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Aleksander Gieysztor

Narodziny Litwy chrześcijańskiej

W latach 1986 i 1987 przypadały sześćsetne rocznice chrztu 
wielkiego księcia Litwy i jego ludu. Stanowiło to sposobność licznych 
rozważań co do przyczyn, przebiegu i konsekwencji wejścia Litwy do 
Europy chrześcijańskiej, która przyjęła wówczas ostatnią swoją 
wielką grupę etniczną oczekującą nawrócenia. Gdy Wielkie Księstwo 
w swej ruskiej części było już dawno ochrzczone, to Litwa właściwa 
stanowiła jeszcze swego rodzaju wyspę na obszarze Europy. Rocz
nica jej chrztu była przedmiotem refleksji także historiozoficznych.

Zamiar misji łacińskiej na Litwie narodził się już ponad sto lat 
przed rokiem 1386. Usiłowania wychodziły z dwóch stron. Prowa
dzono je z Inflant, gdzie episkopat i osobno Zakon Krzyżacki 
próbowały politycznej i kościelnej penetracji Litwy. Podobny zamiar 
zakiełkował w Kościele i wśród książąt polskich.

Polscy książęta dzielnicowi nie zdołali wytworzyć wspólnej 
polityki w tym kierunku. Myśli misyjnej sprzyjała metropolia 
gnieźnieńska. Najprawdopodobniej spośród dominikanów polskich 
— nowego wówczas zakonu o zadaniach misyjnych — wyszedł 
biskup litewski Wit, konsekrowany w 1253 r. przez arcybiskupa 
gnieźnieńskiego w mazowieckim Kozłowie nad Bzurą. Biskup Wit 
nie zdołał jednak podjąć szerszej działalności i nie utrzymał się na tej 
godności, podobnie jak jego rywal biskup Chrystian, ustanowiony 
w tymże 1253 r. przez arcybiskupa ryskiego.

Podobny los spotkał zamierzone w kilka lat później przez 
książąt polskich i metropolię gnieźnieńską biskupstwo misyjne 
w Łukowie, które miało podjąć działania chrystianizacyjne na 
Jaćwież i na Litwę.

Próby te wywołały zainteresowanie ze strony budowniczego 
państwa litewskiego, Mendoga. Przyjął on chrzest i oddał państwo
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pod protekcję Stolicy Apostolskiej, co więcej, otrzymał koronę 
królewską z polecenia Rzymu, a wszystko to przeprowadził przy 
pomocy biskupa chełmińskiego. Nie przyniosło to jednak trwałych 
skutków dla sprawy chrystianizacji. Król Mendog został zabity przez 
swoich panów w 1263 r., nieco wcześniej zerwał z Zakonem i zapewne 
dokonał apostazji.

Państwowość litewska w dramatycznych nawrotach od próby 
centralizacji za Mendoga do partykularyzmu, który spotkał Litwę 
w postaci podziałów terytorialnych i walk o władzę między jego 
następcami, miała jeszcze przez kilkadziesiąt lat dojrzewać do 
monarchicznej struktury władzy, co mogłoby decyzjom władcy 
zapewnić powodzenie i akceptację społeczną. Chrystianizacja ludów 
mogła w średniowieczu penetrować związki rodowo-plemienne i dro
bniejsze organizmy państwowe. Dopiero jednak państwowość ogar
niając swoją władzą znaczne terytorium mogła zapewnić trwałość 
chrztu.

Ewangelizacja nie udawała się również za czasów Giedymina 
— twórcy potężnego już Wielkiego Księstwa. Próba podjęta przez 
franciszkanów i arcybiskupa ryskiego skończyła się niepowodze
niem, wywołanym przez opór możnych żmudzkich i ruskich; jedni 
bronili pogaństwa, drudzy — obrządku wschodniego. Arcybiskup 
ryski nie miał za sobą politycznego wsparcia Zakonu Krzyżackiego 
obawiającego się dominacji arcybiskupiej w podboju Wielkiego 
Księstwa. Udało się jednak wprowadzić i utrzymać obecność obu 
zakonów żebrzących — dominikanów i franciszkanów — na Litwie 
w postaci niewielkich konwentów lub zakonników, którzy odtąd 
stale przebywali w Wilnie. W ciągu XIV w. do Wielkiego Księstwa 
przybywali nieliczni zakonnicy, głównie pochodzenia polskiego, do 
obsługi polskiej ludności, a także innych przybyszów.

Państwo litewskie prowadziło szeroką ekspansję na Ruś. Zagar
niało ziemie od stuleci chrześcijańskie w obrządku wschodnim. Stąd 
zdarzały się chrzty książąt litewskich, którzy rządzili na zdobytych 
obszarach. Występowały także małżeństwa ruskie synów i wnuków 
Giedymina. Prowadziło to do bliskich kontaktów Litwinów z chrześ
cijaństwem wschodnim. Istniała również zanikła już na Zachodzie, 
a kontynuowana w tradycji wschodniej, kategoria katechumenów
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— kandydatów do chrztu. Kościół wschodni próbował etapami 
doprowadzać zwłaszcza dynastów i książąt do chrystianizacji. Ostat
nio uprawdopodobniono taką sytuację dla wielkiego księcia Olgier
da. Został on po śmierci uroczyście spalony na stosie według rytu 
pogańskiego, ale w tradycji ruskiej nosił imię Aleksandra, co 
oznacza, że był katechumenem. Jego syn, Jagiełło, którego m atką 
była Julianna, księżniczka twerska, zapewne nosił jako katechumen 
imię Jakub. Jego synowiec, Witold, nosił imię jerzy. Były to jednak 
imiona niekoniecznie mówiące o odbytym chrzcie. Jest wprawdzie 
wzmianka o chrzcie Jagiełły w obrządku ruskim, ale może ona 
dotyczyć właśnie fazy katechumenatu.

Istniały i głębsze powody, aby litewska warstwa rządząca 
broniła się przed chrześcijaństwem w obrządku ruskim. Separatyzm 
etniczny i kulturalny pozostawał cenną bronią identyfikacyjną tej 
grupy, która nie miała ochoty roztopić się wśród ludności i kultury 
ruskiej. Językiem piśmienniczym stał się wprawdzie ruski, niemniej ta 
właśnie warstwa miała poczucie, że grozi jej utrata  tożsamości. 
Panowie litewscy stawiali opór konwersji zarówno wobec Kościoła 
wschodniego, jak  łacińskiego, zwłaszcza w dobie wielkiej ekspansji 
Giedyminowiczów, która tworzyła rozległe mocarstwo wschodnio
europejskie. Dopiero wygasanie możliwości ekspansywnych Litwy 
i jej zagrożenie w ostatnim ćwierćwieczu XIV w. nakazało litewskiej 
grupie przywódczej podjęcie kroków ku wyjściu z niekorzystnej 
w ostatecznym rachunku izolacji.

Litwini mieli wówczas trzy drogi do wyboru. Pierwszy kierunek 
otwarto traktatem  pokojowym Jagiełły zawartym w 1382 r. z Krzża- 
kami. Przewidywano w nim chrzest Jagiełły w terminie czteroletnim. 
Tak daleki termin wynikał z ostrożności dyplomatycznej i przenik
liwości Litwinów. W świetle obyczajów zachodnich wydawało się to 
dość niezwykłe, ale gdy przypomnimy sobie katechumenat, który był 
stawaniem na progu przy jednoczesnym jego nieprzekraczaniu, to 
widać, że tę samą metodę zastosował Jagiełło w obietnicy chrztu 
danej Krzyżakom. Perspektywa oddania Żmudzi oraz kilku grodów, 
które przewidywano jako gwarancję tego układu, spowodowała, że 
plan ten załamał się. Także W itold — zaangażowany w polityce 
krzyżackiej — uciekł spod opieki Zakonu już ochrzczony w obrządku
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łacińskim jako Aleksander.
Drugą drogą było zwrócenie się ku Moskwie i ku obrządkowi 

wschodniemu. W 1384 r. Jagiełło szukał tam sprzymierzeńca, ułożył 
swoje małżeństwo z córką Dymitra Dońskiego i przystał na chrzest 
w obrządku wschodnim. Również i do realizacji tego układu nie 
doszło. Słabe widoki realnej pomocy z tamtej strony i nieporów
nywalnie mniejszy prestiż międzynarodowy konwersji wschodniej 
odwiodły księcia od tego kroku. Dużą rolę grała zapewne także chęć 
ocalenia wspomnianej identyczności litewskiej.

Wreszcie drogę trzecią otworzyła oferta panów polskich. Stało 
się to w roku 1385 i trafiło w czas dobrze wybrany. Jagiełło przyjął 
koronę polską razem z warunkiem chrztu. Przed Litwą otworzyło to 
perspektywę osłabienia ekspansji krzyżackiej i jej zatrzymania. 
Stwarzało także możliwość utworzenia wspólnej z Koroną zapory 
przeciw Tatarom , a także powściągnięcia zamiarów węgierskich 
wobec Rusi zajętej przez Kazimierza Wielkiego.

14 lutego 1386 r. w katedrze wawelskiej odbył się chrzest Jagiełły 
z nadaniem mu imienia Władysława. Skąd owo imię? Ojcem 
chrzestnym Jagiełły był książę opolski Władysław; imię to było znane 
także i w tradycji węgierskiej; nawiązywało do tradycji królewskiej 
Polski, do Władysława Łokietka, było więc symbolem sojuszu 
z Polską.

Razem z Jagiełłą przyjęło chrzest trzech jego braci, jeszcze 
pogan; inni książęta litewscy już ochrzczeni w Kościele wschodnim 
pozostawali w obrządku swego chrztu. Kler polski w XV w. 
wprawdzie kwestionował ważność chrztu w obrządku wschodnim, 
ale czynił tak wbrew tradycji Kościoła. Budziło to nawet zastrzeżenia 
Stolicy Apostolskiej, napominającej parokrotnie biskupów polskich, 
żeby poniechali tego rodzaju doktrynę i aby traktowali chrzest 
prawosławny za równie ważny jak  chrzest łaciński.

Kilka dni później —  w lutym 1386 r. — odbyły się zaślubiny 
Jadwigi i Jagiełły, a po dwóch tygodniach koronacja.

Rok 1386 otworzył proces chrystianizacji ziem litewskich. 
Podobnie jak  to było z chrztem Polski w X w., jest to data początku 
działań chrystianizacyjnych trwających bardzo długo. Tradycja
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krakowska, której rzecznikiem był Jan Długosz, kładła nacisk na 
szczególne motywy, którymi kierowała się królowa Jadwiga, a mia
nowicie, aby zapewnić rozszerzenie wiary prawowiernej i pokój wśród 
chrześcijan. Rozszerzenie wiary oznaczało ekspansję misyjną na 
wschód. Pokój wśród chrześcijan odnosił się do ładu w Królestwie, 
a może i do widoków ułożenia kontaktów z Zakonem.

Odpowiedzialność za treść i kształt wiary królowej Jadwigi 
dobrze poświadczają źródła. Z  pewnością górowała pogłębioną 
religijnością nad swoimi współczesnymi. Świadczą o tym m.in. jej 
lektury — Bernard z Clairvaux, objawienia św. Brygidy, św. Amb
roży. Wiemy, że modliła się z trójjęzycznego psałterza — niemiec- 
ko-polsko-łacińskiego. Otrzymała Jadwiga od Długosza tytuł wiary 
katolickiej krzewicielki. Według Długosza towarzyszyła królowi 
w jego pierwszej podróży misyjnej. Ten przekaz raczej nie odpowiada 
rzeczywistości, bowiem obowiązki regentki podczas nieobecności 
króla w Koronie tudzież odzyskiwanie Rusi koronnej od Węgier nie 
pozwoliły zapewne na udział w tej wyprawie.

Jadwiga podjęła także inne działania. Założyła w Pradze bursę 
uniwersytecką dla Litwinów, aby tam kształcili się do głoszenia słowa 
bożego swemu ludowi. Trzy lata później już przez Jagiełłę dokonane 
odnowienie Uniwersytetu Krakowskiego wykorzystało zapis tes
tamentowy królowej, aby nawracać tubylców i poddanych litewskich 
na światło wiary. Jadwiga postarała się jeszcze o fundację benedyk
tynów słowiańskich, sprowadzonych z Pragi na Kleparz w Krakowie. 
Jeszcze za Długosza odbywały się tam modlitwy poranne, msze, 
godziny kanoniczne i inne ceremonie kościelne śpiewane i czytane 
głośno w języku słowiańskim. Była to kontynuacja próby Karola IV 
w Pradze, aby obok obrządku łacińskiego przywrócić na obszarze 
ziem czeskich także i obrządek słowiański, podporządkowany oczy
wiście Rzymowi. Było to ze strony Jadwigi otwarcie ku przeważającej 
liczbowo ludności Wielkiego Księstwa i Rusi.

Decyzja polityczna króla i wola misyjna Jadwigi otworzyły 
proces chrystianizacji. Jak zwykle u jego początku znalazł się 
autorytarny przymus, z czasem przychodziła interioryzacja, przy
swojenie wewnętrzne, łącznie z poczuciem podległości organizacji 
kościelnej i przynależnością do wspólnory chrześcijańskiej. Na tym
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szlaku występowały utrudnienia i przeszkody. Spośród owych zapór 
warto wymienić kilka. Po pierwsze — szczupłość grup misyjnych, 
niedostatki organizacji kościelnej, po wtóre — rozproszone osadnict
wo o nierównej gęstości zaludnienia, po trzecie —  potężny opór 
kultury tradycyjnej, szczególnie bogatej wśród ludów bałtyjskich 
w sferze wyobrażeń, przeżyć duchowych, wierzeń zakorzenionych na 
wsi litewskiej i żmudzkiej, przekazywanych przez poetów ludowych 
w dainach — pieśniach ludowych, trwających aż do dnia dzisiejszego.

Nawrócenie władcy nastąpiło w Krakowie. Akt drugi konwersji 
miał miejsce w stolicy Litwy, w Wilnie, w połowie lutego roku 
następnego, na zjeździe członków dynastii panującej i panów, którzy 
przyjęli wówczas chrzest. Akt trzeci został wypełniony przez podróż 
misyjną króla — wielkiego księcia po kraju w czasie Wielkiego Postu 
1387 r. Władysław Jagiełło, któremu historiografia polska (Jan 
Długosz) nadaje tytuł apostoła nawracającego swój lud, a przez 
Zygmunta Luksemburczyka w 1418 r. porównywany do Konstatyna 
Wielkiego, sam nauczał w języku litewskim. Sam ich król uczył wiary 
i modlitwy Pańskiej. Sam im rozwodził próżność ich wiary pogańskiej. 
[...]  Ojcze nasz, któryś jest w Niebiesiech sam tłumaczył. I  sam w imię 
Ojca, Syna, Ducha znaczył. —  pisał w dwieście lat później Maciej 
Stryjkowski.

N a czele duchownych polskich w otoczeniu króla stał, wtedy już 
upatrzony na biskupa wileńskiego, Andrzej Jastrzębiec, francisz
kanin, który był biskupem Seretu w Mołdawii, sufraganem gnieź
nieńskim i spowiednikim Elżbiety Łokietkówny, babki Jadwigi. 
Duchowni przeprowadzali chrzest przez zanurzanie zwoływanego 
ludu w rzekach i jeziorach, nadając zbiorowo najbardziej używane 
imiona chrzestne —  Piotr, Paweł, Jan, Jakub, Stanisław, a dla 
niewiast —  Katarzyna, M ałgorzata i Dorota. Były to imiona 
powszechnie używane w Królestwie Polskim.

Nietrudno stwierdzić w tekście Długosza, który podaje najobfit
szy opis wydarzeń, tendencję do amplifikacji, do symbolicznego 
wyolbrzymienia treści wydarzeń. Przykładowo, według Długosza, 
nowi chrześcijanie otrzymywali z rąk królewskich białe szaty, z czego 
szydzili Krzyżacy, zarzucając chrztom masowym Litwinów po 
pierwsze — ich kupowanie przy pomocy owych białych szat, po
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drugie — brak katechumenatu dorosłych. W istocie rzeczy — ten 
drugi zarzut był anachroniczny; katechumenatu na Zachodzie już 
wtedy nie było; chrzty ludzi dorosłych już nie zdarzały się w tych 
czasach. Przymus chrztu obwarowany był najwyższymi karami na 
opornych. Był więc ów chrzest autorytarny.

Rozkaz władcy dotyczył chrztu pogan litewskich — wszystkich 
z narodowości Litwinów. Wyłączał więc misję na Ruś — od wielu lat 
chrześcijańską. N a czołowych stanowiskach państwowych pozostali 
książęta litewscy wyznający obrządek wschodni, jak  Skirgiełło
— Iwan —  namiestnik królewski aż do ustąpienia w 1392 r. na rzecz 
Witolda.

W czasie drugiego aktu misji, na zgromadzeniu panów, król 
wydał przywilej fundacyjny katedry świętych Stanisława i Włady
sława w Wilnie. Bulla papieska na elekcję kanoniczną przyszła rok 
później. Kościół katedralny stanął na miejscu, gdzie odprawiano kult 
pogański. Katedrę wileńską uposażono bardzo dostatnio. Zapew
niono jej immunitet skarbowy. Królowa Jadwiga także przyczyniła 
się do wyposażenia diecezji.

Pierwsi biskupi byli Polakami. Diecezja obejmowała cały obszar 
Wielkiego Księstwa. Pierwotnie podporządkowano ją  bezpośrednio 
Stolicy Apostolskiej, co było praktyką stosowaną wobec diecezji 
misyjnych. Kapituła składała się ze skromnej liczby dwóch, potem 
trzech i czterech prałatów oraz dziesięciu kanoników.

Utworzono pierwszych siedem parafii katolickich. Jeszcze 
w czasach Jagiełły liczba ta nieco wzrosła (w większości dzięki 
parafiom w ośrodkach domeny hospodarskiej) do około piętnastu. 
Kilka parafii powstało wśród osadnictwa litewskiego — wyspowego
— na północny wschód od Wilna, na gruncie ruskim. Wielki książę 
Witold dodał od siebie fundację dziesięciu parafii. Kilka zawdzięcza
ło swe powstanie panom. W sumie do 1430 r. 27 kościołów 
parafialnych datuje pierwsze półwiecze chrześcijaństwa litewskiego; 
jest to liczba skromna.

Następna faza — do końca XV w. — przyniosła z górą setkę 
nowych parafii. Dwie trzecie z nich stanowiły fundacje panów. 
W pierwszej połowie XVI w. ogólna liczba doszła do 259 parafii.



8 ALEKSANDER GIEYSZTOR

Pytaniem retorycznym jest, w jakiej mierze sieć parafialna mogła 
zaspokoić potrzeby religijne ludności. Legat papieski w 1520 r. 
stwierdził oddalenie wiernych od ośrodków parafialnych i w tak 
rozległym kraju rzadkość kościołów. Szacunek statystyczny można 
przeprowadzić dopiero w połowie XVI w. W tym czasie, w centralnej, 
zwłaszcza etnicznie litewskiej, części diecezji wileńskiej średnia 
powierzchnia parafii sięgała 350 km2, podczas gdy na obszarze 
etnicznie ruskim, gdzie parafia katolicka skupiała głównie szlachtę, 
powierzchnia ta wynosiła 950 km2. W  porównaniu z ówczesną polską 
siecią parafialną, w której średni obszar parafii wynosił 50-60 km2 ma 
to swoją wymowę. Świadczy o wyzwaniu, jakie olbrzymia przestrzeń 
stawiała skutecznej opiece duszpasterskiej. Przed biskupem piętrzyły 
się trudności w skutecznej administracji. Równie wielkie trudności 
napotykali wierni, jeśli chodzi o chrzest, mszę niedzielną, spowiedź, 
pochówek przykościelny. Obrzędy te w znacznej części roku były 
niedostępne.

To samo odnosi się Żmudzi. Po odzyskaniu jej po zwycięstwie 
grunwaldzkim w 1411 r. rozpoczęto i tam chrystianizację od 
zburzenia pogańskich miejsc kultowych i od misji ewangelizacyjnej. 
Biskupi polscy, jako delegaci soboru w Konstancji, przeprowadzali 
chrzty zbiorowe ludu. Założenie biskupstwa żmudzkiego w 1417 r.
— okoliczność niezwykła — wiąże się z decyzją soborową, a nie 
papieską. Sobór w Konstancji wysoko dźwigał myśl o wyższości 
soboru nad papieżem.

Pierwszy biskup żmudzki — Maciej — pochodził z wileńskiej 
rodziny kupców niemieckich. Należał przedtem do wileńskiej kapitu
ły katedralnej. N a stolicę biskupią wybrano dla niego niewielką 
osadę pośród bagien — Miedniki nad Wornią. Druga część osady 
nazywała się W orniami, stąd też podwójna czasem nazwa diecezji
— miednickiej bądź worniańskiej — obok stale używanej nazwy 
biskupstwa żmudzkiego. Kapituła liczyła 6 kanonii i 6 parafii. 
Ewangelizacja napotkała od razu na sprzeciw ludności. W tym 
przypadku, podobnie jak  w Polsce w XI w., wystąpiło — podsycane, 
jak  się wydaje, przez Krzyżaków — powstanie pogańskie. Rychło je 
stłumiono. Przyrost parafii odbywał się powoli. W XVI w. diecezja 
liczyła 43 kościoły parafialne, przeciętnie — jeden na 600 km 2
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powierzchni.
Po krótkim okresie bezpośredniej podległości Stolicy Apostols

kiej, biskupstwa litewskie znalazły się w metropolii gnieźnieńskiej. 
Stało się tak dzięki rozstrzygającej roli duchowieństwa polskiego 
w zaczątkach chrystianizacji kraju, a także na skutek słabości 
litewskiej organizacji kościelnej. Wielkie Księstwo — niezależne 
w wielu dziedzinach własnej polityki i ustroju — nie mogło uzyskać 
własnej prowincji kościelnej, choć myśl tę podejmowano kilkakrot
nie.

Inną obok metropolii instytucją wspólną dla Polski i Litwy stał 
się Uniwersytet Krakowski. Janowi Fijałkowi zawdzięczamy wydo
bycie jego roli w rozwoju kultury Litwy wczesnochrześcijańskiej. 
Misja litewska wchodziła do planu restytucji i powiększenia uniwer
sytetu. Mając świadomość tego w XV w. oddawano Jagielle sprawie
dliwość, że także w tym uniwersytecie utrzymywał z własnych środków 
synów litewskich i ruskich, co przynosiło owoce w osobach licznych 
bakałarzy i mistrzów, a także niektórych doktorów. Wyświęceni na 
kapłanów szerzą oni wiarę między rodakami w ich własnym języku. 
W  ten sposób każdy z nich wypełnia słowa Ewangelii —  ,,A nawróciw
szy się utwierdzają braci swoich”.

Drugim rektorem, po odnowieniu wszechnicy krakowskiej, 
został Jan W ajdut, książę drohicki z dynastii litewskiej, wnuk 
Kiejstuta. Studia wyższe odbył w Pradze. Między dobroczyńcmi 
uniwersyteckimi odnajdujemy w XV w. Kieżgajłów, Gasztołdów 
i innych. Na liście wpisanych studentów, obok synów mieszczańskich 
z Trok, Wilna, Oszmiany mamy potomków kniaziów i bojarów, jak 
Hermana księcia giedrojckiego i kilku innych Giedrojciów. Jeden 
z nich — Michał Giedrojć, nie związany z Uniwersytetem Krakows
kim, upośledzony fizycznie, asceta u św. Mikołaja w Krakowie 
— zasłynął w drugiej połowie XV w. świętobliwością. Uznano go za 
błogosławionego i oddawano mu kult. Uczniowie Uniwersytetu 
pochodzący z Litwy stawali się biskupami i zasiadali w stallach 
kanonickich w Wilnie i w Miednikach.

Jan Fijałek zwrócił uwagę na dwóch mistrzów krakowskich. 
Jednym z nich był Andrzej kniaź Świrski, który w roku akademickim 
1488/89 wykładał w Krakowie Arystotelesa. Drugi — Adam z Wilna
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—  skromnego pochodzenia, wspierany przez Andrzeja Świrskiego, 
potem piszący się jako Adam z Kotry. Jako mistrz wykładał 
w Krakowie Horacego, a potem przeszedł do kancelarii hospodars- 
kiej. Zachowała się w Bibliotece Jagiellońskiej jedna z jego ksiąg. 
Ozdobił ją  autografem łacińskim i ruskim. Tym wpisem mówi do nas 
wielonarodowa, wielojęzyczna i wielokulturowa przeszłość państw 
jagiellońskich. Jest to litewska i polska wersja humanizmu późnego 
średniowiecza.

