza się. Jest ona tym słabsza, że w Europie Wschodniej nie 
wypracowano modelów negocjacyjnych ani mediacyjnych. Dziś nie 
bardzo też widać chęci szukania tego rodzaju środków.

Myślę jednak, że świadomość konieczności rozmowy i w jej 
wyniku porozumienia będzie rosła. W tym kierunku wydają się iść 
starania wielu polityków. Taki wymiar ma silne dążenie do włączenia 
się w proces zjednoczenia Europy.
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Jan Malicki

Konflikty narodowościowe w Europie Wschodniej

W dniach 19-20 lutego b.r. odbyła się, zorganizowana przez Studium 
Problemów Narodowościowych Europy Wschodniej UW międzynarodowa 
konferencja Konflikty narodowościowe w Europie Wschodniej. Zgromadziła 
ona specjalistów nie tylko z Polski, ale również z Litwy, Białorusi i Ukrainy, 
a także Francji i Szwajcarii.

Pod pojęciem „Europa Wschodnia” organizatorzy rozumieli w zasadzie 
obszar między Bałtykiem a Morzem Czarnym, obejmujący przede wszystkim 
Litwę, Białoruś, Ukrainę, pozostałe państwa bałtyckie oraz pograniczne 
tereny krajów z nimi sąsiadujących. Celem konferencji była pogłębiona 
analiza konfliktów istniejących oraz wskazanie i rozpoznanie potencjalnych 
punktów zapalnych.

Konferencja podzielona została na pięć grup tematycznych: wstępną, 
zarysowującą kluczowe problemy tematu, następnie litewską, białoruską, 
ukraińską oraz wieńczącą obrady część poświęconą teorii konfliktów 
narodowościowych. Po każdym bloku tematycznym odbywała się dyskusja, 
a ponadto całe spotkanie zakończono dyskusją generalną.

W części wstępnej wystąpił najpierw Juliusz B a r d a c h  (historyk 
prawa, Uniwersytet Warszawski), który wygłosił referat Od narodu politycz
nego do narodu etnicznego. Skupił się w nim na wskazaniu przyczyn i opisaniu 
przebiegu tych procesów, które doprowadziły do skłócenia trzech (czterech) 
narodów żyjących ongiś we wspólnym państwie wielonarodowym i wielo- 
religijnym. Z kolei Piotr E b e r h a r d t  (geograf, PAN, Warszawa) wygłosił 
referat Problemy narodowościowe Europy środkowo-wschodniej. Była to 
próba generalnego spojrzenia na mapę tej części Europy, która zamknięta 
jest trzema morzami: Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym. Autor, posłużyw
szy się najpierw liczbami obrazującymi wielkość populacji zamieszkującej 
wymieniony obszar, przeszedł do struktury narodowościowej poszczegól
nych krajów regionu, jedno- i wielonarodowości państw, kwestii wielkości 
i charakteru mniejszości narodowych itd.

Organizatorzy planowali w części wstępnej jeszcze dwa referaty, które 
miały poruszyć inne, podstawowe przy konfliktach narodowościowych
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zagadnienia, mianowicie problemy religijne i językowe. Jewgienij Babosow 
(socjolog, BAN, Mińsk Białoruski) nie mógł przybyć ze swoim referatem 
Problematyka religijna Europy Wschodniej, natomiast Adam Weinsberg 
(językoznawca, Uniwersytet Warszawski), który miał wygłosić referat 
Mapa języków Europy Wschodniej niestety zmarł tuż przed konferencją. 
Zebrani chwilą ciszy uczcili Jego pamięć.