Język miejscowy zalecały postanowienia papieskie w XV w. jako 
obowiązek duchowieństwa wobec ludu Litwy. N a początku chrys
tianizacji trzeba było wykładać prawdy wiary w tym języku złożoną 
drogą. Mamy tego opis z 1417 r. na Żmudzi. Duchowni polscy 
przekazywali prawdy wiary tłumaczom litewskim, ci zaś tłumaczyli je 
na żmudzki. Ale już pierwszy biskup żmudzki — Maciej —  znal 
dobrze język swoich diecezjan. Przywilej Kazimierza Jagiellończyka 
w 1447 r. nakazywał, aby godności i urzędy, także kościelne, nadawać 
tylko Litwinom, jeśli będą ich godni, z wyjątkami usprawied
liwionymi potrzebą. Wyjątki takie w Kościele litewskim były bardzo 
liczne. Wygląda na to, że w XV w. jeszcze połowa duchowieństwa 
w obu diecezjach była pochodzenia polskiego. Jednak szacunek, jaki 
płynął dla tego, co najgłębsze w kulturze, czyli dla rodzimego języka, 
decydował o świadomości koniecznego dotarcia do wiernych. Nie 
jest prawdą, że łacina stawiała tu przeszkodę nie do pokonania. 
Oczywiście — msza święta odbywała się po łacinie wszędzie w Koś
ciele Zachodnim, ale duchowieństwo zobowiązane było do nuczania 
w języku miejscowym. Kler znający ten język, niezależnie od swego 
pochodzenia, powiększał się. Istnieje wiele dokumentów fundacyj
nych parafii z początku XVI w., w których fundatorzy — panowie 
litewscy — żądali od plebanów, żeby znali język litewski. Właśnie 
księżom przypadnie zasługa przechowania języka wśród ludności 
wiejskiej, adaptowania go do potrzeb nauczania, tworzenia jego 
awansu w służbie kultury religijnej, a potem jego wytrwałej obrony. 
W całym okresie od końca XIV do XVI w. Kościół odegrał swą rolę 
w przechowaniu i poszanowaniu języka. Nie może tu być mowy 
o jakimkolwiek zamiarze wynarodowienia.

Gdy warstwa wyższa — panowie, bojarzy, kniaziowie — dość
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szybko przyswajała sobie chrześcijaństwo, na wsi kultura tradycyjna 
kładła bardzo duże i długotrwałe zapory. Współistniały w XV i XVI 
w. różne formy pozakościelne związków małżeńskich wśród bojarst- 
wa i chłopów. Nie jest to zjawisko swoiste tylko dla Litwy. Zapisy 
z Rusi z XV w. mówią, że tolerowano tam małżeństwo przez 
zamieszkanie. W dynastii, wśród panów, małżeństwa między katoli
kami i wyznawcami obrządku wschodniego w pełni uznawano. Ale 
jeszcze w XVI w. zdarzały się chrzty dzieci siedmioletnich i starszych. 
Na Żmudzi pogrzeby odbywały się przeważnie na polach, a więc nie 
na miejscu poświęconym, bez udziału duchownych. Chowanie poza 
wsią jest charakterystyczną cechą kultury tradycyjnej. Ale z drugiej 
strony archeolodzy stwierdzili zanik obrządku całopalnego, który 
znika zupełnie na początku XVI w.

Nauczanie wiary zakorzeniło prawdę eschatologiczną wśród 
ludu. W fazach przyswajania chrześcijaństwa odróżnia się właściwie 
jedno kryterium dzielące pogan i chrześcijan. Jest nim wiara w życie 
pozagrobowe rozumiana na sposób chrześcijański.

Nauczanie chrześcijańskie nie mogło, a zapewne nie chciało, 
nruszać miejscowego folkloru religijnego. Folklor ten rysują relacje 
biskupie i relacje jezuitów z XVI i XVII w. Przykładem są pieśni 
litewskie przenoszące zaskakująco obszerne obszary mityczne. Zbyt 
ostre wystąpienia misyjne Hieronima z Pragi na początku XV w. na 
Litwie naruszały ład publiczny i spotkały się z dezaprobatą Witolda, 
który tego misjonarza usunął.

Władze świeckie i duchowne okazywały swoistą tolerancję na 
obszarze uznanym za nieistotny. Święte drzewa i kamienie nadal 
należały do ludowej wizji świata. Na Żmudzi dopiero kontrreform a
cja położyła kres istnieniu miejsc kultowych.

W obrazie Litwy chrześcijańskiej nie może zabraknąć wzmianki 
o Kościele wschodnim. Wielkie Księstwo było litewskie ze swej 
genezy i nazwy. Szybkie i rozległe podboje Giedyminowiczów 
doprowadziły do wcielenia olbrzymich obszarów po Psków, Wiaźmę, 
Czernihów. Litwini wszędzie zastawali rozwiniętą organizację Koś
cioła wschodniego z jego wielowiekową kulturą duchową, piśmien
niczą i artystyczną, a także z masą wiernych. Proporcje demograficz
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ne i kulturowe przemawiały za przewagą kultury ruskiej w Księstwie. 
Język ruski stał się urzędowym-kancelaryjnym i utrzymał się w swo
ich reliktach aż do rządów Jana III.

Litewski obóz panujący nie skłaniał się jednak ku pełnej 
akkulturacji z ruszczyzną. Katolicka, litewska etnicznie warstwa 
bojarstwa — główna siła zbrojna państwa — górowała liczebnie nad 
bojarstwem prawosławnym.

Ludność litewska była mniejsza liczebnie, ale jej część mobilizo
wana do walki przeważała. Żmudź i Wileńszczyzna miała prawie 
równą szlachcie mazowieckiej masę drobnego bojarstwa. Sojusz 
z Polską i przyjęcie chrześcijaństwa w obrządku łacińskim dały 
sposobność do samoutwierdzenia się litewskości. Dość długo główne 
urzędy były zastrzeżone dla katolików, a więc dla Litwinów. 
Zaburzenia po śmierci Jagiełły i W itolda zmusiły książąt i panów 
litewskich do ustępstw. Potem —- do otwierania w ciągu XV w. 
wyższych godności dla kniaziów i panów ruskich. Przed rokiem 1413 
składnik ruski w wielkiej radzie nie przekraczał 4 proc. W połowie 
stulecia sięgnął 20 proc., pod koniec XV w. — 37 proc. Ale nadal 
panowie ruscy nie przeważali liczebnie mimo przewagi ziem ruskich. 
W związku z tym nastąpiło przesunięcie semantyczne w stosowaniu 
terminu „my — Litwini” jako wyrazu wspólnoty już nie ściśle 
etnicznej. Niemniej rada najwęższa wokół hospodara pozostawała 
nadal katolicka i litewska. Aby dostać się do niej, Sapiehowie
— pochodzenia ruskiego — przeszli na katolicyzm.

W XV w. dojrzewał mit kompensacyjny wobec Polaków — o po
chodzeniu rzymskim szlachetnych Litwinów. Miał on wymowę 
najwyraźniej separacyjną wobec Rusi. Religia katolicka wyróżniała 
Litwinów jako polityczną i kulturalną sól ziemi. W katolicyźmie 
tkwią korzenie późniejszej okcydentalizacji, tego, że dzisiejsze kraje 
bałtyckie nie czują się związane swoją kulturą ze Wschodem.

Dynastia jagiellońska w XV w. uznawała Kościół wschodni, 
udzielała mu przywilejów. Interesowała się sprawą unii Kościołów. 
Doceniała wartości sztuki ruskiej, szukała dla niej miejsca w Koronie
— w zamku lubelskim, w katedrze gnieźnieńskiej, w kolegiatach
— wiślickiej i sandomierskiej, na Łyścu, na Wawelu. Działo się to
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w swoistym, może osobistym ekumenizmie Jagiełły i Kazimierza 
Jagiellończyka, którzy byli wiernymi i gorliwymi katolikami, ale 
doceniali walory sztuki bizantyjskiej.

W perspektywie XV i trzech następnych stuleci więzy z Za
chodem były zasadniczym warunkiem przeżycia państwa litewskiego 
i jego klasy rządzącej. Inaczej Wielkie Księstwo stałoby się znacznie 
wcześniej niż w XVIII w. ofiarą Moskwy. W granicach średniowiecza 
nie było mowy o polonizacji, nawet warstwy panującej. Szło o zwró
cenie Litwy ku Zachodowi, ku zachodniej wersji kultury. Już w XV w. 
wyrażało się to w gospodarce, w powiązaniach handlowych, w zmia
nach uwarstwienia społecznego, w emancypacji bojarstwa, które 
uzależnione od wielkiego księcia uzyskiwało wolności osobiste. 
Początkowo zachodni ustrój miejski przeniesiono tylko do kilku 
miast. Potem objął on inne ośrodki.

W XV w. nie było zjawiska polonizacji szlachty i mieszczaństwa 
litewskiego. Realne zagrożenie istniało natom iast ze strony kultury 
ruskiej. Dopiero wiek XVI przyniósł zdecydowaną opcję polską 
warstw panujących. W wymianie wartości kulturowych rolę wiodącą 
odgrywał Kościół. U  schyłku XV w. symbolem chrystianizacji Litwy 
jest postać świętego Kazimierza, który zmarł w 1484 r. Był to książę 
cnoty godnej podziwu, jednającej serca wielu narodów. Wyniesienie go 
na ołtarz katedry wileńskiej nadało mu wymiar spoiwa zamykającego 
pierwszy okres chrystianizacji Litwy, obok osoby królowej Jadwigi, 
która tę chrystianizację rozpoczynała.

Aleksander Gieysztor — profesor, historyk, prezes 
Polskiej Akademii Nauk.
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Arvydas Bruźas

Kościół katolicki i ruch dysydencki na Litwie

W 1961 r. biskup Wilna i Poniewieża Julijonas Stepanovicius 
za odmowę wykonywania poleceń władz partyjnych Litwy został 
zesłany do zapadłej mieściny Żagara, gdzie przeżył prawie 20 lat. Dla 
reżimu była to kolejna akcja niszczenia Kościoła katolickiego na 
Litwie, co czynił zresztą już od 1940 r. Mimo to władzom nie mogło 
nawet przyjść do głowy, że to właśnie Kościół pokieruje ruchem 
dysydenckim na Litwie, a ten ruch nie tylko obali ustrój, ale także 
stanie się katalizatorem rozpadu całego ZSSR.

Sytuacja Kościoła katolickiego na Litwie przed i po drugiej wojnie światowej

Katolicy stanowią na Litwie absolutną większość (ponad 80 
proc.). Liczba wyznawców innych religii (prawosławia, judaizmu, 
rozmaitych odłamów protestantyzmu) jest nieznaczna. Fakt ten 
uwarunkował wyjątkową sytuację partii politycznych i organizacji 
katolickich w życiu społecznym Litwy przed drugą wojną światową. 
Do 1926 r. Litwą rządziła chrześcijańska demokracja, która udzielała 
poparcia organizacjom katolickim i uczyniła Kościół katolicki na 
Litwie jedną z najbardziej wpływowych instytucji. Z kolei po objęciu 
steru rządów przez partię Tautininkai, niezainteresowaną wzmoc
nieniem Kościoła, nie podjęto żadnych kroków w kierunku ograni
czenia jego wpływów.

Wiele organizacji katolickich zjednoczyło się w utworzonym 
w 1919 r. Centrum Akcji Katolickiej (Kataliku veikimo centras), 
o którego sile można wnioskować na podstawie tego, że wszystkie te 
organizacje liczyły wtedy około 800 tys. członków (jedna trzecia 
ludności Litwy przed drugą wojną światową).

W 1927 r. pomiędzy W atykanem i Litwą został podpisany
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konkordat, którego 28 artykułów zapewniało Kościołowi katolic
kiemu na Litwie pełną swobodę działania, zabezpieczając mu 
wszelkie potrzeby prawne, duchowe i materialne.

Taką komfortową sytuacją Kościół nie cieszył się zbyt długo. 
W niecałe dwa tygodnie po okupowaniu Litwy, 25 czerwca 1940 r. 
władze sowieckie wydały dekret o rozdziale Kościoła i państwa. Tym 
dekretem władze komunistyczne rozpoczęły otwarty atak przeciwko 
Kościołowi, starając się nie tylko ograniczyć jego wpływy w społecze
ństwie, ale również presją administracyjną i konfiskatą znacznej 
części m ajątku złamać organizację wewnętrzną Kościoła, aby potem 
w ogóle go zlikwidować. Partia komunistyczna chciała sama for
mować umysły i kształtować nastroje społeczne. Kościół stanowił tu 
tylko przeszkodę. Duchową ideologią partii był ateizm.

Pierwszym posunięciem przeciwko Kościołowi katolickiemu po 
wydaniu dekretu o rozdziale Kościoła i państwa było wypowiedzenie 
konkordatu z Watykanem. Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej na 
Litwie, arcybiskup Luigi Centoz, został po prostu wezwany do 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdzie mu zakomunikowano, że 
konkordat z 1927 r. uległ zerwaniu, a sam arcybiskup ma w ciągu 
dwóch dni opuścić zajmowane mieszkanie i do 25 sierpnia 1940 r. 
wyjechać z Litwy. Zaraz skonfiskowano nawet osobiste, niewielkie 
konto bankowe arcybiskupa i dopiero po interwencji ambasady 
niemieckiej na Litwie pozostawiono mu trochę pieniędzy na wyjazd.

To był dopiero początek. Już 28 czerwca zakazano nauczania 
religii na uczelniach i w szkołach, zabroniono obchodzenia świąt 
katolickich. Zlikwidowano wydawnictwa katolickich książek, pism 
i gazet, zamknięto wszystkie organizacje katolickie, klasztory itp.

Po kilku tygodniach Kościołowi wymierzono kolejny ciężki cios 
— 690 świątyniom odebrano 17 614 ha ziemi, a klasztorom — około 
1510 ha. Kościoły obłożono wysokimi podatkami, a wkłady pienięż
ne na kontach bankowych księży i organizacji katolickich po
chodzące z ofiar podległy konfiskacie.

Następne uderzenie dotknęło szkolnictwo kościelne — zamknię
to 3 z 4 funkcjonujących na Litwie seminariów duchownych oraz 
zlikwidowano Wydział Teologiczny na Uniwersytecie w Kownie.
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Budynki po zamkniętych seminariach przekazano dyslokowanym na 
Litwie sowieckim jednostkom wojskowym. NKW D rozpoczął dzia
łania mające na celu wprowadzenie jego agentów w struktury 
kościelne w celu zniszczenia Kościoła od wewnątrz.

Wybuch wojny ZSSR z Niemcami powstrzymał na kilka lat 
rozpoczęty już pogrom Kościoła katolickiego na Litwie, ale w 1944 r., 
wraz z powrotem bolszewików, cały proces wznowiono.

W pierwszych latach powojennych prawie jedna trzecia księży 
litewskich znalazła się w obozach na Syberii, wielu rozstrzelano. 
Hierarchii Kościoła również nie ominęły represje — w 1946 r. 
aresztowano, a potem rozstrzelano biskupa V. Boriseviciusa, w więzie
niu we Włodzimierzu umarł biskup M. Reinys, do Gułagu zesłano 
biskupów P. Ramanauskasa i T. Matulionisa. Biskupstwami za
rządzali wikariusze generalni, ale tych też w końcu posłano na Syberię.

Po śmierci Stalina nastąpiło pewne zelżenie represji. N a Litwę 
powrócili z Syberii dwaj biskupi (T. Matulionis, P. Ramanauskas) 
i około 130 księży. Obu biskupom władze nie zezwoliły na kon
tynuowanie pracy duszpasterskiej, ale większość księży energicznie 
włączyła się w leczenie ran Kościoła. Niektórzy wrócili dobrowolnie na 
Syberię, gdzie pozostawały przecież dziesiątki tysięcy zesłanych Lit
winów.

Władze, zorientowawszy się, że Kościół litewski szybko odradza 
się, zastosowały cały arsenał środków, które powinny doprowadzić 
do jego ostatecznego rozbicia — od prostego zamykania kościołów 
pod pretekstem braku parafian i aresztowania aktywnych księży, po 
rozsadzanie Kościoła od wewnątrz poprzez agentów KGB. Po
wstrzymać ten proces mogło tylko szerokie rozgłaszanie faktów 
naruszania praw ludzi wierzących i gwałtu zadawanego Kościołowi. 
Ważne było zwłaszcza, żeby dowiadywała się o tym społeczność 
światowa. Tak narodziła się „K ronika Kościoła Katolickiego na 
Litwie.”

„Kronika Kościoła Katolickiego na Litwie”

Już od lat powojennych katolicy na Litwie szukali sposobu, przy 
pomocy którego mogliby przedstawiać Zachodowi ucisk, któremu
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podlegali w swojej ojczyźnie. W 1948 r. F. Kapoćius przekazał 
papieżowi Piusowi XII list katolików litewskich, w którym opisali oni 
kampanię mającą na celu pogrom Kościoła na Litwie. List stał się 
szeroko znany w Niemczech, niemieckojęzycznej części Szwajcarii, 
przełożono go na angielski i francuski. Jednak oficjalnej odpowiedzi 
z W atykanu nie było. Musiało upłynąć jeszcze niemało lat, dopóki 
poprzez „żelazną kurtynę” nie przedostało się wydanie podziemne, 
które pełnym głosem przemówiło na temat naruszania praw człowie
ka na Litwie. Pierwszy numer „Kroniki Kościoła Katolickiego na 
Litwie” ukazał się 19 marca 1972 r.

Inicjatorem edycji „K roniki” był ksiądz Sigitas Tamkevicius 
z niewielkiego miasteczka Kybartai — dzisiaj biskup Kowna i rektor 
kowieńskiego seminarium duchownego. Według jego zamierzeń 
„K ronika” miała relacjonować tylko fakty bezsporne i unikać 
dawania wyrazu emocjom i domysłom. Ksiądz Tamkevicius wie
dział, że KGB natychmiast zechce zniszczyć i skompromitować 
wydawnictwo, oskarżając „Kronikę” o przedstawianie faktów zmyś
lonych. Wybiegając naprzód można powiedzieć, że KGB nie zdołał 
obalić czy „sprostować” ani jednego przypadku opisanego w „K ro
nice” . Do dzisiaj „K ronika” stanowi jakby encyklopedię ruchu 
obrony praw człowieka na Litwie, relacjonując chronologicznie nie 
tylko procesy i aresztowania dysydentów, ale również nie tak istotne, 
lecz ważne dla dziejów zbrodni władz sowieckich fakty —  rozbiórkę 
krzyży przy drogach, zastraszanie młodzieży uczęszczającej do 
kościoła, szantaż i groźby wobec wierzących itp.

Ksiądz Sigitas Tamkevicius potrafił zapewnić „Kronice” dosko
nałą konspirację i skupić wokół siebie wyznawców tych samych idei, 
odpowiedzialnych za różne etapy prowadzenia pisma. Na ogół nie 
znali się oni wzajemnie. O podziemnej działalności księdza nie 
wiedzieli nawet jego przyjaciele i bliscy.

„Kronikę” , pisaną i powielaną najprostszymi sposobami, kol
portowano przy pomocy osób zaufanych. Jeden numer liczył mniej 
więcej 40 stron.

Już w pierwszym zeszycie „K roniki” opublikowano memoran
dum katolików litewskich, które podpisało 17 054 osób. Zaczynało
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się ono od słów: Po drugiej wojnie światowej narody podniosły się z ruin 
i chcą stałego pokoju. Podstawą takiego pokoju jest sprawiedliwość 
i szanowanie praw człowieka. M y, wierzący z Litwy, żałujemy bardzo, 
że do dzisiaj na Litwie naruszane są prawa wierzących i prześladowany 
jest Kościół...

M emoranda, zbiorowe oświadczenia i listy otwarte stanowiły 
najbardziej efektywne metody protestu, dlatego wykorzystywano je 
dość często. Listy zbiorowe wierzących były środkiem skutecznym 
także dlatego, że władze nie mogły twierdzić, iż protestuje jedynie 
niewielka grupa osób, która nie wyraża opinii ogółu. Z drugiej 
strony, żeby złożyć podpis pod takim listem należało wykazać się nie 
lada odwagą, bowiem władze sowieckie w takich wypadkach nie 
przebierały w środkach perswazji.

Cały materiał dotyczący naruszania praw człowieka na Litwie, 
który docierał do wydawców „K roniki” , był starannie sprawdzany, 
redagowany i grupowany stosownie do tematyki. Stopniowo wy
kształciły się stałe rubryki: Z  sali sądowej, Rewizje i aresztowania, 
Niszczenie krzyży  itp.

Rozpowszechnienie „Kroniki” na Zachodzie

Litewskie emigracyjne organizacje katolickie na Zachodzie 
z sympatią obserwowały walkę wiernych na Litwie o swoje prawa. 
Natychmiast też włączyły się w rozpowszechnianie „K roniki” . Zajęła 
się tym jedna z największych i najbardziej wpływowych organizacji 
katolików litewskich w USA — Pomoc Religijna Katolików Litews
kich (Lietuviu Kataliku Religine Salpa).

Pomoc Religijną utworzono 2 lutego 1961 r. w stanie New York 
i tamże zarejestrowano. Jej celem, deklarowanym w statucie, była 
Obrona praw ludzi wierzących na okupowanej przez Z S S R  Litwie 
i okazywanie pomocy Kościołowi litewskiemu. Pomoc Religijna była 
filialną organizacją dwóch innych dużych organizacji litewskich 
— Jedności Księży Litewskich w Ameryce (Amerikos Lietuviu 
Kunigu Vienybe) i Wspólnego Funduszu Litwinów w Ameryce 
(Bendras Amerikos Lietuviu Fondas). Jak później podał do wiado
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mości administrujący środkami Pomocy Religijnej ksiądz Kazimie- 
ras Pugevicius, bezpośrednią przyczyną utworzenia tej organizacji 
było natarczywe żądanie episkopatu amerykańskiego, żeby prze
znaczona pomoc w wysokości 20 tys. dolarów rozdzielana była 
wyłącznie przez duchownych. W ten sposób powstała rada dyrek
torów Pomocy Religijnej składająca się z księży. Radą kierował 
biskup Vincentas Brizgis.

W 1974 r. Pomoc Religijna opublikowała w USA jednotomowe 
wydanie siedmiu pierwszych zeszytów „K roniki” w języku angiels
kim i litewskim. Publikacja, k tóra ukazała się pod redakcją 
powszechnie cenionego na emigracji uczonego i działacza społecz
nego, profesora Juozasa Brazaitisa, spotkała się z natychm ias
towym zainteresowaniem prasy amerykańskiej. Pierwszym dużym 
tekstem opartym  na faktach z „K ronik i” był artykuł M. Seegera 
w „Los Angeles Times” . Niedługo potem  duże artykuły o prze
śladowaniach na Litwie ludzi wierzących pojawiły się w „U.S. News 
and W orld R eport” , „Daily News” i „Catholic S tandart” . Stanowi
ło to znak, że został obalony m ur kłamstw i dezinformacji o sytuacji 
na Litwie. Wpływ „K ronik i” dzięki temu znacznie wzrósł.

Chcąc lepiej zorganizować edycję i kolportaż „K ronik i” 
w USA, ksiądz M indaugas Kuzminskas w 1976 r. w stanie Illinois 
założył Stowarzyszenie dla W ydawania „K roniki Kościoła K atolic
kiego na Litwie” , przemianowane rok później na Stowarzyszenie 
Kroniki Litewskiej (Lietuvos kronikos sajunga). Cała działalność 
tej organizacji była nakierowana na gromadzenie funduszy potrzeb
nych na druk, tłumaczenie i kolportaż „K ronik i” .

Stowarzyszenie co rok wydawało tom „K roniki” w języku 
litewskim, angielskim i hiszpańskim, a także udzielało wsparcia jej 
edycjom europejskim w języku niemieckim i włoskim. Wszystkie 
wydane tomy Stowarzyszenie bezpłatnie rozesłało do 138 państw. 
Otrzymało je ponad 3 tys. biskupów Kościoła katolickiego, biblio
teki uniwersyteckie i stacje telewizyjne, wysocy urzędnicy państ
wowi, przywódcy organizacji społecznych i religijnych. W latach 
1982-1985 Stowarzyszenie wydawało także biuletyn informacyjny 
„Głos K roniki” (Kronikos balsas).
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Bardzo ważną rolę w rozpowszechnieniu na całym świecie 
faktów opisanych w „Kronice” na temat prześladowań na Litwie 
ludzi wierzących odegrał Litewski Ośrodek Informacyjny (Lietuviu 
informacijos centras), założony w 1980 r. przy Pomocy Rełiginej 
Katolików Litewskich. W ciągu bardzo krótkiego czasu Ośrodek stał 
się profesjonalną agencją informacyjną cieszącą się autorytetem 
w USA.

Ośrodek otrzymywał z Litwy najnowsze wydawnictwa podziem
ne, dysponował bieżącymi informacjami o działalności dysydentów, 
śledztwach, przesłuchaniach, aresztowaniach i natychmiast przeka
zywał te wiadomości litewskiej prasie emigracyjnej oraz organizac
jom  społecznym i katolickim. Wszystkie otrzymywane informacje 
Ośrodek tłumaczył i posyłał do ponad 900 gazet i pism, organizacji 
związanych z ruchem obrony praw człowieka i do agencji informacyj
nych. Z informacji Ośrodka szeroko korzystały „Głos Ameryki” , 
„W olna Europa” , „Radio W atykan” i inne stacje.

Dzięki działaniom tego rodzaju, znaczenie informacji przekazy
wanej przez „Kronikę” wzrosło wielokrotnie. Władze partyjne Litwy 
organizowały prawdziwe polowania na wydawców „K roniki” , p ró
bując wszelkimi środkami zlikwidować tę inicjatywę.