Drugą grupę tematyczną, litewską, otworzył Valerijus 
Ć e k m o n a s  (lituanista, językoznawca, Uniwersytet Wileński) referatem 
Podstawowe zagadnienia narodowościowe Litwy, a w którym skupił się na 
charakterze składu narodowościowego Litwy, sytuacji w kilku wybranych 
regionach i wypływających stąd tarciach. Następnie wystąpili dwaj autorzy 
polscy. Lech M r ó z  (etnolog, Uniwersytet Warszawski) przedstawił 
w swojej wypowiedzi (Świadomość narodowa i religijna Polaków na 
Wileńszczyźnie) wyniki badań przeprowadzonych wśród polskiej ludności 
wiejskiej okolic Wilna. Aleksander S r e b r a k o w s k i  (historyk, 
Uniwersytet Wrocławski) przygotował szczegółowe wyliczenie dotyczące 
liczebności Polaków w szeregach i władzach partii komunistycznej na 
Litwie. W swoim wystąpieniu Polacy w komunistycznej Partii Litewskiej 
SSR  wykazał, iż uważna analiza danych całkowicie przeczy podnoszonym 
czasami zarzutom o masowym udziale Polaków w KPL.

W bloku dotyczącym Białorusi wystąpiło trzech referentów. Spartak 
P o 1 s k i j (demograf, Instytut Pedagogiczny, Mińsk Białoruski) 
przedstawił referat Granice państwowe Republiki Białoruskiej: stanowisko 
realistyczne, wskazując w nim aktualne problemy, związane z budową 
nowego państwa, wśród których podstawowy stanowi decydująca o stosu
nkach z sąsiadami kwestia granic. Sergiusz M a t i u n i n G.w.) skupił się 
w swoim referacie Etnopolityczna sytuacja na Białorusi na analizie obecnej 
struktury ludnościowej Białorusi i ewentualnych zmianach w przyszłości. 
Andrzej S a d o w s k i  (socjolog, Uniwersytet Warszawski, filia 
w Białymstoku) przedstawił, opierając się na listach do miejscowych gazet, 
tło i rodzaj tarć narodowościowych na Białostocczyźnie. (Pogranicze 
polsko-białoruskie. Przejawy konfliktów narodowościowych).

W tematycznej grupie ukraińskiej wystąpił najpierw Stefan 
K o z a k  (ukrainista, Uniwersytet Warszawski), który w referacie Drogi 
porozumienia polsko-ukraińskiego opisał podstawy dawnych niechęci i obe
cne możliwości pokonania przeszkód do współpracy obu narodów. Myko- 
ła R i a b c z u k  (publicysta, Kijów) wskazał na trudności, występujące 
w procesie zachodzących na Ukrainie przemian. Czesław P a r t a c z  (his
toryk, Wyższa Szkoła Inżynieryjna, Koszalin) opisał początki XIX-wiecz-
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nego starcia między Polakami a Ukraińcami (Tło i charakter konfliktu 
polsko-ukraińskiego w Galicji).

Konferencję zamykał, blok referatów teoretycznych. Jakub 
K a r p i ń s k i  (IDEE, Paryż) w referacie Teoria konfliktów narodowoś
ciowych przedstawił stosowane dotychczas przez naukę sposoby opisu 
i analizy takich konfliktów. Wadim S k u r a t o w s k y j  (Instytut 
Pedagogiczny, Kijów), zwracając uwagę na najnowsze konflikty na ob
szarze b. Związku Sowieckiego (m.in. na Kaukazie) podkreślił szanse 
wcześniejszego rozpoznawania miejsc i charakteru konfliktów (Metody 
prognozowania konfliktów narodowościowych w Europie Wschodniej). Ma
rek Ś l i w i ń s k i  (politolog, Uniwersytet w Genewie) w swoim referacie 
Świadomość narodowości, świadomość pogranicza zwrócił m.in. uwagę na 
występujące, niezależnie od miejsca, czynniki wpływające na powstawanie 
konfliktów narodowościowych.