Represje wobec pracowników „Kroniki”

W latach 1972-1987 wszystkie najbardziej znane procesy dysy
dentów na Litwie były związane ze współpracą lub rozpowszech
nianiem „K roniki” . Stała się ona jakby symbolem oporu wobec 
reżimu.

Gdy tylko pojawiła się „K ronika” , postawiono na nogi wszyst
kie rejonowe jednostki KGB. Przeprowadzono wiele rewizji w miesz
kaniach, przesłuchano wielu dysydentów, ale na ślady „K roniki” nie 
natrafiono. Dopiero po dwóch latach KGB zdołał wpaść na ślad 
„K roniki” i aresztował kilka osób.

W 1974 r. przed Sądem Najwyższym Litewskiej SSR rozpoczął 
się głośny proces niektórych współpracowników „K roniki” . KGB 
triumfował i głośno obwieszczał, że „K ronika” została rozgromiona.
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W procesie tym skazano: P. Plumpę — na 8 lat łagru, P. Petronisa 
— na 4 lata łagru oraz jeszcze kilka innych osób na mniejsze wyroki.

W tym samym roku odbył się głośny proces działaczki ruchu 
obrony praw człowieka N. Sadunajte, a jednym z punktów oskar
żenia była sprawa znalezionych u niej egzempalarzy „K roniki” .

Były to ciężkie ciosy wymierzone w ruch obrony praw człowieka 
na Litwie, ale „K ronika” wychodziła nadal. Jej wydawcom udało się 
w dodatku otrzymać szczegółowe informacje o wspomnianych 
procesach i opisać je, zaznajamiając z nimi opinię światową.

Rok 1975 zaznaczył się nowymi procesami współpracowników 
„K roniki” . Za współpracę i dostarczanie informacji „Kronice” na 
3 lata łagru skazany został Juozas Grażys, a na 7 lat więzienia i 3 lata 
zesłania — przyjaciel Andrieja Sacharowa, wybitny uczony Siergiej 
Kowaliow. N a czas rozprawy przeciw swojemu przyjacielowi Sacha- 
row przyjechał do Wilna, gdzie spotkał się z dysydentami litewskimi.

Następne lata także notują procesy sądowe wydawców i współ
pracowników „K roniki” . Byli sądzeni grupowo i indywidualnie, ale 
nie udało się zniszczyć wydawnictwa. Łącznie ukazało się w tych 
latach 81 numerów „K roniki” . Za każdy z nich wydawcy zapłacili 
wieloma latami łagrów.

Z  języka rosyjskiego tłum. Kazimierz Stembrowicz

Arvydas Brużas — ur. 1962, historyk, publicysta 
tygodnika litewskiego Kataliku Pasaulis. Mieszka w Wil
nie.
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Grzegorz Blaszczyk

Litwa w latach 1988-1990

P rz e m ia n y  na Litwie w latach 1988-1990 można nazwać 

rewolucyjnymi, biorąc pod uwagę ich tempo i głębokość oraz 
historyczne znaczenie dla narodu litewskiego. Niektórzy nazywają je 
drugim odrodzeniem narodowym Litwinów, po odrodzeniu z przeło
mu XIX i XX w., które doprowadziło do powstania nowoczesnego 
narodu litewskiego i jego państwa. W artykule zamierzam przed
stawić chronologiczny zapis wydarzeń od powstania Sajudisu do 
powstania Państwa Litewskiego — od czerwca 1988 do marca 1990 r. 
Obydwa wydarzenia należą do najważniejszych w dziejach tego 
narodu i państwa. W bardzo krótkim okresie, bowiem w ciągu 
niecałych dwóch lat, dokonało się odrodzenie narodu litewskiego 
i innych narodów mieszkających na Litwie; to drugie zagadnienie 
tylko sygnalizuję. W okresie tym można wyodrębnić trzy główne 
podokresy: powstanie i początek działalności Sajudisu, okres swois
tej dwuwładzy i powstanie Państwa Litewskiego.

Najpierw należy pokrótce scharakteryzować sytuację na Litwie 
przed 1988 r. W tym czasie Litwa należała do najlepiej rozwiniętych 
gospodarczo republik sowieckich, a jej mieszkańcy cieszyli się 
najwyższym poziomem życia w „K raju R ad” . Litwini stanowili 
około 4/5 ogółu mieszkańców republiki (Rosjanie około 9 proc.). 
Świadomość narodowa Litwinów była na ogół wysoka, choć jej nie 
uzewnętrzniano z oczywistych powodów. Istotną rolę odgrywała tu 
pamięć historyczna narodu: życie w niepodległej Litwie do 1940 r., 
namiastka państwowości podczas okupacji niemieckiej (1941-1944), 
zbrojny ruch oporu przeciwko ZSSR w latach 1944-1952 oraz 
zbiorowe cierpienia w dobie stalinizmu. Komunizm był tu zjawis
kiem narzuconym odgórnie i tylko formalnie zaakceptowanym przez 
społeczeństwo. Opozycja wobec systemu była słaba i ograniczała się 
do tzw. dysydentów. Stosunkowo silny był jedynie nurt opozycji
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religijnej na czele z Komitetem Obrony Praw Wierzących na Litwie, 
założonym w 1978 r. Dysydenci, dziesiątkowani przez więzienia, 
zsyłkę i emigrację, stanowili niewiele liczący się margines w życiu 
społecznym. Nie było tu bowiem dobrze zorganizowanej opozycji na 
wzór KOR-u w Polsce czy choćby K arty 77 w Czechosłowacji.

W tak zarysowanej sytuacji Litwy pojawiła się pierestrojka, 
zainicjowana po przejęciu władzy sekretarza generalnego KPZS 
przez Michaiła Gorbaczowa w kwietniu 1985 r. Pierestrojka zawitała 
nad Wilię stosunkowo późno, dopiero bowiem w połowie 1988 r. 
Niemniej poprzedzające ją  lata też odegrały pewną rolę. W tym czasie 
zaczęły powstawać nieformalne kluby zajmujące się głównie ekologią 
i ochroną zabytków. Kluby te były tolerowane przez władze i mają 
swoje zasługi w zakresie ochrony środowiska naturalnego i dziedzict
wa kulturalnego oraz tworzenia pierwszych, niezależnych struktur. 
Jednak były one nieliczne i skupiały tylko niektóre kręgi inteligencji.

Powstanie i początek działalności Sajudisu (VI-X 1988).

Początki pierestrojki na Litwie są związane z powstaniem 
Litewskiego Ruchu na Rzecz Przebudowy zwanego w skrócie 
Sajudis. Powstał on 3 czerwca 1988 r. w Litewskiej Akademii Nauk. 
Wówczas to grono inteligencji, głównie pisarze, naukowcy i artyści, 
dokonało wyboru grupy inicjatywnej, złożonej z 35 osób. Celem 
Ruchu było początkowo poparcie polityki pierestrojki, a dodat
kowym postulatem stało się odrodzenie narodowe Litwinów.

Przy genezie Sajudisu trzeba podnieść dwa fakty. Po pierwsze 
— wskazać na wpływ wydarzeń w Estonii, gdzie pierestrojka zaczęła 
się wcześniej i skąd Litwa początkowo czerpała wzory, również 
w 1989 r. Po drugie — w genezie Sajudisu istotna rola przypadła nie 
dysydentom czy innym opozycjonistom, lecz partyjnym intelek
tualistom. Formalnie rzecz biorąc, początki Sajudisu były związane 
z przygotowaniami do XIX Konferencji Partyjnej KPZS, która 
odbyła się w Moskwie od 28 czerwca do 1 lipca 1988 r. To właśnie 
dwa wiece związane z pożegnaniem (24 czerwca) i przywitaniem 
delegatów na konferencję partyjną (9 lipca) stały się pierwszymi,
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masowymi wystąpieniami Sajudisu.
Ważnym wydarzeniem w dziejach Sajudisu był tzw. wiec 

żałobny 23 sierpnia 1988 r. z okazji 49 rocznicy paktu Ribben- 
trop-M ołotow, uznanego za początek drogi prowadzącej do utraty 
państwowości przez Litwę w 1940 r. W Wilnie zebrało się wówczas 
około 200-250 tys. osób, które przyszły z narodowymi, przedwojen
nymi flagami Litwy: żółto-zielono-czerwonymi. Flagi te były okryte 
kirem na znak żałoby narodowej po utracie niepodległości i państ
wowości. To wtedy Sajudis stał się ruchem naprawdę masowym 
i niezwykle popularnym w społeczeństwie litewskim. Nie była to już 
tylko grupka intelektualistów wyrażających swoje poparcie dla 
polityki pierestrojki.

Sajudis okrzepł na zjeździe założycielskim 22-23 października 
1988 r., na którym uchwalono program  i statut oraz wybrano władze 
centralne. Najwyższym organem Ruchu stał się Zjazd, zbierający się 
co dwa lata. N a Zjeździe dokonuje się wyboru Sejmu (220 osób), a ten 
z kolei wybiera Radę Sejmu — organ stale działający na czele 
z przewodniczącym Vytautasem Landsbergisem. W śród 35-osobo- 
wej Rady Sejmu dominowali pisarze (9 osób), filozofowie (6) 
i ekonomiści (5), był też jeden robotnik i jeden ksiądz, nie było 
chłopów. Pod względem narodowościowym, poza jednym Ros
janinem i jednym Żydem, wszyscy byli Litwinami.

W swoim programie Sajudis określił się jako samodzielny ruch 
obywatelski, popierający i rozwijający przebudowę społeczeństwa 
socjalistycznego w kierunku demokracji i humanizmu'. Była też mowa 
o tym, że powstał on z inicjatywy obywatelskiej jako wyraz od
rodzenia moralnego, narodowego i politycznego społeczeństwa. 
W śród głównych celów Sajudisu wymieniono: demokrację, suweren
ność państwową, gospodarczą i kulturalną LSSR oraz prawne 
państwo socjalistyczne. W dalszych punktach program u omówiono 
zasadnicze kwestie dotyczące państwa (tu o stosunku do ZSSR, który 
określono jako federację), praw człowieka i obywatela, sprawied
liwości społecznej, narodu (tu przedstawiono szereg postulatów, 
zmierzających do odrodzenia narodu litewskiego), kultury, religii, 
gospodarki i ochrony przyrody. W sumie był to program odrodzenia 
narodowego i politycznego Litwy jako państwa socjalistycznego,
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funkcjonującego w ramach ZSSR, ale o dużym stopniu samodzielno
ści gospodarczej i kulturalnej.

W spomniany zjazd zakończył pewien etap nie tylko w dziejach 
Sajudisu, lecz i całej Litwy. W tym momencie zakończył się bowiem 
pierwszy i żywiołowy okres tego Ruchu, a jego miejsce zajęła 
organizacja realizująca określony program i włączona do oficjalnych 
struktur życia społeczno-politycznego Litwy.

Rok 1989: Kto kogo? 
Komunistyczna Partia Litwy

Roku 1989 nie należy rozumieć w sensie kalendarzowym. Jego 
początku należy bowiem szukać w końcu roku 1988 (po zjeździe 
Sajudisu), a naturalnego zakończenia w wyborach z 24 lutego 1990 r.

Rok 1989 to typowy okres przejściowy, charakteryzujący się 
swoistą dwuwładzą. W tym czasie funkcjonowały bowiem dwie 
główne siły polityczne: Sajudis i Komunistyczna Partia Litwy (KPL). 
Była to oczywiście sytuacja nienormalna i nie mogła trwać długo. 
Problemem było jedynie to, kto wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku. 
Mówiąc słowami Lenina: kto kogo? Formalnie władza należała do 
komunistów. KPL była wówczas jedyną i masową partią polityczną, 
liczącą w szczytowym okresie swojego rozwoju 203 tys. członków. Na 
jej czele stał Algirdas Brazauskas (od 20 X 1988), działacz partyjny 
aktywnie zaangażowany w pierestrojkę niemal od jej początków na 
Litwie. Jego kariera partyjna nie była typowa, ponieważ po studiach 
technicznych w 1956 r. najpierw pracował w wyuczonym zawodzie 
(budownictwo wodne), a następnie szybko awansował w przemyśle 
materiałów budowlanych. Był m.in. ministrem w tym resorcie 
w latach 1965-1966, a potem I zastępcą przewodniczącego Komisji 
Planowania przy Radzie Ministrów. Do aparatu partyjnego prze
szedł dopiero 1977 r. Objął stanowisko sekretarza ekonomicznego 
KC oraz członka Biura Politycznego. W 1988 r. dał się poznać jako 
odważny polityk, który jako jedyny przedstawiciel najwyższych

i „Lithuania” 1990, nr 1. s. 137.
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władz państwowych i partyjnych uczestniczył w masowych wiecach 
Sajudisu. Zyskał wówczas dużą popularność w społeczeństwie.

Członkowie KPL sprawowali w tym czasie główne urzędy 
w państwie: przewodniczącego Prezydium Rady Najwyższej (Vytau- 
tas Astrauskas), premiera (Vytautas Sakalauskas), prezesa Sądu 
Najwyższego (Jonas Misiunas) i kontrolowali związki zawodowe 
(przewodniczący Lionginas Maksimovas). W rzeczywistości władza 
komunistów w 1989 r. stale zmniejszała się przy jednoczesnym 
wzroście znaczenia Sajudisu. Był to okres stopniowego kryzysu 
w łonie KPL, który doprowadził do rozłamu w ruchu komunistycz
nym w grudniu tego roku. Zanim jednak do tego doszło, KPL 
przeszła znamienną ewolucję, którą odzwierciedlają kolejne plena 
KC tej partii. Jeszcze w grudniu 1988 r. na XV plenum KC (9 XII) 
zwolniono II sekretarza KPL M ikołaja M itkina, Rosjanina, ostro 
krytykowanego już na poprzednim plenum i związanego z byłym 
I sekretarzem Rimgaudasem Songailą. Był to typowy aparatczyk, 
przez długie lata związany pracą w KPZS z Karelią. Dopiero w 1986r. 
wysłano go na Litwę na stanowisko II sekretarza; stanowisko to 
należało do nomenklatury Biura Politycznego KPZS. Z kolei na 
tymże plenum wybrano II sekretarza w osobie W ładimira Bieriozo- 
wa, również Rosjanina, co było zgodne z długoletnią praktyką. 
Niemniej W. Bieriozow przynajmniej urodził się na Litwie i tu działał 
w aparacie komsomolskim i partyjnym.

W ażną rolę odegrało XVIII plenum KC (24 V I 1989), które było 
istnym trzęsieniem ziemi, zarówno pod względem organizacyjnym, 
jak  i ideologicznym. Ze składu KC usunięto 25 osób (z różnych 
powodów), a w uchwale była mowa o otwarciu dyskusji nad 
samodzielnością KPL i potrzebą opracowania nowego statutu partii, 
zwiększającego jej samodzielność w stosunku do KPZS. Zapowie
dziano też zwołanie zjazdu jeszcze w tym roku. Signum temporis 
ówczesnej dyskusji może być wystąpienie Romasa Gudaitisa, sek
retarza organizacji partyjnej w Związku Pisarzy i członka Rady 
Sejmu Sajudisu. Opowiedział się on po stronie KPL jako partii 
socjalistycznej i humanistycznej, dążącej do niezawisłości Litwy 
i bliskiej Socjaldemokratycznej Partii Litwy.

Na następnych plenach KC kontynuowano przygotowania do
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XX Nadzwyczajnego Zjazdu KPL (19-22 XII 1989). Na zjeździe 
doszło do rozłamu wśród komunistów: większość spośród 1033 
delegatów opowiedziała się za samodzielnością KPL, tj. wystąpiła 
z KPZS (855 delegatów), a 160 nie zgodziło się z tym postanowie
niem, stojąc na gruncie status quo i nazywając siebie KPL „na 
platformie KPZS” . Pozostali delegaci wstrzymali się od głosu (12) 
lub oddali głosy nieważne (6). A zatem KPL podzieliła się na dwie 
partie komunistyczne: reformatorską (samodzielna KPL) i zachowa
wczą (KPL na platformie KPZS).

N a czele samodzielnej KPL stanął ponownie A. Brazauskas, 
który stał się wtedy najbardziej popularnym politykiem na Litwie. 
Wzrosła też popularność komunistów z samodzielnej KPL. Partia ta 
w lutym 1990 r. liczyła 81 tys. członków, a więc prawie dwa razy 
więcej od KPL „na platformie KPZS”2. Opowiedziała się za niepod
ległością Litwy i za systemem wiełopartyjnym, odrzucając takie 
dogmaty komunistyczne jak: kierownicza rola partii komunistycznej 
i centralizm demokratyczny. Tym samym stała się partią komunis
tyczną tylko z nazwy, ideowo była bowiem bliska socjaldemokracji. 
W dniach 8-9 grudnia 1990 r. na Nadzwyczajnym Zjeździe KPL 
(samodzielnej) doszło do zmiany nazwy na „Litewską Demokratycz
ną Partię Pracy” o charakterze socjaldemokratycznym, z zachowa
niem tzw. Frakcji Komunistów. N a czele partii stanął znów 
A. Brazaukas, który w tym czasie był wicepremierem w rządzie 
K. Prunskiene.

W racając do XX Zjazdu KPL, trzeba zwrócić uwagę na istotne 
zmiany personalne w kierownictwie samodzielnej KPL. Oprócz 
dotychczasowego I i II sekretarza KC powołano jeszcze dwóch 
sekretarzy związanych z ruchem reformatorskim: Kęstutisa Glavec- 
kasa i Justasa Paleckisa. Pierwszy był kierownikiem Wydziału 
Ekonomicznego i Spraw Socjalnych KC (od 1989), a drugi — kierow
nikiem Wydziału Ideologicznego. Ten ostatni uzyskał duży rozgłos, 
podpisując 6 sierpnia 1989 r. tzw. deklarację gotlandzką, w której 
była mowa, że celem żyjących na całym świecie Litwinów jest 
odbudowa niepodległego państwa litewskiego. Jego podpis widniał

2 „Tiesa” 5 lipca 1990.
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obok podpisu V. Landsbergisa, przewodniczącego Rady Sejmu 
Sajudisu, K. Bobelisa, przewodniczącego VLIK (emigracyjnej or
ganizacji niepodległościowej z USA) i A. Terleckasa, przywódcy Ligi 
Wolności Litwy (znanego dysydenta).

Zasadnicze zmiany zaszły również w Biurze Politycznym, wy
branym na I plenum KC KPL zaraz po zakończeniu zjazdu (23 XII 
1989). W ybrano czterech wymienionych wyżej sekretarzy KC oraz 15 
członków. W śród tych ostatnich było stosunkowo dużo działaczy 
Sajudisu, nawet z władz centralnych: Rady Sejmu (Bronislovas 
Genzelis, Romas Gudaitis, Romualdas Ozolas) i Sejmu (Virmantas 
Velikonis). Kilku dalszych należało do Sajudisu od jego powstania, 
m.in. K. Prunskiene, Eduardas Vilkas i M indaugas Stakvilevicius (I 
sekretarz KPL z Szawli). Na marginesie dodajmy, że wybrano 
wówczas jednego Polaka — Zbigniewa Balcewicza, redaktora naczel
nego „Czerwonego Sztandaru” .

M ożna się zatem zgodzić z opinią o silnych wpływach Sajudisu 
w kierownictwie samodzielnej KPL, choć przesadą jest twierdzenie 
o zdominowaniu tej partii przez Sajudis3. Wpływy te są rezultatem 
długiego procesu sięgającego genezy Sajudisu, który powstał półtora 
roku wcześniej w dużym stopniu w środowisku partyjnej inteligencji. 
Przez długi czas intelektualiści partyjni należeli do skrzydła refor
matorskiego KPL, walcząc z siłami konserwatywnymi. Dopiero po 
rozłamie KPL na dwie partie: reformatorską i konserwatywną, mogli 
odegrać liczącą się rolę w nowej, zreformowanej partii.

Część komunistów, która odrzuciła samodzielność KPL, odbyła 
po wspomnianym zjeździe VI konferencję KPL. Uczestniczyło w niej 
144 delegatów na zjazd, wybrano nowe, tymczasowe władze na czele 
z I sekretarzem KC Mykolasem Burokeviciusem, Litwinem, profeso
rem historii w Instytucie Pedagogicznym w Wilnie, autorem prac 
naukowych z zakresu dziejów władzy sowieckiej na Litwie. Powstała 
w ten sposób KPL „na platformie KPZS” przeprowadziła odrębny 
zjazd partii w okresie od 21 kwietnia (I tura) do 21 lipca 1990 r. (III 
tura). Partia przyjęła wówczas nową nazwę — KPL (KPZS),

3
W. LamentovnczNowa Litwa— partia i ruchy polityczne, „Lithuania” 1990, nr 1, 

s. 29 /
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wybrano też nowe władze na czele z prof. M. Burokeviciusem. 
Stanęła ona na tradycyjnym stanowisku komunistów: opowiedziała 
się za socjalizmem w wydaniu sowieckim i federacją z ZSSR, która 
miała być „odnowiona” . Przemiany na Litwie, poczynając od 11 
marca 1990 r., określono jako kontrrewolucję.

Wbrew pozorom nie była to tylko partia Rosjan i Polaków, choć 
niewątpliwie dominowali ci pierwsi. Wskazuje na to skład narodow o
ściowy delegatów na zjazd KPL (KPZS): 450 Rosjan, 110 Lit- 
winów(!) i 62 Polaków. Zwolennicy tej partii rekrutowali się głównie 
z wielkich miast, z dużym odsetkiem ludności rosyjskiej (Wilno, 
Kowno) oraz z dwóch „polskich” rejonów Wileńszczyzny: wileńs
kiego i zwłaszcza solecznickiego. Partia liczyła w tym czasie około 47 
tys. członków4.

W sumie XX zjazd KPL w grudniu 1989 r. był punktem 
zwrotnym w dziejach partii komunistycznej na Litwie. Zasadniczą 
przyczyną rozłamu był stosunek do niepodległości Litwy: za niepod
ległością opowiedziała się samodzielna KPL, przeciw KPL „na 
platformie KPZS” . Pierwsi zrzucili z siebie zależność od Moskwy 
i jako niezależni (lub narodwi) komuniści przeszli do szerokiego 
frontu niepodległościowego kierowanego przez Sajudis. Niebawem 
doszło nawet do swoistej unii personalnej między samodzielną KPL 
a Sajudisem. Natom iast drudzy sprzeciwili się idei niepodległości 
i robili wszystko, by temu przeciwdziałać. W rezultacie ruch kom uni
styczny został poważnie osłabiony. Część komunistów porzuciła 
bowiem KPL, nie łącząc się z żadną z nowo powstałych partii 
komunistycznych. Z wielkiej, liczącej ponad 200 tys. K PL powstały 
KPL i KPL (KPZS), które łącznie, w lutym 1990 r„ liczyły około 
100-120 tys. członków.

Powyższe wydarzenia oznaczają również koniec swoistej dwu
władzy KPL i Sajudisu. Z walki „kto kogo” zwycięsko wyszedł 
Sajudis, który wchłonął niezależnych komunistów. N atom iast 
pozostali komuniści stanowili siłę tak słabą, że nie mogli skutecznie 
przeciwstawić się zachodzącym wówczas przemianom.

4 Zob. przypis 3.
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Sajudis

Już w kilka tygodni po zjeździe Sajudisu doszło do pierwszej, 
poważnej konfrontacji obu głównych sił politycznych. Konfrontacja 
ta odbyła się na X sesji Rady Najwyższej LSSR (17-18 XI 1988), 
w której po raz pierwszy uczestniczyła delegacja Sajudisu. Kilka dni 
wcześniej odbyła się I sesja Sejmu Sajudisu (13 XI), na której przyjęto 
kilka ważnych rezolucji. Dotyczyły one m.in. uzupełnienia porządku 
obrad sesji Rady o dyskusję nad projektem nowej Konstytucji LSSR 
i deklaracji o suwerenności Litwy na wzór podobnych postanowień 
przyjętych przez Radę Najwyższą Estońskiej SSR. Inna rezolucja 
odnosiła się do uznania języka litewskiego za państwowy, a rosyjs
kiego — za język porozumiewania się między różnymi narodami 
i republikami ZSSR.

W spomniana sesja Rady była bardzo burzliwa i formalnie nie 
zakończyła się zwycięstwem Sajudisu. W skutek naruszenia procedu
ry obrad nie udało się bowiem uchwalić najbardziej radykalnych 
postulatów Sajudisu: nowej konstytucji i deklaracji o suwerenności 
Litwy. Niemniej przyjęto ustąwę o uzupełnieniach i zmianach 
konstytucji dotyczących uznania języka litewskiego za państwowy 
oraz wprowadzenia nowej flagi i hymnu państwowego. Nie zmienio
no jedynie godła państwowego, uznając Pogoń tylko za „symbol 
narodowy” , a nie państwowy.

O burzliwym charakterze tej sesji świadczy opuszczenie sali 
obrad przez delegację Sajudisu na znak protestu oraz demonstracja 
ludności przed gmachem parlamentu. Wychodzących deputowanych 
znieważono, nazywając ich zdrajcami i lizusami. Bezpośrednią kon
sekwencją tych wydarzeń była nadzwyczajna sesja Sejmu Sajudisu 
(20 XI), na której zażądano zwołania nadzwyczajnej sesji Rady 
Najwyższej (stanowisko to poparło 57 na 117 deputowanych) oraz 
ogłoszono deklarację O moralnej niezawisłości Litwy. W deklaracji tej 
Sajudis uznał m oralną niezależność Litwy za zasadę naczelną. 
Stwierdzono, że od tej pory będzie uznawane tylko takie prawo, które 
nie szkodzi niezależności kraju.
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W sumie, mimo formalnego zwycięstwa sił konserwatywnych, 
Sajudis odniósł zwycięstwo moralne. Stanął bowiem zdecydowanie 
po stronie niezawisłości Litwy i częściowo przeforsował swoje 
postulaty (język i symbole narodowe), które wpłyną w dalszej 
perspektywie na wzrost wpływów Sajudisu w społeczeństwie litews
kim. Ówczesną miarą wielkości tych wpływów było zebranie w ciągu 
tygodnia około 1,8 min podpisów pod protestem Sajudisu przeciwko 
zmianom w Konstytucji ZSSR, które uznano za niedemokratyczne. 
Oznacza to, że na apel Sajudisu pozytywnie odpowiedziała połowa 
mieszkańców Litwy, która w tym czasie liczyła około 3,6 min. osób.

Ówczesne zwycięstwo sił konserwatywnych było krótkotrwałe, 
odwlekło bowiem jedynie o pół roku zapowiedziane zmiany do 
następnej sesji Rady Najwyższej (18-19 V 1989). W tym czasie miało 
miejsce kilka ważnych wydarzeń. N a II sesji Sejmu Sajudisu (4 XII
1988) wydano odezwę do wszystkich mieszkańców Litwy w sprawie 
tzw. referendum rodzinnego. Chodziło o to, by w noc wigilijną, 24 
grudnia o godzinie 21°°, zamanifestować swój pozytywny stosunek 
do państwowości Litwy przy pomocy zgaszenia wszystkich świateł 
i zapalenia świec w oknach. Opublikowano też rezolucję o działal
ności Sajudisu, wskazując na nowy etap w jego rozwoju. Domagano 
się w niej uznania suwerenności Litwy, co było zgodne z obowiązują
cym prawem (artykuł 76 Konstytucji ZSSR) oraz miało uzasadnienie 
historyczne (akty z lat 1939-1940 o włączeniu Litwy do ZSSR są 
nielegalne). Uznano też, że kompetencje ZSSR w stosunku do Litwy 
powinny być ograniczone do spraw obrony, polityki zagranicznej 
i budżetu związkowego. Wypowiedziano się również za uznaniem 
wyższości prawa republikańskiego nad związkowym oraz za włas
nością republiki wszystkich dóbr przyrody, przedsiębiorstw i całego 
majątku znajdującego się na terytorium Litwy.

Duże znaczenie moralne miała Deklaracja Sejmu Sajudisu na III 
uroczystej sesji w Kownie, w przededniu Święta Niepodległości Litwy 
(15 II 1989). Była w niej mowa o znaczeniu powstania Państwa 
Litewskiego w 1918 r. i utracie państwowości w 1940, z czym nigdy 
nie pogodził się naród litewski. W dalszej części deklarowano, że 
Litwa powinna być samodzielna politycznie, kulturalnie i ekonomi
cznie oraz posiadać suwerenność państwową. Był to fragment dość



LITWA W LATACH 1988-1990 33

enigmatyczny i niejednoznaczny w interpretacji. W każdym razie 
znamienne było to, że nie powiedziano niczego o jakichkolwiek 
związkach z ZSSR, nie było też bezpośrednio mowy o reaktywowa
niu państwa litewskiego, choć samo dążenie do tego celu było dość 
wyraźne.

Niebawem odbyły się wybory deputowanych ludowych do Rady 
Najwyższej ZSSR (26 III 1989). Przyniosły one spektakularny sukces 
Sajudisu: na 42 mandaty zdobyto 38 i to mimo niezbyt demokratycz
nej procedury wyborczej. Sukces ten dał impuls do dalszych przemian 
ustrojowych na Litwie.

Przed XI sesją Rady LSSR odbyła się jeszcze IV sesja Sejmu 
Sajudisu (1 i 23 IV 1989). W kilku rezolucjach władze Sajudisu 
podjęły następujące sprawy, które zamierzano przedstawić na naj
bliższej sesji Rady: zmianę czterech artykułów konstytucji litewskiej, 
ustalenie terminu wyborów do Rady i uchwalenie prawa o suweren
ności ekonomicznej LSSR. W spomniana XI sesja Rady była tym 
razem zwycięska dla Sajudisu (18-19 V 1989). Bez specjalnych 
kłopotów przyjęto Deklarację o suwerenności państwowej Litw y. Była 
w niej mowa o powstaniu Państwa Litewskiego w XIII w. i ponownie 
w 1918 r. oraz jego włączeniu przemocą i bezprawnie do ZSSR 
w 1940 r. Powołano się na zasadę swobodnego samookreślenia 
narodu i dążenie narodu litewskiego do posiadania własnego państ
wa. Proklamowano też zasadę wyższości prawa republikańskiego 
nad związkowym, o czym będzie mowa niżej.

N a tejże sesji uchwalono ważne ustawy o zmianach w K on
stytucji LSSR i O podstawach samodzielności gospodarczej LSSR . 
W ustawach tych wprowadzono wyłączne prawo Litwy do własności 
jej ziemi, zasobów naturalnych, a także mienia państwowego znaj
dującego się na terytorium republiki. Zapis ten był niezgodny 
z obowiązującą Konstytucją ZSSR z 1977 r., na mocy której 
wymienione podmioty stanowiły własność ZSSR (art. 11).

Postanowiono też wprowadzić obywatelstwo litewskie (do tej 
pory było tylko obywatelstwo ZSSR), zagwarantowano prawa 
i swobody obywatelskie zatwierdzone w konstytucji i powszechnie 
uznanych międzynarodowych aktach prawnych (art. 31 i 37). W tym
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ostatnim przypadku chodzi o Powszechną Deklarację Praw Człowie
ka O N Z  i późniejsze akty międzynarodowe w tej sprawie.

Do najważniejszych innowacji należała zmiana artykułu 70 
Konstytucji LSSR, który wprowadzał wyższość prawa republikańs
kiego nad związkowym. Tym samym ustawy ZSSR i akty prawne 
organów władzy państwowej i administracyjnej ZSSR mogły obo
wiązywać na Litwie pod warunkiem ich zatwierdzenia przez litewską 
Radę Najwyższą. Postanowienie to było niezgodne z artykułem 74 
Konstytucji ZSSR o wyższości prawa związkowego nad prawem 
republikańskim. Jeszcze tego samego dnia (18 V) Rada podjęła 
bezprecedensową uchwałę o zawieszeniu działalności dekretu Prezy
dium Rady Najwyższej ZSSR na obszarze Litwy, który dotyczył 
spraw podatkowych. Po raz pierwszy w praktyce wskazano na 
wyższość prawa republikańskiego nad związkowym. Dodajmy, że 
w tym przypadku Litwini poszli śladem Estończyków, którzy pierwsi 
w ZSSR przyjęli podobną ustawę już w końcu 1988 r.

Z kolei ustawa o podstawach samodzielności gospodarczej 
zakładała, że Litwa jest państwem suwerennym, kierującym polityką 
gospodarczą na swoim terytorium. Wszelkie kontakty gospodarcze 
z innymi republikami sowieckimi i państwami zagranicznymi (tj. 
spoza ZSSR) miano realizować przy pomocy umów państwowych. 
Ustawa zakładała również, że osoby fizyczne mogą być właścicielami 
środków produkcji. Co do ziemi, poprzestano jednak na rozwiązaniu 
kompromisowym, a mianowicie przy zachowaniu państwowej włas
ności ziemi uznano prawo chłopów do uzyskania bezpłatnie ziemi na 
wieczysty użytek i z prawem dziedziczenia. Zagadnienie to uregulo
wała bliżej ustawa o gospodarstwie chłopskim z 4  VII 1989 r.

W sumie na tej sesji przyjęto propozycje, popierane przez 
Sajudis, choć nie wszystkie. Zarówno deklaracja, jak i przyjęte 
ustawy miały pierwszorzędne znaczenie dla Litwy. Dotyczyły one 
bowiem podstawowych spraw z zakresu gospodarki, w tym stosun
ków własnościowych oraz polityki, w tym suwerenności państwowej.

Na kolejnej XII sesji Rady dominowała problematyka gos
podarcza (4-5 VII 1989). Uchwalono wówczas długo przygotowywa
ną ustawę o gospodarstwach chłopskich. Zagwarantowano w niej
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prawo chłopów do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa o po
wierzchni do 50 ha i jego dziedziczenia. Niemniej nie wprowadzono 
prywatnej własności ziemi, która nadal stanowiła własność ogól- 
nopaństwową (od niedawna własność LSSR). Był to więc kom
promis między zwolennikami reform i ich przeciwnikami.

Ważnym faktem były zmiany personalne w rządzie V. Sakalaus- 
kasa. Powołano wówczas dwóch wicepremierów (Janas Jagminas 
i Kazimiera Prunskiene) i dwóch ministrów: rolnictwa (Vytautas 
Knaśys) i spraw wewnętrznych (Marijonas Misiukonis). Wszyscy 
byli członkami KPL, a J. Jagminas należał do KC. Z tych osób dwaj 
ministrowie znaleźli się późńiej w rządzie K. Prunskiene w 1990 r. 
Najważniejszą z tych zmian była nominacja K. Prunskiene. Była ona 
jedną z działaczek Sajudisu od jego narodzin — choć nie należała do 
władz centralnych — i z jego ramienia 26 marca 1989 r. została 
wybrana deputowaną ludową ZSSR. Była doktorem  nauk ekonomi
cznych (dr habil. według nomenklatury polskiej), a ostatnio dyrek
torem Instytutu Doskonalenia Kwalifikacji Pracowników Kierow
niczych i Specjalistów Gospodarki Narodowej prz Radzie Ministrów 
LSSR.

W sumie zmiany te można interpretować jako sukces Sajudisu, 
który wprowadził swoich ludzi do najwyższych władz państwowych; 
dotyczy to przynajmniej K. Prunskiene i V. Knaśysa. Prawdopodob
nie chodziło o przygotowanie kadr do rządzenia, a w przypadku K. 
Prunskiene — także o premierostwo. Nominacja tej ostatniej wska
zywała na rosnącą rolę ekonomii i reform ekonomicznych na Litwie.

W 50 rocznicę paktu Ribbentrop-M ołotow (23 VIII 1989) 
odbyła się VI sesja Sejmu Sajudisu (drugie posiedzenie odbyło się 26 
sierpnia). Z tej okazji Sajudis ogłosił Oświadczenie, w którym 
stwierdzono co następuje:

1. Tajne protokoły do układów niemiecko-sowieckich z lat 
1939-1941 są faktem historycznym.

2. 15 czerwca 1940 r. nastąpiła agresja ZSSR na niepodległe 
państwo, a późniejsze akty dotyczące przyłączenia Litwy do ZSSR 
nie miały i nie mają mocy prawnej.

3. Podstawą nowych stosunków Litwy i ZSSR powinien być
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układ z 12 lipca 1920 r. Oznacza to uznanie suwerenności państwowej 
Litwy przez ZSSR.

4. Protest przeciwko pobytowi Armii Sowieckiej na Litwie.
N a tejże sesji podjęto jeszcze kilka rezolucji. Znamienna była 

rezolucja o używaniu pojęcia „niepodległość” , które uznano za 
podstawowe w działalności Sajudisu. Zdefiniowano je jako samo- 
określenie narodu i posiadanie odrębnego państwa, niezależnego od 
jakiejkolwiek siły zewnętrznej. Pojęcie to przeciwstawiono innemu 
i do niedawna popularnemu terminowi „suwerenność” . W tym 
kontekście warto wrócić do program u Sajudisu z 23 października 
1988 r. Uznano tam, że suwerenność państwowa” Litwy to jeden 
z głównych celów Ruchu5. Ową „suwerenność” rozumiano wówczas 
i później w sposób specyficzny, niezgodny z ogólnie przyjętą 
interpretacją tego pojęcia jako władzy państwowej, nie podlegającej 
innej władzy. Tymczasem „suwerenność” Litwy miała polegać na 
suwerenności „w ramach ZSSR” , a więc miała podlegać innej władzy 
z zewnątrz.

W innych rezolucjach Sejm Sajudisu zwrócił się do deputowa
nych o podjęcie następujących spraw w czasie zbliżającej się sesji 
Rady Najwyższej: przyjęcie wniosków komisji ds. układów niemiec- 
ko-sowieckich z 1939 r. i ustawy o odpowiedzialności za przestępstwa 
wobec narodu litewskiego oraz usunięcie artykułu 6 z Konstytucji 
LSSR i ustalenie terminu wyborów do Rady Najwyższej i rad 
terenowych. Przyjęto też oświadczenie o projekcie ustawy o obywa
telstwie litewskim i wydano odezwę w sprawie obrony młodzieży 
przed przymusowym poborem do Armii Sowieckiej.

Najbliższa X III sesja Rady Najwyższej LSSR (22-23 i 28-30 IX
1989) nie przyniosła realizacji wszystkich postulatów Sajudisu. Nie 
była też tak spektakularna jak  sesje poprzednie, ale i ona odegrała 
swoją rolę w drodze Litwy ku niepodległości. Przede wszystkim 
przyjęto dwa ważne postanowienia: uchwalę o samodzielności gos
podarczej trzech republik bałtyckich, którą przedstawiono Radzie 
Najwyższej ZSSR do zatwierdzenia (22 IX) oraz ustawę o wyborach

5 „Lithuania” 1990, nr 1, s. 137.
<3
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deputowanych do Rady Najwyższej LSSR (29 IX). Nie ustalono 
jednak terminu wyborów.

Ważnym wydarzeniem sesji była informacja Jurasa Pożely 
— przewodniczącego komisji ds. zbadania układów niemiec- 
ko-sowieckich z 1939 r. i ich następstw (powołanej na poprzedniej 
sesji). Przedstawił on zarys dziejów Litwy w latach 1939-1940 
w nieznany dotąd sposób. Jego wniosek końcowy sprowadzał się do 
stwierdzenia, że w 1940 r. Litwa utraciła swoją suwerenność i niepod
ległość wskutek agresji ZSSR, a tym samym późniejsze akty prawne 
o przyłączeniu Litwy do ZSSR są bezprawne.

W listopadzie i na początku grudnia 1989 r. odbyły się dwie sesje 
Rady Najwyższej: XIV (3-4 XI) i XV (23-24 XI i 4-7 XII). Zostały one 
poprzedzone dwoma sesjami Sejmu Sajudisu: VIII (24 X) i IX (12 
XI). Na pierwszej z tych sesji podniesiono dwie sprawy: zmianę 
Konstytucji LSSR w odniesieniu do obywatelstwa litewskiego 
i ustalenie terminu wyborów do Rady Nawyższej. N a najbliższej XIV 
sesji Rady Najwyższej zrealizowano pierwszy z postulatów Sajudisu. 
Uchwalono bowiem dwie ustawy: o obywatelstwie i o zmianie 
konstytucji (artykuły 50 i 57). Zmiany te dotyczyły obowiązku 
przestrzegania konstytucji i uchwał LSSR oraz wolności sumienia 
i religii. Nie zrealizowano natom iast postulatu dotyczącego terminu 
wyborów, który odwlekano już na kolejnej sesji Rady Najwyższej.

Z kolei na IX sesji Sejmu Sajudisu podjęto ponownie kwestię 
terminu wyborów oraz palącą sprawę służby wojskowej w Armii 
Sowieckiej. W tej drugiej sprawie proponowano zmiany w K on
stytucji LSSR i Kodeksie Karnym oraz wprowadzenie służby 
zastępczej w miejsce służby wojskowej.

XV sesja Rady podjęła kilka ważkich postanowień, w tym 
uchwałę o utworzeniu komisji dla przygotowania planu odrodzenia 
niezawisłości Litwy (23 XI). Komisja ta składała się z czołowych 
działaczy KPL (m.in. wspomniani już A. Brazauskas i J. Paleckis) 
i Sajudisu (spośród Rady Sejmu: Justinas Marcinkovicius — poeta, 
Kazimieras M otieka — adwokat i R. Ozolas — filozof, nie licząc 
kilku członków Sejmu Sajudisu). Do jej zadań należało przygotowa
nie w ciągu trzech miesięcy propozycji i przekazanie ich do roz
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patrzenia Radzie Najwyższej. Tak więc czołowi działacze dwóch 
głównych sił politycznych Litwy mieli wypracować wspólne stanowi
sko na temat kroków wiodących do niepodległości Litwy. Był to 
historyczny kompromis między skrzydłem reformatorskim KPL 
a siłami społecznymi, zorganizowanymi w ruchu Sajudis.

Z innych postanowień tej sesji trzeba wymienić: uchwałę o ter
minie wyborów do Rady Najwyższej nowej, XII kadencji (24 II
1990), ustawę o zmianie artykułu 6 i 7 konstytucji, uchwałę o partiach 
politycznych i o wyborach do rad terenowych (24 III 1990). Istotne 
znaczenie miała zwłaszcza ustawa o zmianie Konstytucji LSSR, 
która dotyczyła głównie usunięcia sławetnego 6 artykułu o KPZS 
jako kierowniczej i przewodniej sile społeczeństwa sowieckiego. Ozna
czało to zniesienie m onopolu partii komunistycznej w życiu społecz
no-politycznym i otwierało drogę do pluralizmu politycznego na 
Litwie. Była to więc zasadnicza zmiana w życiu politycznym. 
Z drugiej strony trzeba jednak dodać, że praktycznie było to 
usankcjonowanie stanu faktycznego, ponieważ monopol partii ko
munistycznej w końcu 1989 r. był całkowicie fikcyjny, a inkrymino
wany 6 artykuł pozostawał martwym zapisem. W rzeczywistości 
w tym czasie istniało bowiem kilkanaście partii i organizacji społecz
no-politycznych.

Z kolei wspomniana uchwała o partiach politycznych potwier
dziła rejestrację KPL (dokonaną 25 czerwca 1940 r.) i zobowiązała 
Prezydium Rady Najwyższej do ustalenia trybu rejestracji partii 
politycznych do czasu przyjęcia ustawy o partiach politycznych.

Kolejna XVI sesja Rady nie przyniosła zasadniczych zmian (15 
I 1990). Nie była nią bowiem spektakularna zmiana na stanowisku 
przewodniczącego Prezydium RN: V. Astrauskasa (pełnił tę funkcję 
od 1985) zastąpił A. Brazauskas, na którego głosowało 228 osób (4 
przeciw i 19 wstrzymało się od głosu). Ta zmiana na niewiele ponad 
miesiąc przed wyborami (24II 1990) nie była przypadkowa. W praw
dzie umotywowano ją  tradycyjną formułą „ze względu na stan 
zdrowia” , ałe i tym razem można mieć wątpliwości co do stanu 
faktycznego. Naszym zdaniem zajęcie najwyższego w praktyce 
stanowiska w państwie przez A. Brazauskasa było awansem tego
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popularnego polityka i chyba — co najważniejsze — przygotowa
niem do przyjęcia przez niego tego stanowiska po wyborach. W grę 
wchodziło też zapewne stanowisko prezydenta państwa, na temat 
którego toczyła się wówczas dyskusja. Ostatecznie stanowiska 
takiego nie utworzono.

Znakiem czasu było odrzucenie na tejże sesji ustawy ZSSR 
O nadzorze konstytucyjnym w Z S S R  jako niezgodnej z suwerennością 
Litwy. Ustawa ta zakładała bowiem wyższość prawa związkowego 
nad republikańskim i umożliwiała unieważnianie ustaw litewskiej 
Rady Najwyższej.

Ostatnia przed wyborami XVII sesja Rady należała do najdłuż
szych (6-14II 1990). Poprzedziła ją  XI sesja Sejmu Sajudisu (201), na 
której przyjęto oświadczenie O położeniu politycznym i niepodległości 
Litwy. Stwierdzono w nim, że wydarzenia z 10-12 stycznia 1990 r. 
(wizyta M. Gorbaczowa na Litwie) wskazują na wolę narodu 
litewskiego do odrodzenia niepodległości Litwy, co jest pierwszo
planowym zadaniem Sajudisu. Zaprotestowano też przeciwko twier
dzeniom władz Litwy o suwerenności w ramach Z SSR . Na tejże sesji 
przyjęto Podstawowe zasady polityki narodowościowej Sajudisu, 
w których za podstawę prawną tej polityki uznano Konstytucję 
Litwy, Powszechną Deklarację Praw Człowieka ONZ z 1948 r. 
i dokumenty konferencji w Helsinkach i Wiedniu.

Do najważniejszych uchwał wspomnianej sesji Rady, o daleko 
idących konsekwencjach, należy uchwała O układach niemiec- 
ko-sowieckich z 1939 r. i likwidacji ich skutków dla Litwy. Przyjęto 
w niej wnioski specjalnie powołanej w tym celu komisji pod 
przewodnictwem J. Pożely, które można sprowadzić do trzech 
konstatacji:

1. Deklaracja Sejmu Ludowego z 21 lipca 1940 r. o wstąpieniu 
Litwy do ZSSR jest nielegalna i nieważna.

2. Ustawa ZSSR z 3 sierpnia 1940 r. o włączeniu Litwy do ZSSR 
jest nielegalna i prawnie nie obowiązuje Litwy.

3. Propozycja przystąpienia do rozmów z ZSSR w sprawie
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przywrócenia niezawisłości Państwa Litewskiego.
W konsekwencji tej uchwały Rada Najwyższa przyjęła uchwałę 

O statusie sił zbrojnych Z S S R  w Republice i służbie wojskowej 
obywateli LSSR . Uznano w niej, że obecność sił zbrojnych ZSSR na 
terytorium Litwy jest prawnie nieuzasadniona. Postanowiono też 
powołać komisję w celu przygotowania propozycji w sprawie statusu 
sił zbrojnych ZSSR na Litwie oraz służby wojskowej i służby 
zastępczej obywateli republiki.

Z innych ustaw należy wskazać przede wszystkim na dwie: 
O podstawach samorządu terenowego i O podstawach własności. 
Istotną nowością pierwszej z nich było wprowadzenie jednoosobo
wych organów wykonawczych na miejsce dotychczasowych organów 
kolegialnych. Ustalono też dwustopniowy system samorządu: niższy 
(gminny) i wyższy (powiatowy). Na szczeblu niższym organem 
zarządzania został starosta w apylinkach (gminach) i osiedlach oraz 
mer w miastach rejonowych. Ich odpowiednikiem na szczeblu 
wyższym zostali kierownik w rejonach oraz mer w miastach repub
likańskich. Urzędy te można sprawować pod następującymi warun
kami: posiadanie obywatelstwa litewskiego, odpowiedni wiek (od 21 
lat na szczeblu niższym i od 25 na wyższym) i znajomość języka 
państwowego (litewskiego).

Z kolei druga ustawa zajęła się problemem własności. Uznano 
w niej istnienie różnych form własności, w tym gospodarstwa 
chłopskiego, towarzystwa akcyjnego, stowarzyszenia gospodarcze
go, organizacji społecznych, samorządu terenowego i wspólnych 
przedsiębiorstw Litwy z innymi państwami. W odrębnym artykule 
wskazano na wyłączną własność Litwy, do której należą: ziemia, jej 
zasoby, wody, lasy, świat roślinny i zwierzęcy. Wszystkie te dobra (z 
wyłączeniem wnętrza ziemi) mogą należeć również na prawie własno
ści do obywateli litewskich i utworzonych przez nich zespołów, 
mających status osoby prawnej. Tryb i warunki korzystania z tych 
dóbr są regulowane specjalnymi ustawami litewskimi, na przykład 
w odniesieniu do gospodarstw chłopskich na mocy ustawy z 4 lipca 
1989 r.

Krokiem na drodze do suwerenności była również uchwała 
o utworzeniu Banku Litewskiego, mająca początkowo znaczenie
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głównie symboliczne, prestiżowe. Również i na tej sesji dokonano 
zmian i uzupełnień w Konstytucji Litwy, dostosowując ją  do nowych 
ustaw. W tym celu zmieniono m.in. artykuły dotyczące prokuratury 
(zawieszając działanie ustawy ZSSR o prokuraturze z 1979 r.), 
systemu ekonomicznego (tj. stosunków własnościowych), Rady 
Ministrów i Rad Deputowanych Ludowych.

Niemniej ważna była podjęta wówczas regulacja dotycząca 
stosunków Państwo-Kościół. Wyrazem dobrej woli władz był zwrot 
kościoła Zmartwychwstania Chrystusa w Kownie, w którym po 
wojnie zlokalizowano zakłady radiowe. Kościół ten budowano 
w latach trzydziestych jako symbol odrodzenia narodowego Litwy. 
Jego wysoka, ponad 60 metrów wysokości wieża, jest dobrze 
widoczna w panoramie Kowna. Zabiegi o restytucję kościoła trwały 
ponad rok: początki sięgają rezolucji przyjętej na I sesji Sejmu 
Sajudisu 13 listopada 1988 r.