Konferencja, prócz samych referentów, zgromadziła bardzo duże 
audytorium uczestników z całej Polski. Przy okazji wyszło najaw, jak wiele 
w ciągu minionych dwu lat powstało nowych placówek naukowych 
(katedr, zakładów, zespołów etc.), które za cel swych prac przyjęły 
„zagadnienia wschodnie” , jak wiele również dawno istniejących w tę stronę 
skierowało swe zainteresowania. W równej mierze dotyczy to poszczegól
nych badaczy. Oprócz gości zamiejscowych przysłuchiwało się wystąpie
niom szerokie grono słuchaczy z Warszawy: naukowców, studentów, 
pracowników instytucji państwowych zainteresowanych „Wschodem”, 
wśród nich także komisji parlamentarnych i MSZ. W obradach używano 
trzech języków (poza polskim, także białoruskiego i ukraińskiego, litewski 
byłby niezrozumiały dla większości słuchaczy).

Organizacja konferencji Konflikty narodowościowe w Europie Wschod
niej była częścią znacznie większego przedsięwzięcia. Uniwersyteckie 
„Studium Problemów Narodowościowych Europy Wschodniej” podjęło 
bowiem realizację szerokiego programu badań nad tym zagadnieniem. 
Trwają już prace nad wskazaniem bądź nowym opracowaniem szczegóło
wych materiałów przygotowawczych z zakresu zagadnień politycznych, 
demograficznych, językowych i religijnych Europy wschodniej. Prace te 
dadzą podstawy do dobrze przygotowanych badań terenowych, które mają 
się rozpocząć jeszcze w tym roku.

Wyniki omówionej konferencji ukażą się drukiem w odrębnym 
wydawnictwie opracowanym przez Studium.



Dotychczas ukazały się następujące pozycje 
przygotowane przez redakcję OBOZU:

Witold Ster Trzecia rewolucja. Piotrogród - Kronsztad 1921.
KRĄG 1981

- Axel Bust-Bartels Powstanie berlińskie 17 czerwca 1953 roku.
KRĄG 1981

- Zsolt Csalog Lajos M., lat 44.
CDN 1986

- Wojna w Afganistanie.
CDN 1986

- Abraham Szifrin Przesłuchanie. Obozy pracy w ZSSR.
BIBLIOTEKA OBSERWATORA WOJENNEGO, Kraków 1986

- Michał Heller, Aleksander Niekricz Utopia u władzy. Historia ZSSR  
od roku 1917 do naszych czasów. T.I-III.
CDN 1986

- Ruch pokojowy w państwach komunistycznych.
WSKOS, seria ZEN 1987

- Nazywać rzeczy po imieniu. Wybór niezależnej publicystyki czeskiej 
i słowackiej.
CDN 1987

- Róża Czerwińska W  szczęściu byliby to ludzie dobrzy...
PROM 1987, PROFIL 1987

- Siegfried Kogelfranz Jak podzielono Europę.
PROFIL 1988

- Myśli o naszej Europie.
PROFIL 1988

- Borys Lewycky Polityka i społeczeństwo na Ukrainie sowieckiej 1953-1980.
CDN 1988

- Kadaryzm bez maski. Wybór niezależnej publicystyki węgierskiej.
CDN 1988

- Menachem Begin Białe noce.
CDN 1989

- Jiri Gruntorad Niezależne inicjatywy w Czechosłowacji.
SOLIDARNI 1989

- Tadeusz A.Olszański Zarys historii Ukrainy w X X  wieku.
SOLIDARNI 1990

- Władimir Rybaków Afgańcy.
BAZA 1990

- Włodzimierz Korzycki Powikłane dziedzictwo.
Niemcy 1945-1990
SONOR 1991





W numerze

Narody a języki

Białoruski ruch narodowy

Litwa w międzywojniu

Tło konfliktu serbsko-chorwackiego

Mołotowa pogląd na świat

Groźba konfliktów na Ukrainie

Czy Rosja wybierze rządy autorytarne?

Nepotyzm w Chinach

Władze sowieckie wobec Tatarów