Sprawy te uregulowała w sposób globalny kolejna ustawa 
O zwrocie domów modlitwy i innych budynków wspólnot religijnych. 
Odwołano w niej dekret Prezydium RN  LSSR o nacjonalizacji 
świątyń, klasztorów i domów mieszkalnych wspólnot religijnych 
z 1948 r. Jednocześnie zobowiązano instytucje państwowe, spółdziel
cze i gospodarcze do zwrotu (lub rekompensaty pieniężnej) budyn
ków kultu i innych obiektów wspólnot religijnych w terminie do 
1 lipca 1990 r.

N aturalnym  zakończeniem tego etapu były wybory do Rady 
Najwyższej z 24 lutego 1990 r. W ybory te ukazały faktyczną siłę 
istniejących wówczas partii i ich wpływy w społeczeństwie. Egzamin 
ten wypadł dość blado dla większości z nich, zdobyły one bowiem 
niewielką lub wręcz m inimalną liczbę m andatów. W śród 133 
wybranych deputowanych było 70 bezpartyjnych i 63 członków 
różnych partii: 40 członków samodzielnej KPL, 9 socjaldemo
kratów, 5 członków K PL (KPZS), 4 Zielonych, 3 demokratów 
i 2 chadeków.

Zestawienie to wskazuje na bezwzględną dominację Sajudisu, tj. 
posłów bezpartyjnych, znacznej części komunistów spod znaku 
samodzielnej KPL, socjaldemokratów, demokratów i chadeków; 
ostatnie trzy partie były w sojuszu wyborczym z Sajudisem. Zwraca
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też uwagę stosunkowo silna pozycja samodzielnej KPL, co w dużym 
stopniu wynika jednak z poparcia wielu jej kandydatów przez 
Sajudis. Natom iast pozostałe partie są znacznie słabsze i właściwie 
stanowią margines w parlamencie litewskim.

Powstanie Państwa Litewskiego

Wielkie zwycięstwo Sajudisu w wyborach z 24 lutego 1990 r. 
otworzyło nowy etap, przyspieszając bezpośrednie przygotowania do 
proklamowania niepodległości Litwy. Ważne miejsce przypadło tu 
XIII sesji Sejmu Sajudisu (8 III 1990), na której ustalono strategię 
działania na pierwszej sesji nowego parlamentu w dniu 10 marca. 
Jednym z czynników wpływających na termin rozpoczęcia obrad i ich 
przebieg był wzgląd na zbliżający się II Zjazd Deputowanych 
Ludowych ZSSR (13 III), na którym miano po raz pierwszy dokonać 
wyboru prezydenta ZSSR. Obawiano się też zapowiadanej ustawy 
o secesji z ZSSR, która w praktyce mogła uniemożliwić wyjście 
republiki z ZSSR i utworzenie własnego państwa; ustawę tę przyjęto 
3 kwietnia.

Chcąc uprzedzić te wydarzenia, Rada Najwyższa Litwy zaczęła 
swoje obrady 10 marca wieczorem. Przełomowy był dzień następny 
— 11 marca, kiedy przyjęto A kt Republiki Litewskiej o przywróceniu 
niepodległego Państwa Litewskiego przy 6 głosach wstrzymujących 
się i braku sprzeciwu. Uznano w nim za niebyłe zlikwidowanie 
Państwa Litewskiego w 1940 r. oraz za posiadające moc prawną dwa 
akty: Deklarację Niepodległości Litwy z 16 lutego 1918 r. i rezolucję 
Sejmu Ustawodawczego z 15 maja 1920 r. W konsekwencji oznaczało 
to ciągłość Pansta Litewskiego (Republiki Litewskiej) sprzed 1940 r. 
i moc prawną konstytucji z 1938 r. Określono też, że państwo jest 
jednolite i niepodzielne oraz będzie respektować powszechne zasady 
prawa międzynarodowego, w tym prawa człowieka i wspólnot 
narodowych.

Tego samego dnia podjęto szereg innych ustaw i deklaracji, 
dokonano wyboru przewodniczącego Rady. W walce wyborczej o to 
stanowisko V. Landsbergis (91 głosów) zwyciężył A. Brazauskasa
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(38 głosów). Było to dość niespodziewane wydarzenie, spodziewano 
się bowiem zwycięstwa A. Brązauskasa, najbardziej chyba wówczas 
popularnego polityka litewskiego. N a kilka dni przed wyborami (5 
III) został on przyjęty w Moskwie przez M. Gorbaczowa, który 
stwierdził, że jst to rozmowa przywódców dwóch państw. Rozmowa 
ta była niedwuznacznym ostrzeżeniem pod adresem Litwy, M. 
Gorbaczow podjął bowiem problemy ekonomiczne (ujemny bilans 
handlowy Litwy w stosunku do ZSSR) i terytorialne (granica 
z Białorusią, kwestia Kłajpedy). Być może, spotkanie to odegrało 
rolę odwrotną od spodziewanej i pogrzebało szanse A. Brazaukasa 
na zwycięstwo.

Uchwalono jeszcze dwie ważne ustawy: O nazwie i godle państwa 
oraz O przywróceniu działania Konstytucji Litwy z 12 maja 1938 r. 
W pierwszej z nich przywrócono tradycyjną nazwę państwa —  Repu
blika Litewska oraz jej herb — Pogoń. Zaś w drugiej przywrócono 
moc działania konstytucji z 1938 r. z wyłączeniem niektórych 
artykułów, dotyczących głównie naczelnych organów władzy państ
wowej. Tym samym, unieważniono moc prawną konstytucji ZSSR 
i LSSR z lat 1977 i 1978.

W kolejnej ustawie zawieszono moc działania całej konstytucji 
z 1938 r. do czasu uzgodnienia jej treści ze zmienionymi politycznymi, 
ekonomicznymi i innymi stosunkami społecznymi. Zatem powołanie 
się na konstytucję z 1938 r. miało przede wszystkim znaczenie 
symboliczne i formalno-prawne. Na jej miejsce przyjęto Tymczasową 
Ustawę Zasadniczą Republiki Litewskiej jako tymczasową konstytu
cję. Konstytucję tę opracowała w pośpiechu grupa robocza deputo
wanych Sajudisu, głównie na podstawie dwóch konstytucji: Repub
liki Litewskiej z 1938 i Litewskiej SSR z 1978 r. Obie wymagały wielu 
korekt, w tym likwidacji wszystkich obowiązków i powinności wobec 
ZSSR wynikających z konstytucji z 1978 r. Z tej ostatniej przeniesio
no całe rozdziały, dotyczące m.in. systemu wyborczego i statusu 
deputowanego. Stamtąd wzięto też dorobek ustawodawczy Rady 
Najwyższej z lat 1988-1990, o którym już była mowa wyżej.

W pierwszym artykule Tymczasowej Ustawy Zasadniczej okreś
lono Republikę Litewską jako suwerenne, demokratyczne państwo, 
wyrażające wspólną wolę i interesy ludności Litwy. W dalszych
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artykułach omówiono: założenia ogólne (m.in. terytorium, język 
państwowy, godło, flagę i hymn państwowy), obywatelstwo litews
kie, podstawowe prawa i obowiązki obywateli, system ekonomiczny, 
budżet, rozwój socjalny i kulturę, system wyborczy, naczelne i tereno
we organy władzy państwowej, sądownictwo i prokuraturę. W sumie 
ustawa uregulowała podstawowe zagadnienia funkcjonowania pań
stwa i społeczeństwa oraz stanowiła podsumowanie dotychczaso
wych, około półtorarocznych przemian ustrojowych Litwy (od 
listopada 1988). Ustawę tę można przyjąć jako cezurę, zamykającą 
pierwszy, podstawowy etap w budowie Państwa Litewskiego. Dalsza 
ewolucja będzie zmierzać do korekty tej ustawy i usunięcia jej luk (np. 
w zakresie obronności państwa), co w rezultacie doprowadzi do 
uchwalenia nowej, już nie tymczasowej ustawy zasadniczej.

Tego dnia dokonano jeszcze zmian w rządzie. Na miejsce 
dotychczasowego premiera V. Sakalauskasa powołano tymczasowe
go premiera w osobie K. Prunskiene, wicepremiera z ramienia 
Sajudisu od lipca 1989 r.

Dzień 11 marca słusznie został nazwany Dniem Odrodzenia 
Niepodległości Litwy. Rada Najwyższa Litwy, która została wy
brana w demokratycznych wyborach, dokonała w ciągu jednego dnia 
zasadniczych zmian politycznych: proklamowała niepodległość Pań
stwa Litewskiego, uchwaliła tymczasową konstytucję oraz przep
rowadziła wybór najwyższych władz państwowych — przewod
niczącego Rady Najwyższej i premiera. Inne ustawy, uchwały 
i odezwy miały już mniejsze znaczenie i były konsekwencją wspo
mnianych zmian politycznych.

W następnych dniach Rada Najwyższa podjęła szereg dalszych 
postanowień. Do najważniejszych z nich należała uchwała z 12 marca 
o unieważnieniu ustawy ZSSR o powszechnym obowiązku służby 
wojskowej z 1967 r. na terytorium Litwy. Rozpoczął się wówczas 
długotrwały konflikt władz Litwy i ZSSR na tle poboru młodzieży 
Litwy do służby w Armii Sowieckiej. Niemniej ważne były dwie 
uchwały z 17 m arca o powołaniu na urząd premiera K. Prunskiene 
i zatwierdzeniu dwóch wicepremierów: A. Brazauskasa i R. Ozolasa. 
Proces formowania pierwszego rządu litewskiego w niepodległym 
państwie trwał kilka tygodni i zakończył się 11 kwietnia, kiedy rząd
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został zaprzysiężony. Składał się z premiera, 2 wicepremierów, 
prokuratora generalnego i 17 ministrów. Formalnie rzecz biorąc, 
rząd był zdominowany przez komunistów z samodzielnej KPL, do 
której należeli: premier, 2 wicepremierów (w tym I sekretarz partii) 
i przynajmniej 6 ministrów. Niemniej K. Prunskiene i R. Ozolas 
wystąpili niebawem z partii. Z drugiej strony wśród ministrów 
zwracała uwagę dość duża liczba bezpartyjnych, w tym 3 działaczy 
najwyższych władz Sajudisu (Algirdas Saudargas, Juozas Olekas 
i Vaidotas Antanaitis) oraz jednego chadeka (A. Saudargas). Kilku 
ministrów pochodziło z poprzedniej ekipy V. Sakalauskasa: M. 
Misiukonis, R. Sikorskis, P. Kuris i V. Knaśys (pierwszy i ostatni byli 
związani z pierestrojką i urząd swój objęli w 1989 r. razem z K. 
Prunskiene).

Powstanie rządu zakończyło proces formowania się najwyż
szych organów władzy państwowej na Litwie. Wyznacza ono również 
kres naszego artykułu. Nie jest to natom iast zakończenie procesu 
powstawania Państwa Litewskiego. Do tego w kwietniu 1990 r. było 
jeszcze daleko. Rząd litewski nie sprawował bowiem suwerennej 
władzy na swoim terytorium, co uniemożliwiał brak międzynarodo
wego uznania Litwy. Zasadnicza zmiana pod tym względem na
stąpiła dopiero na przełomie sierpnia i września 1991 r., co jest już 
tematem do odrębnego opracowania.

* * *

Przemiany na Litwie w latach 1988-1990 to przykład stop
niowych i pokojowych przemian o zasadniczym i przełomowym 
charakterze, jakby „ewolucyjnej rewolucji” . W bardzo krótkim 
okresie dokonało się bowiem odrodzenie narodu litewskiego (abs
trahujemy od odrodzenia innych narodów), głównie w drugiej 
połowie 1988 i na początku 1989 r. Rok 1989 to okres przejściowy, 
w którym władza należała formalnie do komunistów, a faktycznie do 
Sajudisu. Był to okres spadku znaczenia komunistów i wzrostu 
znaczenia Sajudisu. W procesie przemian dużą rolę odegrali partyjni 
intelektualiści, którzy stanęli po stronie Sajudisu i przyczynili się do 
rozłamu wśród komunistów. Rozłam ten to przełomowe wydarzenie
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w omawianym okresie, oznaczał bowiem przejście elity partyjnej 
i mas członkowskich na stronę Sajudisu oraz przyspieszenie prze
mian. Pozostali komuniści byli zbyt słabi, by się temu skutecznie 
przeciwstawić.

W arto wskazać na kierunek i cele tych przemian. Najpierw 
położono nacisk na demokratyzację i odrodzenie narodowe, a ce
lem przemian miało być socjalistyczne państwo prawne i suwerenność 
państwowa w ram ach federacji z ZSSR. Były to jednak hasła 
oficjalne, zaś w praktyce wiele postanowień Rady Najwyższej 
(wybranej przecież w starym stylu w 1985 r.!) zmierzało do 
niezawisłości gospodarczej i politycznej Litwy. Przełomowa pod 
tym względem była X II sesja Rady Najwyższej w maju 1989 r. po 
zwycięstwie wyborczym Sajudisu. Późniejsze przemiany ustrojowe 
stopniowo umacniały podstawy suwerenności Litwy w stosunku do 
ZSSR. Więzy te zerwano ostatecznie 11 m arca 1990 r., kiedy 
ogłoszono powstanie niepodległego Państwa Litewskiego.

Grzegorz Błaszczyk — historyk dawnej i współczesnej 
Litwy, dr hab. w Instytucie Historii UAM , mieszka 
w Poznaniu.
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Problemy ukraińskiego prawosławia

S y tu a c ja  konfesyjna na Ukrainie od paru lat daleka jest od 

stabilizacji. M onopol Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej (RPC) został 
przełamany w 1988 r. kiedy to proboszcz lwowskiej parafii św. Piotra 
i Pawła o. Jarema ogłosił, że porzuca RPC i tworzy pierwszą na 
Ukrainie parafię Ukraińskiej Autokefalnej Cerkwi Prawosławnej 
(UAPC). Do owego czasu ukraińska autokefalia przetrwała tylko na 
emigracji, gdzie jej zwierzchnikiem był m etropolita Mstysław. Akcja 
przechodzenia prawosławnych duchownych do autokefalii, popiera
na wówczas przez dysydentów (widzieli oni w autokefalii szansę na 
chrystianizację wschodniej Ukrainy bez zatracenia przy tym ukraińs
kiego pierwiastka narodowego) nabrała niespodziewanie dużych 
rozmiarów. Ostatecznie około jednej trzeciej parafii prawosławnych 
na zachodniej Ukrainie opowiedziało się za autokefalią. Przechodze
nie całych parafii do autokefalii osłabiło Rosyjską Cerkiew Prawo
sławną, ale najbardziej niebezpieczne okazało się dla wychodzącej 
właśnie z podziemia Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej. Okazało 
się bowiem, że historycznie greckokatolickie rejony Ukrainy po
rzuciły wiarę ojców dla prawosławia.

W takiej sytuacji autokefalia dla jednych była intrygą Moskwy 
realizowaną przez KGB i zmierzała po raz kolejny, do osłabienia 
ukraińskiego Kościoła narodowego, jakim  niewątpliwie na zachod
niej Ukrainie była Cerkiew greckokatolicka dla innych była to 
rozpaczliwa próba duchowieństwa prawosławnego zachowania swo
ich wpływów i stanu posiadania; dla jeszcze innych było to naturalne 
dążenie najlepszej części kleru prawosławnego do odrodzenia trady
cji Ukraińskiej Autokefalnej Cerkwi Prawosławnej, zniszczonej na 
ziemiach ojczystych przez stalinowski aparat przemocy.

Bez względu na to czym kierowali się duchowni, nie zmienia to 
faktu, że autokefalia szybko rozprzestrzeniająca się na Ukrainie
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zachodniej (bo misji na wschodzie autokefalni praktycznie do tej 
pory nie rozwinęli) została wkrótce poparta przez przejście do niej 
pierwszego biskupa prawosławnego, którym był biskup żytomierski 
Joan. Dla społecznej pozycji UAPC znaczenie podstawowe miało 
podporządkowanie się jej w 1990 r. przebywającemu na emigracji 
metropolicie Mstysławowi. M etropolita Mstysław, w przeciwieńst
wie do hierarchów prawosławnych na Ukrainie miał biografię bez 
zarzutu, a wieloletnie starania (ciągle jeszcze nie uwieńczone suk
cesem) o kanoniczne uznanie UAPC na emigracji sprawiły, że cieszył 
się olbrzymim szacunkiem i posiadał spory autorytet. I właśnie tym 
autorytetem podżyrował działalność duchownych nowo tworzącej 
się Cerkwi na Ukrainie.

Jednemu metropolita Mstysław nie mógł zapobiec, podobnie jak 
nie mógł zapobiec temu zwierzchnik Cerkwi greckokatolickiej met
ropolita Iwan Lubacziwśkyj — mianowicie nie zapobiegli oni praw
dziwej wojnie religijnej między wiernymi swoich cerkwi, która roz
gorzała na Ukrainie zachodniej na dobre w 1990 i 1991 r. Najgłośniej
szym incydentem tej wojny był spór o cerkiew w Samborze, który
— kiedy nie pomogły żadne mediacje między autokefalnymi i grekoka
tolikami na przemian okupującymi cerkiew — został zakończony 
wysłaniem przeciwko okupującym specjalnych oddziałów milicji
— OMON.

Sytuację konfesyjną na Ukrainie komplikuje fakt, że oprócz 
wspomnianych autokefalnych i grekokatolików działa tu jeszcze 
Rosyjska Cerkiew Prawosławna pod przewodnictwem metropolity 
kijowskiego Filareta i Kościół rzymskokatolicki (który uzyskał swoją 
hierarchię dopiero w 1991 r.). Pewne znaczenie dla całości sytuacji 
religijnej mają dziesiątki sekt, które pojawiły się lub ujawniły tutaj oraz 
pojawiające się w coraz to nowych miejscach ruchy neopogańskie.

Do pewnego momentu wydawało się, że sytuacja religijna na 
Ukrainie nie może się już bardziej skomplikować. Z biegiem czasu 
okazało się, że ci, którzy żywili takie przekonanie, wykazali się małą 
wyobraźnią. N a początku b.r. doszło w prawosławiu ukraińskim do 
gorszących wydarzeń: rzecz dotyczyła ukraińskiego odłamu Rosyjskiej 
Cerkwi Prawosławnej, a głównym bohaterem wydarzeń stał się 
metropolita kijowski Filaret.
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Trochę historii

Kiedy w 1990 r. zmarł patriarcha Moskiewski i całej Rusi Pimen, 
Miestoblustytielem (głową Cerkwi aż do wyboru nowego patriarchy) 
został metropolita kijowski Filaret. On też powszechnie był uważany 
za najważniejszego kandydata na kolejnego zwierzchnika Rosyjskiej 
Cerkwi Prawosławnej. Jednak kiedy na soborze RPC doszło do 
wyborów nowego patriarchy, Filaret przegrał nie tylko z aktualnym 
patriarchą Aleksym II, ale również z biskupem nowoczerkaskim 
Władymirem. Taki obrót sprawy był wynikiem nienajlepszej opinii, 
która towarzyszyła Filaretowi. Powszechnie uważano metropolitę 
kijowskiego za człowieka o skłonnościach autorytarnych. Być może 
pewne znaczenie miał fakt, wtedy jeszcze dość skrzętnie ukrywany 
przed opinią publiczną, a który teraz stał się przedmiotem powszech
nych ataków, że ten wysoki dostojnik Cerkwi prawosławnej był 
wbrew kanonom cerkiewnym żonaty i nawet posiadał dzieci.

Jednak bardzo mocna pozycja Filareta jako przywódcy ukraińs
kiego odłamu Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej (Ukraina dawała 60 
proc, ogólnych dochodów RPC, stąd było też najwięcej powołań 
kapłańskich, a sama Cerkiew posiadała tu 5,5 tys. parafii) sprawiła, 
że nowo wybrany patriarcha moskiewski Aleksy II nie zdecydował 
się od razu wejść z nim w konflikt. To właśnie Aleksy II jako pierwszy 
zwrócił się do Filareta używając określenia „błażeniszczyj” , który to 
tytuł przysługuje tylko głowom cerkwi autokefalnych. A aby uatrak
cyjnić RPC dla świadomych narodowo Ukraińców i tym samym 
zminimalizować wśród nich wpływy UAPC nadał Ukraińskiej 
Cerkwi Prawosławnej samodzielność. Wbrew oczekiwaniom posu
nięcia te nie spowodowały radykalnych zmian na korzyść RPC. Sam 
zaś Filaret zaczął zwolna tracić swoje wpływy w RPC. Sytuacja ta 
zmusiła Filareta do poszukiwania nowych sposobów utrzymania 
swojej pozycji. Jak się wydaje, w swojej grze o przetrwanie postawił 
na ówczesnego przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy Leoni
da Krawczuka, który właśnie wtedy przygotowywał się do kampanii 
prezydenckiej. Przy czym jeszcze jesienią 1991 r. działania met
ropolity Filareta były wariantowe: z jednej strony doszło do jego
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zbliżenia z Krawczukiem, co zaowocowało udziałem Filareta w okrą
głym stole zorganizowanym przez Krawczuka, z drugiej zaś w lis
topadzie 1991 r. sobór Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej (UPC) 
zwrócił się do macierzystej Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej o udzie
lenie autokefalii.

N a przełomie lat 1991/1992 przez prasę moskiewską (ale 
również kijowską) przetoczyła się fala artykułów poświęconych 
sprawie współpracy dostojników RPC z IV oddziałem 5. zarządu 
KGB (oddział zajmujący się Cerkwią). W artykułach nie oszczędzo
no nawet patriarchy Aleksego II. M etropolita Filaret był jednym 
z negatywnych bohaterów tej kampanii. Najpierw moskiewski 
„Oganiok” , a następnie kijowska „Nizawisimost” wydrukowały 
materiały świadczące o współpracy metropolity z KGB, ujawniono 
nawet jego policyjny pseudonim, który miał brzmieć „Antonow” . 
Wtedy to właśnie ukraińscy działacze kultury i 25 deputowanych 
ludowych do Rady Najwyższej podpisało oświadczenie, w którym 
jego autorzy stwierdzili, że Cerkiew, której przywódca był współ
pracownikiem KGB, łamie prawo kanoniczne, postępuje niegodnie 
i nie może przewodniczyć ukraińskiemu odrodzeniu narodowemu. 
Dokument ten trafił na nadzwyczajny sobór RPC, odbywający się 
w Moskwie, na którym miano rozpatrywać sprawę autokefalii dla 
Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej.

Sobór RPC, który odbył się w kwietniu 1992 r. odłożył sprawę 
autokefalii dla UPC. Hierarchowie RPC stwierdzili, że sytuacja 
konfesyjna na Ukrainie nie tylko się nie polepszyła ale wręcz 
pogorszyła. Winnym takiej sytuacji uznano przywódcę UPC, met
ropolitę Filareta, który według soboru utracił zaufanie większości 
ukraińskich biskupów i nie może być uważany za symbol cerkiewnej 
jedności. Filaret pod przysięgą zobowiązał się wówczs, że po 
zakończeniu soboru moskiewskiego zwoła w Kijowie sobór UPC 
i podczas jego obrad złoży swój urząd. Jednak, jak się okazało, po 
powrocie do Kijowa metropolita nie miał zamiaru rezygnować 
z godności głowy UPC. W tej sytuacji większość biskupów UPC 
uznała Filareta za krzywoprzysiężcę. Konflikt w łonie UPC pogłębił 
się: niektóre biskupstwa Ukrainy zwróciły się nawet z prośbą do 
patriarchy o przyjęcie ich bezpośrednio pod jurysdykcję Moskwy.
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27 maja 1992 r. odbył się w Charkowie, bez udziału i zgody Filareta, 
sobór UPC, na który przybyło 18 z 20 biskupów UPC. W trakcie 
soboru dokonano wyboru nowego przywódcy UPC. Został nim 
wybrany biskup rostowski i nowoczerkaski, który aktualnie kierował 
pracami sekretariatu patriarchatu moskiewskiego, W ładymir (Sobo- 
dan). Za biskupem Władymirem opowiedziało się 16 biskupów UPC. 
Jak nie trudno się domyślić, Filaret nie uznał kanoniczności soboru 
charkowskiego (w statucie UPC jest punkt mówiący, że sobór UPC 
może być zwołany przez głowę UPC, oraz że przywódca UPC może 
być wybierany spośród hierarchów UPC). Wystosował też pismo do 
patriarchy moskiewskiego, w którym stwierdził, że dobrowolnie nie 
zrezygnuje z godności przewodniczącego UPC. W swoich zaś 
publicznych wystąpieniach zaczął przedstawiać się, w czym walnie 
pomagała mu oficjalna ukraińska propaganda, jako gwarant niezale
żności UPC i ofiara moskiewskiego imperializmu. Aż do znudzenia 
powtarzał hasło Krawczuka z prezydenckiej kampanii wyborczej, że 
niezależnemu państwu potrzebna jest niezależna Cerkiew. Przeorien
towanie się Filareta na obronę ukraińskich interesów narodowych 
w Cerkwi przyniosło mu poparcie nie tylko prezydenta Krawczuka, 
ale również ukraińskich polityków o rodowodzie antykomunistycz
nym. Nie poprawiło tylko jego pozycji w samej Cerkwi. 5 czerwca 
1992 r. wierni wypędzili z Ławry Poczajowskiej zwolennika Filareta, 
biskupa Jakowa, zaś w Odessie podobny los spotkał innego zwolen
nika metropolity, biskupa Łazarija.

10 czerwca 1992 rozpoczął się w Moskwie arcybiskupi sobór 
RPC, w którym wzięło udział 18 biskupów z Ukrainy. 11 czerwca 
1992 r. sobór pozbawił Filareta święceń biskupich i wszystkich praw 
przewodniczącego UPC. Nie zrażony tym Filaret zaczął pośpiesznie 
wyświęcać nowych biskupów. W krótce też przyszły mu z pomocą 
ukraińskie władze. 16 czerwca 1992 r. prezydium Rady Najwyższej 
Ukrainy wydało oświadczenie, z którego wynikało, że władze 
ukraińskie popierają metropolitę Filareta. W oświadczeniu tym 
prezydium Rady Najwyższej uznało za niezgodny z prawem sobór 
charkowski. Była to druga bezpośrednia interwencja władz państ
wowych Ukrainy w wydarzenia rozgrywające się w Cerkwi, bowiem 
tuż po soborze charkowskim UPC Rada d/s Religii przy Gabinecie
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M inistrów 29 maja 1992 r. wydała oświadczenie, w którym określono 
ten sobór jako niezgodny z prawem.

Po pozbawieniu Filareta święceń kapłańskich wydarzenia poto
czyły się wartko. N a dwa dni przed przyjazdem nowo wybranego 
przewodniczącego UPC metropolity W ładymira do Kijowa, Filaret 
posługując się skrajnie prawicową Ukraińską Narodową Samoobro
ną bez powodzenia usiłował przejąć pod swoją kontrolę Ławrę 
Kijowsko-Peczerską. Dodatkowej sensacyjności temu wydarzeniu 
nadał fakt, że „szturm ” Ławry przez samoobronę obserwowali 
sekretarz Filareta oraz jego żona Jewgienia Rodionowa.

20 czerwca 1992 r. metropolita W ładymir (z pochodzenia 
Ukrainiec) przyjechał do Kijowa, by objąć faktyczne przywództwo 
UPC. Dość szybko doszło też do uznania W ładymira przez sporą 
część światowego prawosławia przewodniczącym UPC. I tak do 18 
czerwca 1992 r. uznali go oprócz patriarchy moskiewskiego również 
patriarcha Jerozolimy Diodor I, patriarcha Antiochii i całego 
W schodu Ignatij IV, patriarcha Aleksandryjski i całej Afryki Po- 
rfienij III oraz arcybiskup cypryjski Chryzostom.

W ydawać by się mogło, że Filaretowi nie pozostaje nic innego, 
tylko bezpowrotnie zejść ze sceny politycznej. Jednak nic podobnego 
się nie stało. 25 czerwca 1992 r. z inicjatywy Filareta i kierującego 
sprawami UAPC na Ukrainie biskupa Antonija doszło w Kijowie do 
soboru, na którym UAPC zjednoczyła się z frakcją Filareta. Efektem 
zjednoczenia jest powstanie Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej — Ki
jowskiego Patriarchatu (UPC-KP). Pikanterii całej sytuacji dodaje 
fakt, że o zamiarze zjednoczenia UAPC z Filaretem nie został 
wcześniej poinformowany, przebywający wówczas w Ameryce, pa t
riarcha UAPC Mstysław. Również bez wiedzy patriarchy Mstysława 
wybrano Filareta na nie istniejące wcześniej stanowisko jego zastęp
cy. Sobór zjednoczeniowy (już obu niekanonicznych Cerkwi) uznał 
za nieważny akt z 1686 r. o przekazaniu eparchii kijowskiej pod 
jurysdykcję Moskwy. Uczestnicy soboru zwrócili się również do 
prezydenta o przekazanie UPC-KP soboru św. Sofii (który ze 
względu na walki o niego różnych odłamów prawosławia został 
uznany za muzeum) i Ławry Kijowsko-Peczerskiej. Sobór 
postanowił też utworzyć Wyższą Radę Cerkiewną, do której obok
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duchownych weszli trzej deputowani do Rady Najwyższej Ukrainy: 
Wasyl Czerwonij, Mykoła Porowśkyj, Oleś Szewczenko. Ten ostatni 
parę miesięcy wcześniej był jednym z sygnatariuszy listu wnoszącego 
o odwołanie Filareta ze stanowiska przewodniczącego UPC.

Zjednoczenie przyniosło w pierwszym rzędzie kolejny podział. 
Czterech biskupów UAPC: biskup iwano-frankowski Andrij, biskup 
chmielnicki Antonij, biskup łucki i wołyński Nikołaj oraz biskup 
tarnopolski Wasylij opowiedziało się przeciwko Filaretowi. Zaś 27 
czerwca 1992 r. odbył się w Ławrze Kijowsko-Peczerskiej sobór UPC 
metropolity Władymira, którego dokumenty podpisali wszyscy 
biskupi UPC, tzn. żaden ukraiński biskup nie poszedł w ślady 
Filareta. 1 lipca 1992 r. przybył do Kijowa, niecierpliwie tutaj 
oczekiwany patriarcha UAPC Mstysław, który tuż po wylądowaniu, 
odpowiadając na pytania dziennikarzy o sobór zjednoczeniowy, 
określił go jako prywatną sprawę metropolity Filareta i biskupa 
Antonija. 2 lipca 1992 r. doszło do spotkania patriarchy Mstysława 
z prezydentem Krawczukiem. I od owego spotkania postawa Mstys
ława wobec soboru zjednoczeniowego przestała być już taka jedno
znaczna. 8 lipca 1992 r. odbyła się robocza narada UAPC, w której 
wziął udział patriarcha Mstysław. N a naradzie tej miano przyjąć 
większość dokumentów soboru zjednoczeniowego. 9 lipca doszło zaś 
do spotkania patriarchy Mstysława z Filaretem, który trzy dni 
wcześniej wrócił z Konstantynopola, gdzie zabiegał o przychylność 
patriarchy ekumenicznego Bartłomieja (jak wieść głosi patriarcha 
ekumeniczny w sposób jednoznaczny nie poparł Filareta ale też nie 
zdystansował się od niego wyraźnie). Tego, co było przedmiotem 
rozmów Mstysława z Filaretem nie podano do publicznej wiadomo
ści.

Niemniej w czasie tych spotkań (i z prezydentem i z Filaretem) 
patriarcha nie dał się widocznie do końca przekonać, że ważniejsza 
niż jakiekolwiek normy prawne i moralne jest ukraińska racja stanu 
w rozumieniu jego interlokutorów, podczas kolejnego bowiem 
pobytu na Ukrainie 17 sierpnia 1992 r. stwierdził w wywiadzie 
telewizyjnym, że musi bardzo gruntownie przyjrzeć się temu, co się 
dzieje w ukraińskim prawosławiu. Wydaje się niemal pewne, że 
ukraiński prezydent namawiał Mstysława, by po raz kolejny
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podżyrował swoim autorytetem to, co dzieje się w Cerkwi. Póki co 
bez odpowiedzi pozostaje pytanie, czy sędziwy hierarcha zdecyduje 
się na uwiarygadnianie tak skompromitowanej osoby jak  Filaret. 
A jeżeli nie, to czy pozostanie przy koncepcji budowania tylko 
struktur UAPC, czy może wybierze wariant najbardziej zaskakujący 
i zacznie rozmowy o zjednoczeniu UAPC i UPC metropolity 
Władymira (a jest to przecież Cerkiew kanoniczna).

* * *

Problemy, które przeżywa ukraińskie prawosławie są częścią 
kryzysu, który przeżywa obecnie w ogóle Cerkiew prawosławna na 
całym terytorium postsowieckim. Cerkiew ta stoi przed koniecznoś
cią rozliczenia się ze swojej przeszłości z czasów komunistycznych. 
Wydaje się, że bez takiego rozliczenia jej zdolność do odnowy będzie 
bardzo ograniczona. W tym kontekście prawosławie ukraińskie ma 
przed sobą zadanie wyjątkowo trudne. Wynika to tak z uwarun
kowań wewnętrznych jak  i zewnętrznych. Problemy wewnętrzne są 
następstwem następujących faktów:

— ukraińskie prawosławie, nawet jak  na warunki postsowłeckie, 
jest wyjątkowo rozbite;

— z trzech odłamów ukraińskiego prawosławia — UAPC pa t
riarchy Mstysława, UPC Filareta i UPC W ładymira tylko ta ostatnia 
Cerkiew jest obecnie kanoniczna;

— idea autokefalii, której strażnikiem przez całe dziesięciolecia 
był patriarcha Mstysław, została przejęta przez Filareta — osobę 
skompromitowaną tak przez swoje związki z KGB jak i przez 
pogwałcenie prawa kanonicznego (małżeństwo z Jewgienią Rodio- 
nową) oraz despotyczny sposób zarządzania Cerkwią;

—  w spór o kształt Cerkwi, jak się wydaje, nazbyt gorliwie 
zaangażowały się tak władze Ukrainy jak i część opozycyjnych 
polityków o orientacji narodowo-demokratycznej (przede wszystkim 
z Ukraińskiej Partii Republikańskiej i Demokratycznej Partii Ukrai
ny). Skazuje to niewątpliwie Cerkiew, po raz kolejny, na zbyt wielkie 
uzależnienie od władzy świeckiej;
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— jednym z podstawowych problemów jest to na ile Cerkiew 
prawosławna, w ramach której przez ostatnie miesiące działy się 
rzeczy wywołujące publiczne zgorszenie, będzie mogła odzyskać lub 
uzyskać szacunek swoich wiernych oraz jak  wzajemne waśnie między 
różnymi odłamami ukraińskiego prawosławia odbiją się na idei 
autokefalii. Do wyobrażenia jest wszak taki rozwój sytuacji, w któ
rym wierni zmęczeni ukraińskimi waśniami zwrócą się w stronę 
patriarchatu moskiewskiego jako gwaranta cerkiewnego ładu.

I tu przechodzimy do uwarunkowań zewnętrznych tego, co się 
dzieje w ukraińskim prawosławiu. Bez względu na to jakby się nie 
odnosić do Filareta, ma on sporo racji, kiedy mówi, że Moskwa chce 
poprzez Cerkiew podporządkować sobie Ukrainę. Teraz koncentruje 
swoje wysiłki na tym, by nasza Cerkiew stanęła po stronie Patriarchatu 
Moskiewskiego. Wysiłki te są ważną częścią zabiegów Patriarchatu 
Moskiewskiego zmierzających nie tylko do utrzymania pozycji 
dominującej w prawosławiu na terytorium postsowieckim ale i na 
arenie ogólnoświatowej. Jak się wydaje patriarcha ekumeniczny 
nieprzypadkowo zajął postawę wyczekującą wobec konfliktu na 
Ukrainie. Secesja całego prawosławia ukraińskiego mogłaby, w przy
padku, gdyby poszukałoby ono oparcia w Konstantynopolu, w spo
sób znaczący umocnić pozycję patriarchy ekumenicznego. Nie należy 
wykluczyć również i takiej możliwości, że władze rosyjskie traktują 
Patriarchat Moskiewski jako narzędzie mające utrudniać wybijanie 
się Ukrainy na niepodległość.

Warszawa, 12 sierpnia 1992 r.

Bogumiła Berdychowska — polonistka, zajmuje się 
problemami narodowościowymi środkowej i wschodniej 
Europy. Mieszka w Warszawie.
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Tadeusz Andrzej Olszański

Ukraina między Wschodem i Zachodem

C h cia łb y m  sformułować kilka luźnych, niekoniecznie do 

końca precyzyjnych, uwag dotyczących naszego — też raczej nie
precyzyjnego — tematu.

1. Pojęcia takie jak „Wschód i Zachód” , „Europa i Azja” czy 
„cywilizacja łacińska, bizantyńska i turańska” mają znaczenie his
toriozoficzne, nie zaś opisowe i nie można ich używać bez wyraźnego 
zdefiniowania, inaczej bowiem grozi nam pomieszanie języków.

Nawet podział na Europę i Azję nie jest niewątpliwy, gdyż 
geograficzna granica między nimi jest owocem arbitralnej decyzji 
geografów, a w różnych epokach była różnie wytyczana. Tym 
bardziej podział na „W schód” i „Zachód” w ramach cywilizacji 
europejskiej jest zazwyczaj rezultatem oceny przewagi elementów 
wspólnych lub różniących, oceny zależnej na ogół więcej od sądów 
a priori oceniającego niż od rzeczywistej oceny danych historycznych.

Łatwiej uchwytny, gdyż mający podstawę geograficzno-ekono- 
miczną, jest podział na rolniczą cywilizację europejską oraz pasterską 
gospodarkę stepową. Jeżeli jednak przenosimy to zróżnicowanie na 
płaszczyznę organizacji życia społecznego ludów osiadłych, mówiąc 
np. o „turanizacji” Moskwy, znów wkraczamy na grunt historiozofii.

Nie znaczy to, bym wypowiadał się przeciw uprawianiu tej 
dyscypliny. Przeciwnie, wydaje się, że historiozofia jest obecnie 
bardzo zaniedbaną dyscypliną nauk humanistycznych. Ważne jest 
natomiast, by w każdym momencie zdawać sobie sprawę, czy 
znajdujemy się na gruncie historiografii, czy też historiozofii. Temat 
naszych rozważań plasuje się zdecydowanie w tej drugiej dziedzinie.

2. Przy analizie dziejów Ukrainy, także ze ściśle historiograficz- 
nego punktu widzenia, nie można nie dostrzegać tak niszczycielskich, 
jak i twórczych elementów wielowiekowego sąsiedztwa rolniczej Rusi
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z koczowniczym Stepem. Należy mieć też na uwadze fakt, że 
historyczna Ruś to mniej niż połowa terytorium obecnej Ukrainy 
— pozostała jej część dopiero po opanowaniu przez Rosję północ
nych wybrzeży M orza Czarnego mogła zostać skolonizowana przez 
ludność rolniczą, a w konsekwencji — włączona, najpierw cywiliza
cyjnie a potem i politycznie, w skład Ukrainy.

Kozaczyzna była efektem właśnie sąsiedztwa tych dwu cywiliza
cji i nosi cechy obu z nich. Zarówno podstawowe nazewnictwo 
kozackie, jak  i trwale przyjęty w niej obozowy ład organizacji 
społecznej aż po nazywanie organizacji państwowych mianem „wojs
ka” (kalka tatarskiego „orda”), świadczą o turkotatarskim  po
chodzeniu tej organizacji. Ciekawe, że pierwotne, słowiańskie okreś
lenie „brodnika” zostało z czasem wyparte przez turkskiego „koza
ka” .

W arto może też pamiętać, że Kozaczyzna wchodziła w bezpo
średni kontakt kulturowy nie tyle z Chanatem Krymskim, który już 
w XVI w. był relatywnie nowoczesnym państwem, ale raczej 
z bliższymi geograficznie, nierównie od Krymu prymitywniejszymi, 
ordami czarnomorskimi. Tu zapewne znalazłoby się — zwłaszcza 
w czasach wczesnej Kozaczyzny — daleko więcej podobieństw, niżby 
to wynikało z zestawienia dojrzałej Kozaczyzny z Krymem.

3. Kozaczyzna, dokonawszy syntezy stepowego ładu wojs- 
kowo-rozbójniczego z ruskim ładem rolniczo-chrześcijańskim sięg
nęła następnie po wzorce polskiego ładu demokracji szlachec- 
ko-wojskowej. Wiązać się to musiało z udziałem w Kozaczyźnie 
szlachty ruskiej, a także przeorganizowywaniem kozackiego „po
spolitego ruszenia” w regularną, półzawodową armię.

Dwie rzeczy zwracają tu uwagę: pierwsza to ta, że zwłaszcza 
początkowe bunty kozackie wykazują podobieństwo do polskich 
konfederacji wojskowych, a w powstającym państwie kozackim 
formy stepowe zlewają się z republikańskimi (polskimi). Druga zaś to 
niezwykły fakt, że organizacja wojskowa, powołana do walki w stepie 
i ze stepową jazdą, wyłoniła z siebie przede wszystkim znakomitą 
piechotę typu zachodniego prowadzącą walkę ogniową, sprawnie 
walczącą zza wału i stosującą szyk taborowy pochodzenia czeskiego.
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Wpływ zachodni jest tu niewątpliwy, konkretne zaś kanały wpły
wów warte są chyba dokładniejszego niż dotąd zbadania.

Najważniejszym jednak elementem polskim (bo niekoniecznie 
„zachodnim ” , do czego za chwilę wrócimy) było przyjęcie nie 
instytucji, ale idei republikańskich, łącznie z tą, zgodnie z k tórą 
poddany jest obywatelem, którem u służą nieodwoływalne prawa, 
i który nawet zbuntowany i pokonany zachowuje prawo układania 
się ze swym m onarchą i żądania odeń przysięgi. Przyjęcie tej zasady 
przeobraziło Kozaczyznę w siłę polityczną „dla siebie” .

4. Ogromne znaczenie dla rozwoju Ukrainy czasów kozackich 
(i nie tylko, ale o nich tu  głównie mówimy) miał stosunkowo wysoki 
poziom oświaty powszechnej, a co za tym idzie wczesny rozwój 
piśmiennictwa narodowego. U kraina wyprzedza w tym zakresie nie 
tylko Moskwę, ale i Węgry, trwające przy łacinie do XIX w. Ten 
rozwój oświaty wynikał oczywiście z charakterystycznej dla chrześ
cijaństwa wschodniego bliskości języka świętego i świeckiego 
— wynikać też musiał jednak ze świadomości znaczenia wykształ
cenia, charakterystycznej w tych czasach raczej dla kultur chrześ
cijaństwa zachodniego niż wschodniego.

5. Powszechny jest pogląd, jakoby Europa W schodnia nie 
przeżyła trzech wielkich prądów umysłowych Zachodu: renesansu, 
reformacji i oświecenia. Jeżeli tak, to U kraina do Europy W schod
niej się nie zalicza. Wszystkie te prądy — choć z mniejszym 
nasileniem niż w etnicznej Polsce — wywierały bowiem wpływ i na 
Ukrainę. Największe znaczenie miała reformacja i przy niej się 
zatrzymamy.

Niechętnie pamiętamy (odnosi się to też do Ukraińców), że 
droga do latynizacji znacznej części, jeśli nie większości szlachty 
ruskiej, wiodła przez przyjęcie kalwinizmu (w jego specyficznym, 
polskim kształcie) i że dopiero z tego wyznania przechodzono na 
katolicyzm. Jezuiccy kaznodzieje zrazu zwalczali przede wszystkim 
„herezję” , a nie „schizmę” . Wobec zaś drastycznego upadku intelek
tualnego, duchowego i moralnego Cerkwi Prawosławnej w Rzeczy
pospolitej XVI w., znaczenie prądu reformatorskiego miało tu jeszcze 
większe znaczenie niż w jej części katolickiej.
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Następstwem tyleż fali reformacyjnej oraz reformy katolickiej 
(kontrreformacji), co unii brzeskiej i związanych z nią kontrowersji 
wyznaniowych, była ukraińska „reforma prawosławna” , dokonane 
przez metropolitę Mohyłę prawosławne „aggiornam ento” , które 
— dodajmy — bardzo silnie otwierało się na dorobek świata 
„łacińskiego” . Znaczenie związanego z tymi wydarzeniami fermentu 
umysłowego trudno wprost przecenić.

Istotne jest też to, że te wszystkie spory dokonały się właściwie 
bez przelewu krwi. Choć bowiem na Ukrainie przelano w XVII w. 
morze krwi, to o sprawy, które ludzkość od wieków przywykła 
regulować orężem, nie zaś słowem. Dla porównania przywołajmy 
niewiele późniejszą rosyjską reformę cerkiewną, która kosztowała 
przerażający ogrom ofiar, przy czym rosyjskie kontrowersje dotyczy
ły kwestii z religijnego punktu widzenia trzeciorzędnych.

Trwałą spuścizną takiego właśnie przebiegu sporów reformacyj- 
no-unijnych było utrwalenie się w ukraińskim prawosławiu typowo 
katolickiej (bo obcej już większości kościołów protestanckich) idei, 
zgodnie z którą człowiek, choć grzeszny, jest dzieckiem Bożym, 
mającym prawo do buntu i miłosierdzia, a nie — rabem Bożym, 
mającym prawo wyłącznie do kary. Bez tej idei nie byłby możliwy 
Testament Szewczenki.

Tu jednak musimy wrócić do poruszonej już kwestii ogólniejszej: 
akurat bowiem w tym — lecz nie tylko w tym — przypadku przepaść 
cywilizacyjna między Rusią a Moskwą nie oddziela „W schodu” od 
„Zachodu” . Moskiewski sposób rozwiązywania kontrowersji religij
nych czy traktowania buntowników spośród klas uprzywilejowa
nych był wcale bliski niemieckiemu czy francuskiemu, czyli par 
excellence „zachodniemu” .

6. Rycerski demokratyzm Kozaczyzny zakorzenił się w świado
mości wsi ukraińskiej na tyle silnie, że dziewiętnastowieczne od
rodzenie narodowe mogło mieć na Ukrainie wiele cech zbieżnych 
z analogicznymi procesami u tzw. narodów historycznych (np. 
Węgrów). Miało ono — obok źródeł bijących w niemieckim, 
a zwłaszcza polskim romantyźmie, źródła własne, te z „łycarśkich” , 
zaporoskich tradycji, które należały do kultury historycznej, a nie
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ludowej (folklorystycznej), a także z dorobku zadnieprzańskiego 
Oświecenia, ideowego dorobku „małorosyjskiej” inteligencji kozac
kiej.

Wydaje się, że ta właśnie spuścizna, „kanonizowana” przez 
Szewczenkę, do dziś silnie oddziałuje na to, że w ukraińskim ruchu 
narodowym przewagę mają tendencje egalitarne, lewicowe, nawet 
anarchistyczne, słabo zaś przyjmują się tendencje elitarystyczne, 
prawicowe. Uderza przykład integralnego nacjonalizmu, który 
wprawdzie odniósł błyskotliwy sukces w Galicji Wschodniej (więc tej 
części Ukrainy, gdzie tradycja kozacka była późnym importem 
kulturalnym), ale rychło okazał się obcym przeszczepem i został 
odrzucony jeszcze w czasie II wojny światowej (ewolucja ideowa 
O U N w latach czterdziestych to proces odchodzenia od tej idei).

Ciekawym przyczynkiem do tego zagadnienia jest rola wiecu 
jako instytucji quasi-prawodawczej w początkowej fazie ukraińskiej 
rewolucji niepodległościowej lat osiemdziesiątych, a także rozwój 
ruchu kozackiego, który w chwili obecnej jest jeszcze wielką 
niewiadomą.

Tadeusz Andrzej Olszański — ur. 1950 r., prawnik. 
Zajmuje się historią K arpat i Ukrainy. Mieszka 
w Warszawie.
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My dopiero zaczynamy

(Rozmowa z Wasilem Bykau)

Wasil Bykau (ur. 1924), w Polsce dotąd znany jako Wasil 
Byków, wybitny współczesny prozaik białoruski {Trzecia rakie
ta, Ballada alpejska, Doczekać świtu, We mgle, Piaskowisko, Zły 
znak, Obława), był członkiem oficjalnej delegacji Republiki 
Białoruś. Towarzyszył przewodniczącemu Rady Najwyższej 
Stanisławowi Szuszkiewiczowi przy podpisaniu Traktatu mię
dzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś o dobrym 
sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Związany ideowo z biało
ruską odrodzeniową opozycją demokratyczną, do niedawna 
popierał czynnie Białoruski Front Ludowy Zianona Paźniaka. 
Obecnie postanowił oddać się bez reszty pisarstwu.

-— Dwa miesiące temu rozmawialiśmy u Ciebie w domu, w Mińs
ku, a teraz spotykamy się w Warszawie. Czy byłeś ju ż  w naszym 
mieście?

— Jestem w Polsce po raz pierwszy.

—  Jakże to tak? Tak blisko do nas, znany jesteś z  licznych 
przekładów Twoich książek, granica blisko...

— Granica blisko i czułem nieraz, że trzeba by pojechać, ale 
wciąż przeszkadzały jakieś inne sprawy. Posyłali mnie w bardziej 
dalekie zagranice. Spóźniłem się z odwiedzinami w sąsiedniej Polsce.

—  Miejmy nadzieję, że teraz, gdy Traktat ju ż  podpisany, gdy 
w Warszawie jest ambasada białoruska, gdy granica nie jest już  
kordonem, będziemy spotykać się częściej. Ale mam pytanie o Twoje 
wrażenia. Wprawdzie jesteś dopiero drugi dzień...
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— Trudno mówić o wrażeniach, bo kontakt z życiem, z war
szawiakami był przelotny, wciąż biegiem i biegiem, ale uczest
niczyłem w rozmowach naszego przewodniczącego Rady Najwyższej 
z prezydentem Polski. Czułem się zadowolony. Atmosfera rozmów 
była bardzo przyjacielska. Rozmawialiśmy szczerze o sprawach, 
które dotyczą obu stron. Czułem żywe zainteresowanie obu stron 
wzajemnymi sprawami. Polacy dali wyraz zainteresowaniu tym, by 
na wschodzie była Białoruś demokratyczna, przyjazna i by roz
szerzać z nią stosunki gospodarcze i kulturalne. Spodziewamy się, że 
stosunki między nami staną się prostsze i bardziej bezpośrednie. 
Mówiono o wymianie bezwizowej, o budowie nowych przejść 
granicznych, o dostosowaniu kolei w obu krajach [idzie o szerokość 
torów kolejowych — CS] od Gdyni do Wołkowyska.

—  No i Białoruś będzie miała port w Gdyni.

— Tak, to bardzo ważne. Sądzę, że będzie to korzystne również 
dla Polski.

—  A gdy do tego odbudujemy Kanał Augustowski łączący Wisłę 
z Niemnem, znowu będziemy pływać do siebie na kajakach...

— Tak. Choć to wielka praca i potrzeba wielkich inwestycji. Ale 
teraz, gdy Białoruś orientuje się na Zachód bardziej niż kiedykolwiek 
przedtem, może sprawa ruszy z miejsca i rozpoczniemy robotę.

—  Drogi Wasilu! Rozmawialiśmy ostatnio, gdy opozycja białorus
ka podjęła trud zbierania podpisów pod żądaniem referendum i wol
nych, demokratycznych wyborów. Zebraliście ich 450 tysięcy. Dziś na 
konferencji prasowej słyszeliśmy obietnicę pana Szuszkiewicza, że 
Rada Najwyższa bez wątpienia doprowadzi do tego, by referendum się 
odbyło. Jak więc oceniasz obecnie perspektywy polityczne Białorusi?

— Gdy mowa o polityce wewnętrznej, to najważniejszym 
zadaniem są wybory według nowej ordynacji wyborczej. To najważ
niejsze. Wprawdzie kadencja obecnej Rady Najwyższej winna jeszcze
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trwać trzy lata, ale społeczeństwo nasze jest zdania, że Rada nie 
wykonuje swych obowiązków i należy ją  zmienić. Rzecz jasna, Rada 
sprzeciwia się temu wszelkimi środkami będącymi w jej dyspozycji. 
Jeden z nich wyglądał tak: gdy tylko zebrano wymaganą prawem 
liczbę podpisów, Rada postanowiła zmienić formułę referendum. 
Jest to sprzeczne z prawem. Nie wolno zmieniać formuły, pod którą 
podpisało się 450 tysięcy obywateli. Społeczeństwo zatwierdziło już 
te pytania.

—  Powiadasz: społeczeństwo. Słyszy się głosy, również białorus
kie, że społeczeństwo jest dość indyferentne, że obojętne mu, kto 
sprawuje władzę, byleby była kiełbasa i chleb... Czy to prawda?

— Tak. Są objawy znużenia politycznego w społeczeństwie. 
Odnosi się to nie tylko do Białorusi, ale i do Rosji, i do Ukrainy. Czas 
płynie, sytuacja się pogarsza, środki podejmowane przez rządy są 
nieefektywne i następuje rozczarowanie tzw. mas demokraycznymi 
formami ludowładztwa.

—  Pamiętam z naszej poprzedniej rozmowy, ja k  mówiłeś, że 
ziarno musi się rozpaść, by wypuścić kiełek. Miałeś na myśli ekonomi
kę. Czy od tamtego czasu ziarno uległo dalszemu rozpadowi?

— Rozpada się coraz bardziej. Zwiększa się prędkość rozpadu 
wytwórczości. Sytuacja produkcyjna, finansowa pogarsza się z każ
dym miesiącem. Jest to proces nieodwracalny, zmierzający ku 
katastrofie, gdyż środki zapobiegawcze są nieefektywne.

—  Dlaczego tak się dzieje? Czy jest to sprzeciw starych struktur, 
czy może opór mentalności społeczeństwa? Ów indyferentyzm?

— Po pierwsze — nie przyjęto najważniejszych ustaw, bez 
których, moim zdaniem, stabilizacja jest niemożliwa. W szczególno
ści — ustawy o prywatyzacji, zwłaszcza ziemi. Nie ma ustawy, na 
podstawie której chłopi mogliby brać ziemię na własność z prawem 
dziedziczenia. Jest tylko ustawa o dzierżawieniu. To nie to samo,
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co własność. To po pierwsze. Po drugie — jest szereg ustaw, które 
opozycja opracowała, a Rada Najwyższa przyjąć nie chce. A te 
przyjęte przez Radę, sprzyjające w jakiejś mierze reformom demo
kratycznym, są sabotowane przez struktury niższego szczebla ad
ministracji. Zawisają w próżni, ponadto mamy problemy z pienię
dzmi. Niedawno Białoruś wprowadziła nowy pieniądz... tymczaso
wy...

—  ...mówią na te pieniądze „zajączki”...

— ...zajączki, żubry, zależnie od nominału — różne zwierzaki. 
Naturalnie, że budzą śmiech, bo to nie jest pieniądz pełnowartoś
ciowy, chociaż jego parytet względem rubla wynosi jeden do 
dziesięciu.

—  Jeden zajączek —  dziesięć rubli?

— Tak. Było to jednak nieuniknione, ponieważ nie starczyło 
masy rublowej. Moskwa, która zawłaszczyła prawo druku nowych 
pieniędzy, nie jest w stanie w związku z inflacją dostarczyć pieniędzy, 
których potrzebne są całe wagony... Jedna wytwórnia papierów 
wartościowych w Permie nie daje sobie z tym rady. Dlatego 
w niektórych obwodach Rosji od trzech miesięcy nie wypłaca się 
poborów, gdzieindziej zamiast tego wydaje się talony na towary, 
a nawet za pracę płaci się wódką. Oprócz tego przedsiębiorstwa 
między sobą też nie rozliczają się przy pomocy pieniędzy... wszystko 
to czyni sytuację kompletnie nienormalną pod względem finansów 
i gospodarki i prowadzi do katastrofy. Tak jest prawie we wszystkich 
byłych republikach związkowych.

—  Wróćmy jeszcze do ziemi. Politycy i ekonomiści białoruscy 
mówią mi, że prywatyzacja ziemi pociągnąć musi za sobą rozwalenie 
kołchozów i sowchozów, a wtedy zabraknie chleba. Czy uważasz ten 
argument za racjonalny?

— Racja w tym jest. W iadomo powszechnie, że system
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kołchozowy w ciągu całych dziesięcioleci istnienia okazał się nieefek
tywny. Przez cały ten czas musieliśmy kupować zboże za granicą. 
Sytuację zmienić może jedynie prywatyzacja. Indywidualny wytwór
ca — właściciel będzie produkować wydajniej i troskliwiej niż 
kołchoz czy sowchoz w trosce o własny zysk i rozwój swego 
gospodarstwa. Tak powinno być. Okazało się jednak, że gdy tu i tam 
władze lokalne poszły na prywatyzację, nie ma kom u oddać ziemi, 
nikt nie chce jej w kołchozie brać. A ci nieliczni, którzy by wzięli, nie 
mają inwentarza, nasion, nawozów, maszyn i paliwa do nich. 
Kredytów także nie mają. Nie mają niczego prócz pragnienia bycia 
gospodarzem.

—  Jakie więc jest wyjście z tej sytuacji?

— Nie ma żadnego! W tym cała rzecz, że znajdujemy się 
w ślepym zaułku, z którego nie ma wyjścia ani do tyłu, ani do przodu. 
Oto jakie jest to nasze przekleństwo...

—  Wybacz mi Wasilu, ale to jest jakiś skrajny pesymizm!

— To jest skrajny pesymizm i doprawdy, wszystkie próby, nie 
tylko na Białorusi, lecz nawet na Ukrainie, która ma większy 
potencjał w rolnictwie, nawet tam próby te absolutnie nie dają 
wyniku. G ospodarka pogrąża się w upadku.

—  Mówiliśmy o polityce, a okazało się, że nie możemy nie mówić 
o gospodarce, szczególnie rolnej. Kto ma więc na to lekarstwo? Jeśli nie 
ma go Białoruski Front Ludowy (B F L ), to może mają je  komuniści?

— Komuniści, naturalnie, zawsze znajdują lekarstwo na wszyst
kie choroby. To ich lekarstwo nazywa się władza. Gdyby komuniści 
na powrót przejęli władzę, to również gospodarki by nie wypros
towali, ale zmusiliby wszystkich do mówienia, że jest wyprostowana. 
I gdyby ludzie głodowali, zabroniliby im prosić o jedzenie. Znamy ich 
nawyki, nauczyliśmy się tego w ciągu siedemdziesięciu lat na własnej 
skórze.
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—  A co na to BFL?

— BFL ma opracowany program  wyjścia z kryzysu. Był 
opublikowany miesiąc temu. Przygotowali go ekonomiści Frontu. 
Program zawiera środki radykalne: reforma finansów, reforma 
agrarna, reforma prawa. Radykalny program  przebudowy całej 
ekonomiki. Rzecz w tym, że Rada Najwyższa odmawia rozpatrzenia 
tego programu, obecna Rada.

—  Powiedzmy, że będą wybory, że do władzy dojdą demokraci 
z BFL. Ale sam powiedziałeś, że nie ma chłopa, a ja k  jest, to nie ma on 
maszyn, nie ma kredytów. Skąd mają się wziąć kredyty, nasiona lub 
choćby konie?

— Przede wszystkim potrzebne są ustawy. Potem zabezpieczenie 
ich wykonania. Potem — potrzebne będą inwestycje. Skąd wziąć na 
nie pieniądze? W pierwszym rzędzie należy rozbić kompleks wojs- 
kowo-przemysłowy. To jest ta hydra, która zniszczyła gospodarkę. 
W całym byłym ZSSR. Sama zaś cieszy się najlepszym zdrowiem. 
I niszczy nadal. Teraz, gdy Rosja podjęła decyzje o budowie nowej 
armii narodowej, gdy nagle znowu poczuła głód imperialnych 
muskułów, ekonomika kompleksu wojskowo-przemyslowego pod
nosi na powrót głowę. Oznacza to, że wszystkie szlachetne zamiary 
Jelcyna i demokratów mogą spełznąć na niczym, jeśli kompleks 
zacznie grać pierwsze skrzypce. W tym sensie Białoruś rozgrywana 
jest przez Rosję. Pod względem koncentracji wojska jest to państwo 
najbardziej nasycone w całym byłym ZSSR. Przedtem także wojska 
było dużo. Teraz jego liczba zwiększyła się z tytułu wycofywania 
wojsk z Polski i Niemiec. Ponadto obecne władze Białorusi z pasją 
przystąpiły do budowy własnej armii. Wszystko to jest siła, która 
konsumuje, niczego nie wytwarzając. Całą tę masę wojsk musi 
karmić naród białoruski. A płacą za to — papierkami, które nic nie 
znaczą. To wojsko.

Oprócz tego na Białorusi znajduje się wielka ilość przemysłu 
zbrojeniowego, który czeka na zamówienia wojskowe, które w grun
cie rzeczy nigdy nie przestały napływać. To także rujnuje gospodarkę.
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Tak więc, by cokolwiek w tym sensie ruszyło z miejsca, należy 
maksymalnie się rozbroić. Zlikwidować ogromną armię i zmusić 
przedsiębiorstwa tego kompleksu, by produkowały ciągniki, siew- 
niki, brony wreszcie, do licha, a nie broń, z którą nie wiadomo co 
począć. Na Zakaukaziu i w Mołdowie walczą bronią, którą wy
produkowaliśmy. Obecna władza dokonać tego nie jest w stanie, bo 
jest zakładniczką kompleksu wojskowo-przemyslowego. N a mocy 
ideologii komunistycznej, świadomości imperialnej i swej zależności 
od Moskwy Front Ludowy rozwiązałby ten bolesny węzeł bardzo 
prędko. N a to ma dość zdecydowania w odróżnieniu od władz 
obecnych, które nie akceptują przejścia do gospodarki rynkowej i po 
dziś dzień marzą o restauracji socjalizmu. I nie dokonają żadnej 
przebudowy kompleksu wojskowo-przemysłowego, gdyż jest on ich 
ratunkiem na wszelki wypadek. Tym bardziej, że rozpoczyna się 
ponowna legitymizacja partii komunistycznej, a wcześniej — Kom- 
somołu. Obie te organizacje zajęte są odbudową swego stanu 
posiadania przy nieco zmienionej frazeologii.

—  Więc jedynym ratunkiem jest przeprowadzenie wyborów...

— Absolutnie tak. W tym jedyny ratunek, by na Białorusi 
zwyciężyły siły demokratyczne, bo struktury obecne są jak  dawniej 
komunistyczne. I działają metodami komunistycznymi. Te struktury 
dowiodły swej pełnej impotencji.

—  M yśm y w Polsce też wierzyli, że wystarczy zwycięstwo 
,,Solidarności” i dekomunizacja stanie się faktem . Tymczasem za 
proces transformacji wciąż płacimy wielką cenę. Czy naród białoruski 
gotów jest tę cenę zapłacić?

— Nie ma na to oczywistej odpowiedzi. Nie jestem pewien, czy 
doprowadzony do granic rozpaczy nasz naród gotów tę cenę 
zapłacić. Bo system totalitarny w ciągu siedemdziesięciu lat spowo
dował mutację psychologii, doprowadził do atrofii świadomości 
narodowej. Dlatego, gdy będą możliwe wybory wolne i demokratycz
ne, może się okazać, że nie będzie kogo wybrać. Wszyscy specjaliści,
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wszyscy doświadczeni kierownicy w wytwórczości i administracji, to 
wychowankowie kompartii. Oni doskonale o tym wiedzą i lansują 
hasła, że nie jest ważna orientacja polityczna człowieka, ważne są 
tylko jego kwalifikacje. A specjalistami są pracownicy aparatu 
partyjnego, sowieckiego; wszyscy oficerowie KGB — to także 
wysokowykwalifikowani specjaliści, tak samo jak wojskowi. I na tej 
podstawie zamierzają utrzymać władzę. W wielkich miastach jest 
nieco lepiej. M ożna wybierać spośród demokratycznej inteligencji, 
która oparła się w swoim czasie komunistycznej destrukcji, zwłaszcza 
młodej inteligencji. Ale na prowincji nie ma wielkiego wyboru. 
Wszyscy ludzie z kwalifikacjami — to byli funkcjonariusze raj- 
komów. W śród nauczycieli — przeważnie zmęczone kobiety, a jak  
jest pięciu mężczyzn, to czterej z nich —  alkoholicy, a piąty 
zwichnięty. No więc wybiera się dyrektora sowchozu, który jest 
człowiekiem na wskroś komunistycznym, zawdzięczającym wszystko 
służbie ideałom komunistycznym i jest jako człowiek sowiecki 
przeciwny wszelkiej gospodarce rynkowej. BFL przewidział te trud
ności. Dlatego w projekcie ordynacji wyborczej postuluje, by zredu
kować rozdęty parlament do 90-100 zawodowych parlamentarzys
tów. To poszerza możliwości wyborców dokonania właściwego 
wyboru. Sprzyjać temu będzie też mieszana — większościo- 
wo-proporcjonalna — ordynacja wyborcza. Gdy kandydatów będą 
wysuwały partie, to ludzie nawet niezbyt zorientowani w polityce 
będą mogli głosować, kierując się programem danej partii. Wiele 
teraz zależy od Rady Najwyższej. Zgodnie z prawem powinna była 
ona już wyznaczyć datę referendum. Ale nie czyni tego. Ogłosiła 
wakacje parlamentarne do jesieni. W ykorzystała okazję, by przesu
nąć kwestię referendum i przedłużyć swoje istnienie. To jest skoń
czenie wyrachowany manewr.

—  Pan przewodniczący Szuszkiewicz na konferencji prasowej na 
pytania dziennikarzy w tej sprawie stwierdził stanowczo, że Rada 
Najwyższa uchwali referendum.

— Nie chciałbym jako członek delegacji powiedzieć niczego 
nielojalnego wobec naszego przewodniczącego. W jakimś sensie nie
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jest on panem sytuacji, pozostając zakładnikiem komunistycznej 
większości parlam entarnej. Po prostu — o tym decyduje głosowa
nie. Może się zdarzyć, że uchwała nie przejdzie, jak  nie przeszło 
wiele punktów porządku obrad mimo zabiegów pana Szuszkiewi
cza, by przekonać Radę Najwyższą do jakiejś sprawy. Co gorsza, 
maleje opozycja parlam entarna. Wielu ludzi przechodzi na stronę 
większości komunistycznej. Z powodów czysto ludzkich. M ają 
gabinety, dość wysokie pobory, prestiż, samochody. Teraz musieli- 
by głosować wbrew własnym interesom za rozwiązaniem Rady 
Najwyższej.

—  Wszakże Białoruś żyje. ,,Żywię Biełaruś!” —  to wasze 
zawołanie, przepełnione najlepszymi nadziejami na odrodzenie demo
kratyczne. Przeżyłeś wojnę. Widziałeś upadek człowieka, widziałeś 
też wzlot ducha i heroizm. Czy nie ma na to miejsca w tak decydującej 
chwili? Nie ma nadziei?

— Tak. Widziałem w życiu sytuacje, gdy nie było najmniejszej 
podstawy do nadziei. W szystko zapowiadało klęskę i śmierć. Ale 
w ostatniej chwili coś się zmieniało, jakby pod wpływem jakiejś 
dobrej zbawczej mocy. I dziś pozostaje mi wierzyć jedynie w inter
wencję tej wyższej mocy sprawczej, wyższego rozumu. Gdy przyj
mowaliśmy deklarację niepodległości, to jeszcze miesiąc wcześniej 
komuniści gotowi byli ukrzyżować każdego, kto się na ten temat 
choćby zająknął. Napuszczali na nich KGB, a milicja chwytała 
studentów, którzy demonstrowali pod biało-czerwono-białymi fla
gami. Uważano to za zbrodnię przeciw państwu. Dowodzono, że to 
sztandar okupantów , zdrajców, kolaborantów . A jednak deklarację 
przyjęto. Jest to nie do pojęcia. Przyjęto biało-czerwono-biały 
sztandar, przyjęto „Pogoń” , przyjęto deklarację niepodległości 
i wyjścia ze składu imperium rosyjskiego. A przecież jeszcze parę dni 
wcześniej — cała kom partia, KGB, milicja, aktyw, zasłużeniu 
emeryci i weterani — wszyscy byli przeciw. Kategorycznie. I nagle 
— bolszewicka R ada Najwyższa głosuje „za” !
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—  Więc może jednak Chwiedar Rouba! nie musi utonąć w bagnie 
beznadziei.

— Bardzo pragnę, by moje pesymistyczne prognozy nie 
spełniły się. Niechbym  się tym razem mylił. My przecież dopiero 
rozpoczynam y życie. Ludzie, Europa, żyją. M y  d o p i e r o  
z a c z y n a m y .  To nasza zap ła ta  za kom unizm . Tkw im y 
w syndrom ie postkom unistycznym . Ciąży na nas grzech wobec 
człow ieka i Boga. T rudno  się z niego o trząsnąć. Jak  trudno
— dow odzą p rzykłady  innych krajów , choćby Jugosław ii. Tam  
leje się krew . A skąd się to zaczęło? Z tego, że w Serbii 
w w yborach zwyciężyli kom uniści. I jak  wszyscy kom uniści, 
kon tynuow ali po litykę im peria lną. Siły dem okratyczne, k tó re  
zwyciężyły w Słowenii i C horw acji, pragnęły , na tu ra ln ie , un ie
zależnienia się od kom unistycznej Serbii. Oczywiście, nie m oż
na w ykluczyć insp iracji z zew nątrz. M oskw a może inspirow ać 
podobny  bieg w ydarzeń rów nież na B iałorusi, jak  insp irow ała  je 
w krajach  bałtyckich , korzystając  z usług „p ią te j ko lum ny”
— ludności rosyjskiej. U nas są to  głównie ludzie o wysokich 
kw alifikacjach i kad ra  kierow nicza. N ie sądzę, by m ogło się to 
zakończyć w alką zbro jną. B iałorusini nie będą z nimi walczyć. 
Pow iedzą — no i czort z wami! Siedźcie w tych swoich czołgach. 
Kiedyś przecież zardzew ieją.

—  D ałby Bóg, żeby do tego nie doszło! Pozwół, że na koniec  
zadam Ci pytanie  o Twoją ocenę przyszłego rozwoju stosunków  
Białoruś-Połska.

1 Chwiedar Rouba — bohater opowieści Wasila Bykau Obława. Chłop białoruski, 
który uciekł z Gułagu do rodzinnej wsi, gdzie jego rodzony syn urządza na niego 
obławę. Rouba ginie. Obszerne fragmenty powieści w przekładzie na polski opub
likował miesięcznik „Literatura na świecie” 1991, nr 8-9.



M Y DOPIERO ZACZYNAMY 73

— Jestem przekonany, że będą się one rozwijać pomyślnie. 
Obojętne, jaki będzie u nas rząd — demokratyczny czy kom unis
tyczny — dobre stosunki z Polską będą Białorusi potrzebne. 
Choćby dlatego, że Polska jest sąsiadem silniejszym, leżącym na 
progu do Europy, do której wiedzie i nasz szlak. Między Białorusią 
i Polską nie ma problemów, których nie dałoby się rozwiązać przy 
dobrej woli dwóch narodów. Białorusini bardzo tego pragną. 
Lgniemy do Polski całym sercem. Odnosimy się do niej z wielką 
przyjaźnią.

Warszawa, 24 czerwca 1992

Rozmawiał Czesław Seniuch
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Krystyna Gomółka

Próby białorutenizacji Kościoła Prawosławnego 

w Polsce międzywojennej

Wejście w skład państwa polskiego terenów zamieszkałych 
przez białoruską ludność prawosławną postawiło przed władzami 
odrodzonego państwa szereg skomplikowanych problemów. 
Odziedziczona po Rosji carskiej Cerkiew Prawosławna z jej tradyc
jami nosiła charakter wybitnie antypolski. We wcześniejszym okresie 
Cerkiew korzystała z uprzywilejowanej pozycji i poparcia władz 
państwowych, prowadziła bowiem aktywną działalność rusyfikacyj- 
ną wśród swoich wyznawców. Nowa sytuacja przekreśliła tę moż
liwość. Interes odrodzonego państwa polskiego wymagał szybkich 
i radykalnych zmian, z których najważniejszą było uniezależnienie 
Cerkwi od ośrodków zagranicznych, a zwłaszcza od patriarchatu 
moskiewskiego. Działając z inspiracji rządu polskiego biskupi Jerzy 
Jarosławski i Dionizy Waledyński wystąpili w 1921 r. do patriarchy 
moskiewskiego Tichona z propozycją przyznania prawosławiu pol
skiemu ustroju autokefalicznego. Zgodę na nadanie autonomii 
uzyskali we wrześniu 1921 r. Dopiero jednak 30 stycznia 1922 r. 
minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego wydał 
Tymczasowe przepisy o stosunku rządu do kościoła prawosławnego 
w Polsce. Podporządkowały one działalność Cerkwi władzy minister
stwa, bowiem na żądanie ministra biskup zobowiązany był usunąć 
duchownego z urzędu kościelnego, m.in. w przypadku stwierdzenia, 
że jego działalność jest szkodliwa dla państwa. Pozwalały natomiast 
na sporządzanie akt stanu cywilnego równolegle w dwóch językach: 
polskim i białoruskim.

Przepisy obowiązywać miały w okresie przejściowym, tj. do 
czasu uchwalenia ustawy regulującej stosunek państwa do Kościoła 
Prawosławnego. Faktycznie stały się one przez wiele lat wyłączną
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podstawą prawną regulującą stosunek rządu do Cerkwi1.
Zanim jednak synod patriarchatu konstantynopolitańskiego 

wydał zgodę na autokefalię Kościoła Prawosławnego w Polsce, 
dokonano zmian w jego funkcjonowaniu. Jedną z nich była reforma 
kalendarza. Święta prawosławne obchodzone były według kalen
darza juliańskiego, natom iast katolickie według gregoriańskiego. 
Obchodzenie świąt przez ludność na kresach poważnie utrudniało 
organizację życia gospodarczego. M ając na celu zlikwidowanie 
niewygód związanych z obchodzeniem świąt według kalendarza 
juliańskiego, sobór biskupów prawosławnych w Polsce podjął 
uchwałę o wprowadzeniu nowego stylu z dniem 22 czerwca 1924 r. 
Polegał on na zmianie kalendarza juliańskiego na gregoriański, 
odnośnie do świąt tzw. nieruchomych, natom iast święta ruchome 
miały być obchodzone według starego stylu aż do podjęcia od
powiedniej uchwały przez sobór biskupów.

Wprowadzenie w życie nowego stylu wywołało ogromne nieza
dowolenie ludności białoruskiej oceniającej zmianę kalendarza jako 
wstępny krok do późniejszej polonizacji. Podnoszono przy tym 
zarzut, że zmianę kalendarza przeprowadzono nie licząc się z od
czuciami ludności białoruskiej. Z ostrą krytyką nowego kalendarza 
wystąpili przedstawiciele białoruscy w Sejmie i Senacie1 2. Wprawdzie 
duchowieństwo podporządkowało się zasadzie podjętej przez sobór, 
ale zawiodła ludność i w wielu powiatach nie poszła do cerkwi 
w święta ustalone według nowego stylu. Nie pomogły naciski 
administracyjne ani działania policji nie dopuszczającej ludności do 
cerkwi w dni świąteczne obchodzone według starego stylu. Władze 
zostały zmuszone do ustępstw. 8 września 1924 r. metropolita 
Dionizy w oparciu o uchwałę soboru biskupów z 16 sierpnia wydał 
list pasterski, w którym zezwolił na obchodzenie świąt według 
starego stylu, jeśli zażyczą sobie tego wierni. W ten sposób w życiu 
cerkiewnym zostały przyjęte oba style.

Niemniej jednak władze duchowne nie ustawały w wysiłkach, by 
zahamować i zlikwidować aktywność duchownych występujących

1 Langrod S. O autokefalii prawosławnej w Polsce, Warszawa 1931, s. 71.
2 Sejm R P I  kadencji. Sprawozdania Stenograficzne, posiedzenie 139 z 28 VI 1924 r.
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przeciwko nowemu stylowi. Z powyższego powodu wielu duchow
nym odmówiono nadania obywatelstwa, a nawet usuwano ich 
z parafii. To ostatnie zjawisko wiązało się z procesem rewindykacji 
kościołów zamienionych w okresie rządów carskich na cerkwie.

Od początku 1923 r. prowadzone były przez Ministerstwo 
Wyznań Religijnych prace nad projektami redukcji parafii. Według 
dyrektywy ministerstwa na jedną parafię przypadać miało od 3 do 
4 tys. osób. Nie brano przy tym pod uwagę gęstości zaludnienia, sieci 
komunikacyjnej i innych czynników. Ostateczne rozmieszczenie 
etatowych parafii zostało opracowane przez ministerstwo dopiero 
w drugiej połowie 1924 r., tj. po wstrzymaniu akcji rewindykacyjnej. 
Łączna liczba parafii została ustalona na 495 i 148 filii. W województ
wie białostockim utworzono 65 parafii i 14 filii, w nowogródzkim 
— 119 parafii i 28 filii, w poleskim — 222 parafie i 84 filie, 
w wileńskim — 91 parafii i 22 filie3.

Rozwój białoruskiego ruchu narodowego spowodował, że dzia
łacze białoruscy coraz mocniej akcentowali koieczność unarodowie
nia Cerkwi na ziemiach białoruskich, tj. zastąpienia języka rosyjs
kiego ojczystym, wygłaszania kazań i nauki lekcji religii w języku 
białoruskim. Po raz pierwszy żądania te zostały wysunięte podczas 
zjazdu przedstawicieli ludności białoruskiej Wileńszczyzny i Gro- 
dzieńszczyzny w czerwcu 1919 r. w Wilnie. Proponowano wówczas, 
żeby biskupem został duchowny narodowości białoruskiej i domaga
no się, by kazania wygłaszane były w języku ojczystym wiernych.

Wysiłki działaczy białoruskich nie znalazły zrozumienia u du
chownych prawosławnych, którzy w zdecydowanej większości byli 
Rosjanami, nie znali języka białoruskiego i niechętnie ustosunkowali 
się do przedstawionych propozycji.

W czasie rozmów polsko-białoruskich prowadzonych w marcu 
1920 r. w Mińsku, Białorusini wysunęli nowy postulat sprowadzający 
się do tego, by rozwiązanie problemów Cerkwi Prawosławnej 
i uniezależnienie jej od patriarchatu moskiewskiego zostało

o
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznan Religijnych i Oświecenia Publicznego, 

nr 20, 15 XII 1924, poz. 203.
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przeprowadzone przez rząd polski. Oznaczało to zgodę na auto- 
kefalię cerkwi na ziemiach białoruskich. Ponadto władze polskie 
zobowiązały się do udzielenia pomocy finansowej przy wydawaniu 
ksiąg cerkiewnych. Faktycznie jednak, ze względu na sytuację 
polityczną w 1920 r. i wojnę polsko-rosyjską, dalsze działania 
okazały się niemożliwe. Pewne ustępstwa językowe poczyniono 
dopiero w 1922 r. 16 czerwca 1922 r. synod biskupów podjął uchwałę 
zezwalającą na wprowadzenie na terenie diecezji wołyńskiej w uzasa
dnionych przypadkach ukraińskiej wymowy liturgicznych tekstów 
cerkiewno-słowiańskich oraz czytanie w języku ukraińskim Pisma 
Świętego. Wówczas minister wyznań religijnych wystąpił z wnios
kiem o udzielenie analogicznego zezwolenia na używanie języka 
białoruskiego oraz polskiego w parafiach, w których ludność po
sługuje się tymi językami.

Dążąc do derusyfikacji Cerkwi władze polskie wcale nie zamie
rzały ułatwiać jej białorutenizacji, starały się natom iast przygotować 
grunt do rozwoju w łonie prawosławia nurtu polskiego. Dowodziły 
tego dalsze poczynania władz, które nie chciały czekać na oddolne 
inicjatywy parafian w kwestii języka używanego w cerkwiach. Wielu 
urzędników zatrudnionych w Ministerstwie Wyznań Religijnych 
uznało wprowadzenie języka białoruskiego do Cerkwi za postępowa
nie wielce niepożądane. Posunięcie to mogło bowiem — ich zdaniem 
— doprowadzić do pobudzenia aspiracji narodowych Białorusinów4. 
W czasie narady we wrześniu 1923 r. przypomniano, że państwo 
polskie dąży do odbudowy na kresach wschodnich wpływów kultury 
polskiej, przerwania rusyfikacji i repolonizacji życia prawosławnego. 
Oznaczało to na przyszłość niedopuszczenie do białorutenizacji 
Cerkwi, a w szczególności blokadę dla białoruskich modlitewników 
i podręczników do nauki religii, a także wychowanie w duchu 
lojalności wobec państwa polskiego alumnów Prawosławnego Semi
narium Duchownego w Wilnie5.

Pomimo stworzenia formalnych podstaw dla posługiwanie się 
językiem białoruskim przez synod, faktyczna realizacja stosowania

4 Głąbiński S. Wspomnienia polityczne, Pelplin 1938.
5 „Życcio Biełarusa” 3 X 1925, nr 8.
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tego języka uzależniona była od administracji państwowej oraz 
stopnia zainteresowania tą kwestią przez wyznawców prawosławia. 
Często oddolne inicjatywy parafian tłumione były przez samych 
duchownych — przeciwników białorutenizacji cerkwi. Czynnikiem 
hamującym białorutenizację był również brak modlitewników w ję
zyku białoruskim i podręczników do nauki religii. Sytuacji nie 
zmienił wydany w lutym 1925 r. cerkiewno-narodowy periodyk 
białoruski „Prawosłauny Biełarus” . Artykuły krytykujące poczyna
nia administracji państwowej w sprawie białorutenizacji Cerkwi stały 
się przyczyną jego szybkiej likwidacji (grudzień 1925).

Gdy 17 września 1925 r. władze ogłosiły autokefalię Kościoła 
Prawosławnego, wystąpiła przeciwko niej grupa prawosławnych 
skupiona wokół senatora Wiaczesława Bohdanowicza. Wypowie
działa ona posłuszeństwo metropolicie Dionizemu i zwróciła się do 
władz administracyjnych o zarejestrowanie nowej gminy wyznanio
wej, tzw. Starej Cerkwi Prawosławnej. Nie uznając autokefalii za 
kanoniczną, „starocerkiewnicy” domagali się zwołania soboru kra
jowego, oparcia wewnętrznego ustroju Cerkwi na zasadach uchwalo
nych przez sobór moskiewski oraz utrzymania związków z patriar
chatem w Moskwie. Na czoło postulatów dotyczących białoruteniza
cji Cerkwi wysunęli żądanie wygłaszania kazań w języku białorus
kim. I choć działalność grupy Bohdanowicza nie wywołała szerszego 
oddźwięku wśród prawosławnej ludności białoruskiej, to jednak 
podział Cerkwi osłabił wpływy i autorytet tej instytucji wśród 
ludności białoruskiej.

Próby odprawiania nabożeństw w języku białoruskim zanoto
wano dopiero w latach 1926-1927. Należały one do wydarzeń 
sporadycznych. Poczynania te zgodne były z wytycznymi Ministerst
wa Wyznań Religijnych, które w czasie konferencji referatów 
wyznaniowych (czerwiec 1928 r.) zaleciło, żeby białorutenizacja 
Cerkwi odbywała się powoli z uwzględnieniem potrzeb miejscowej 
ludności. W rzeczywistości chodziło o zaspokojenie potrzeb ludności 
polskiej. Tej ostatniej nie mogły zaszkodzić działania podejmowane 
przez grupę Aleksandra Kowsza — prawosławnego duchownego, 
który na łamach pisma „Białoruskaja Żarnica” opowiadał się za 
wprowadzeniem w życie minimalnego planu białurutenizacji Cerkwi,
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polegającego na powszechnym wprowadzeniu języka białoruskiego 
do kazań, a następnie nabożeństw oraz przygotowania odpowiedniej 
liczby prawosławnych duchownych posługujących się językiem bia
łoruskim. Temu ostatniemu celowi służyć miało wprowadzenie 
białoruskiego jako języka wykładowego do seminarium prawosław
nego w Wilnie. Efektem starań Kowsza było przyznanie przez władze 
polskie na potrzeby uczniów białoruskich cerkwi „Piatnickiej” 
w Wilnie (styczeń 1930 r.). W świątyni miano odprawiać nabożeńst
wa w języku białoruskim. Jej rozmiary były jednak zbyt małe, by 
pomieścić wszystkich zainteresowanych6.

Działacze białoruskiego ruchu narodowego zdawali sobie spra
wę z nikłości swych osiągnięć, widzieli również konieczność zin
stytucjonalizowania swoich starań. W marcu 1930 r. podczas od
bywającego się w Wilnie zjazdu prawosławnych Białorusinów powo
łano do życia Białoruski Centralny Komitet Prawosławny. Terenem 
jego działania był obszar diecezji wileńskiej, grodzieńskiej i części 
pińskiej, a naczelnym zadaniem praca nad białorutenizacją Cerkwi. 
Cel zamierzano osiągnąć przez: 1/ wyznczanie na stanowiska kapela
nów prawosławnych — Białorusinów, 2/ białorutenizację konsys- 
torzy i seminarium prawosławnego, 3/ zjednoczenie prawosławnych 
Białorusinów w celu umocnienia w nich moralności chrześcijańskiej 
na gruncie narodowym. Przewodniczącym został Teodor Wier- 
nikowski, sekretarzem Sergiusz Soroko.

Ministerstwo Wyznań Religijnych udzieliło poparcia Kom iteto
wi, gdyż jego działalność przeciwstawiała się rusyfikacyjnej polityce 
Konsystorza Prawosławnego w Polsce. Pewnym sukcesem Komitetu 
było wprowadzenie do Konsystorza P. Marcenki — duchownego 
pochodzenia białoruskiego (październik 1931). Kolejnym posunię
ciem było powołanie przez Komitet Związku Białoruskiej Młodzieży 
Prawosławnej (1932), konsolidującego młodzież popierającą biało
rutenizację Cerkwi. Obie organizacje, tj. Komitet i Związek wzięły 
aktywny udział w opracowaniu memoriału zawierającego postulaty 
prawosławnych Białorusinów, skierowanego do metropolity Dioni
zego. W memoriale znalazło się m.in. żądanie powszechnego

6 Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego, t. 988.
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wprowadzenia języka białoruskiego do Cerkwi w miejscowościach 
zamieszkałych przez ludność prawosławną. Było to sprzeczne z pod
jętą wcześniej uchwałą zjazdu dziekanów z terenu diecezji wileńskiej 
(luty 1932), w której stwierdzono, że wprowadzenie do Kościoła 
Prawosławnego języka białoruskiego wywoła niezadowolenie ludno
ści, która posługuje się językiem miejscowym, znacznie różniącym się 
od języka białoruskiego przyjętego i używanego w literaturze7.

Ponieważ memoriał z 1932 r. pozostał bez odpowiedzi, w następ
nym roku Białoruski Centralny Komitet Prawosławny w porozumie
niu z Białoruskim Komietetem Narodowym złożył na ręce met
ropolity kolejny memoriał, w którym powtórzył sformułowane 
wcześniej żądania. Efektem działań była zgoda metropolity Dionize
go na przygotowanie podręcznika do religii w języku białoruskim. 
Prace nad podręcznikiem jednak przeciągały się. W lutym 1935 r. 
przedstawiciele Komitetu złożyli kolejną wizytę metropolicie, pod
czas której domagali się wprowadzenia do szkół, do których 
uczęszczają dzieci białoruskie, lekcji religii w języku ojczystym. 
Podobne żądanie wysunęła grupa „starocerkiewników” z W. Boh
danowiczem na czele. Była to ostatnia akcja tej grupy, bowiem jej 
likwidację zaproponował wojewoda wileński w liście skierowanym 
w sierpniu 1935 r. do Ministerstwa W yznań Religijnych. To ostatnie 
udzieliło zgody na likwidację w styczniu 1936 r. Od tego czasu grupa 
Bohdanowicza uznana została za działającą nielegalnie8.

Postępowanie ministerstwa odzwierciedlało ogólne stanowisko 
władz polskich wobec białorutenizacji Kościoła prawosławnego. 
W uchwałach podjętych przez Kom itet d/s Narodowościowych 20 
grudnia 1935 r. wyraźnie powiedziano: Kwestia języka w kościele 
prawosławnym jest zagadnieniem o zasadniczym znaczeniu, którego 
racjonalne rozwiązanie winno iść w kierunku uniemożliwienia po
wstania poszczególnych kościołów narodowych, mogących stać się 
ostoją ruchu separatystycznego9. W  tej sytuacji żądania wysuwane 
przez Białoruski Komitet Narodowy nie były brane pod uwagę. 
Ministerstwo było zainteresowane polonizacją Cerkwi. W 1937 r.

7 Ibidem, t. 989.
8 Ibidem, t. 1273.
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wojewoda nowogródzki wydał zarządzenie o konieczności odprawia
nia nabożeństw w kościele prawosławnym w języku polskim w tych 
miejscowościach, w których ludność wystąpi z takim żądaniem. 
Ponieważ niewielu duchownych znało język polski, w niektórych 
świątyniach nabożeństwa nie odbywały się wcale. O decyzji tej 
poinformowano metropolitę Dionizego, który wyraził zgodę na 
wprowadzenie języka polskiego do nabożeństw prawosławnych, by 
uczynić zadość żądaniom wiernych, zaś Ministerstwo W yznań 
Religijnych zobowiązało seminarium duchowne do nauki języka 
polskiego, żeby przyszli duchowni mogli się nim posługiwać biegle 
w mowie i piśmie9 10 11.

Podczas konferencji wojewodów województw wschodnich (gru
dzień 1938) w sprawie Cerkwi stwierdzono: Wszelką agitację nac
jonalistów białoruskich w jakiejkolwiek formie należy zwalczać bez
względnie11. Oznaczało to zakaz używania języka białoruskiego 
podczas lekcji religii i kazań oraz wiązało się z ogólnie przyjętą przez 
rząd polski linią polityki asymilacji narodowej. W tej sytuacji 
wprowadzenie języka polskiego do Cerkwi wspierało ten proces. 
M arzenia działaczy białoruskiego ruchu narodowego o powszech
nym wprowadzeniu języka ojczystego do Cerkwi pozostało w sferze 
życzeń. Chęć odruszczenia Cerkwi spowodowała tylko początkowo 
poparcie planów białoruskich. Potem zrezygnowano z nich na rzecz 
polonizacji Cerkwi.

Krystyna Gomółka — historyk, dr w Uniwersytecie 
Gdańskim, zajmuje się historią Białorusi i stosunków 
polsko-białoruskich. Mieszka w Gdańsku.

9 Ibidem, Prezydium Rady Ministrów, t. 148.
10 „Gazeta Prawosławna” 1937, nr 5.
11 Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia 

Publicznego, t. 385.
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DćWZzmA: Morawski

Polityka wschodnia Watykanu

I. W jakim sensie polityka? Cele, strategia, metody.

Trzeba najpierw wyjaśnić motywy częstego zamieszania wokół 
terminu „polityka” . Kościół prowadzi politykę, realizując określone 
cele na rzecz wspólnoty wiernych w ramach danego kraju, kontynen
tu i całej Ziemi. Jest do tego powołany z racji swej funkcji 
profetycznej — tkwi ona w zbawczej misji Kościoła, dlatego ingeruje 
on w działalność instytucji publicznych, które się tej misji przeciw
stawiają lub jej przeszkadzają, natom iast w przypadku braku 
konfrontacji istnieje współdziałanie. Nie wchodzi zaś w zakres misji 
Kościoła polityka rozumiana potocznie jako walka o władzę lub o jej 
utrzymanie. Kościół i polityka nie są więc, nie mogą być od siebie 
odseparowane. Kościół, według wykładni watykańskiej, winien 
ingerować wszędzie tam, gdzie jego misja ewangeliczna styka się 
z aktywnością społeczną i polityczną, a więc również w stosunki 
pomiędzy Kościołem a państwem. Współczesne nauczanie Kościoła, 
widoczne w szczególności tam, gdzie w ustrojach totalitarnych 
dochodziło do przekreślania jego misji w życiu społecznym, zawiera 
w sobie trzy zasadnicze elementy: obronę człowieka przed wszelką 
manipulacją bez względu na ustrój i system społeczno-gospodarczy, 
nieutożsamianie się Kościoła z żadną orientacją czy partią polityczną 
i wreszcie konkretne zaangażowanie na rzecz zmiany każdej sytuacji 
w przypadku ucisku lub wyzysku ludzi-obywateli.

Polityka, w rozumieniu, jakie jej nadaje Jan Paweł II, nie 
używając zresztą wprost tego terminu, jest uszlachetniona, bo 
wypełniona treścią etyczną. I sprowadza się do apeli powtarzanych 
w licznych wędrówkach papieża po świecie, apeli-okrzyków: chleba 
dla głodnych, wolności dla uciskanych, solidarności przeciwko 
egoizmowi i dyktaturze. Cele te były te same za poprzednich



84 DOMINIK MORA WSKI

pontyfikatów, aczkolwiek nie tak stanowczo określane i powtarzane. 
Strategia W atykanu wobec reżimów komunistycznych począwszy od 
Jana XXIII była jednak różna i metody dyplomacji były odmienne.

Pierwotnie akcent był położony na instytucjonalnych stosun
kach, tzn. na próbach rozwiązywania wszelkich spraw i sporów 
niemal wyłącznie z daną władzą państwową. Do zwrotu w polityce 
wschodniej doszło podczas pontyfikatu Jana Pawła II. Zmienił się 
styl i metody. M ożna użyć takiego obrazowego porównania: orkiest
ra pozostała ta sama, ale muzyka jest wykonywana inaczej, bo 
dyrygent się zmienił. W podejściu Jana Pawła II do stosunku 
pomiędzy Kościołem i państwem w krajach komunistycznych szcze
gólnej wagi nabierał stały wysiłek dialogu z władzą polityczną, 
dialogu opartego na domaganiu się poszanowania praw i przekonań 
wierzących, zabezpieczenia praw obywatelskich i na normalnych 
warunkach dla pracy Kościoła. Zniknęła tendencja nadawania 
priorytetu jednostronnym  kontaktom  dyplomatycznym, z czego 
zainteresowane społeczeństwa nie zawsze odnosiły współmierne 
korzyści. Pontyfikat Jana Pawła II wprowadził mechanizm działania 
dwustronnego, tzn. zasadę paralelizmu, synchronizacji w czasie 
i koordynowania współbieżnych rokowań pomiędzy Kościołami 
lokalnymi i danymi państwami oraz kontaktów pomiędzy Stolicą 
Apostolską i poszczególnymi państwami. Zasada ta była stosowana 
i okazała się skuteczna już w latach 70-tych jedynie w Polsce dzięki 
mądrej strategii kardynała Wyszyńskiego. Inną jeszcze zmianę 
stanowiła okoliczność odrzucenia koncepcji jednolitego dotychczas 
traktowania przez W atykan całego bloku sowieckiego. Ustąpiła ona 
w latach 80-tych na rzecz wyraźnego różnicowania w odniesieniu do 
sytuacji lokalnych w poszczególnych krajach. Jan Paweł II starał się 
od samego początku z jednej strony o dowartościowanie oryginal
nego wkładu Kościołów Europy Środkowo-Wschodniej do Kościoła 
Powszechnego, z drugiej zaś o udzielanie pomocy odnośnym epi
skopatom w pokonywaniu trudności zewnętrznych i wyprostowaniu 
przez nie moralnego kręgosłupa tam, gdzie były one zastraszane lub 
manipulowane. Zwracając się do poszczególnych hierarchii kościel
nych, Papież zwracał się zarazem do odnośnych rządów, ale po
rządek został odwrócony; priorytetu nabrały bowiem stosunki
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z odnośnymi episkopatami i społeczeństwami oraz nacisk na to, by 
kontakty z rządami nie sprowadzały się do kompromisowych 
rozwiązań ponad głowami społeczeństwa lub —  co gorzej jeszcze 
— jego kosztem. Troską papieża i dyplomacji watykańskiej wcielają
cej w życie jego strategię (wizje) była przez cały czas, aż do upadku 
reżimów komunistycznych, silna wola obrony i umocnienia suweren
ności danego narodu.

II. Zarys historyczny: od rewolucji bolszewickiej 
do przełomu w latach 1988-1990.

1. Okres 70 lat (od 1917 do 1987 r.) charakteryzuje się uciskiem, 
gwałceniem praw człowieka, dławieniem wolności. Mówiło się wtedy 
na Zachodzie o Kościele katakum b (jak np. na Ukrainie i krajach 
bałtyckich) lub o Kościele milczenia. Mimo braku wszelkich warun
ków W atykan starał się na różne sposoby, poprzez wysłanników 
różnej narodowości (np. jezuitów francuskich, włoskich lub niemiec
kich) oraz misje specjalne o charakterze humanitarnym o przyniesie
nie ulgi, choćby czasowego wytchnienia, a od 1963 r. o stworzenie 
modus vivendi (modus non moriendi) z reżimami komunistycznymi 
(Polska, Węgry, Czechosłowacja, Rumunia). Papieże nie zrażali się 
od samego początku trudnościami, a nawet zatrzaskiwaniem przed 
nimi drzwi.

Pius XI, jeszcze jako nuncjusz w Warszawie na przełomie lat 
1919 i 1920 starał się interweniować na rzecz uwięzionych biskupów 
polskich w Związku Sowieckim, a kardynał sekretarz stanu Gaspari 
pisał do Lenina, który w odpowiedzi za pośrednictwem komisarza 
d/s zagranicznych Cziczerina negował fakty prześladowań. Na 
konferencji w Genui w 1922 r. kardynał Pizzardo spotkał się 
z Cziczerinem postulując bez skutku wolność religijną.

2. Charakterystycznym epizodem w 1923 r. była przepowiednia 
Lenina. W drugiej połowie tego roku Lenin otrzymał niespodziewa
nie bilet wizytowy od katolickiego kapłana węgierskiego W iktora 
Bede, który przybył po cywilnemu do Moskwy i prosił o spotkanie. 
Lenin pamiętał go dobrze jeszcze z pobytu w Paryżu. Bede opisał



86 DOMINIK MORA WSKI

na łamach dziennika watykańskiego „L'Osservatore Rom ano” z 23 
VIII 1924 r. swe rozmowy na Kremlu w artykule M yśli Lenina 
o katolicyzmie (wspomnienia ukazały się 7 miesięcy po śmierci Lenina 
— 21 stycznia 1924 r.). W swej relacji Bede zaznacza, że Lenin był 
zainteresowany rozmową z kapłanem przybyłym z Rzymu. W tym 
czasie bowiem W atykan sondował delikatnie rząd sowiecki w spra
wie nawiązania oficjalnych stosunków, co doprowadziło do zgody 
Moskwy na przysłanie papieskiej misji pomocy dla głodującej 
ludności ZSSR. Kiedy Bede zjawił się u Lenina, misja papieska nadal 
działała na terenie Rosji i nie ucichło jeszcze echo procesu przeciwko 
15 biskupom i kapłanom, wśród których znajdował się arcybiskup 
Cieplak, następca arcybiskupa Roppa, uwolnionego w 1919 r. 
W jednej z rozmów na Kremlu tematem była przyszłość: Widzisz 
— powiedział mi Lenin —  ludzkość zmierza nieuchronnie do sowietyz- 
mu. To tylko kwestia czasu. Za  sto lat nie będzie innej form y rządów 
wśród krajów cywilizowanych. Sądzę jednak, że na ruinach obecnych 
instytucji ostanie się jeszcze i przeżyje hierarchia katolicka, ponieważ 
następuje w niej systematyczne wychowanie tych, którzy są prze
znaczeni do kierowania innymi. Po to, by stać się wodzem w Kościele 
katolickim, trzeba dać dowód szczególnych zdolnością W  tej właśnie 
mądrej budowie ustroju tkwi wielka siła moralna kalpticyzmu, który 
dzięki temu opiera się skutecznie od dwu tysięcy lat wszelkim burzom 
i to uczyni go niezwyciężonym również w przyszłości. Siła Twego 
Kościoła jest wyłącznie moralna i nieprzymusowa. Ludzkość potrzebuje 
zarówno jednej, ja k  i drugiej siły. Widzę więc od dziś za sto lat jedyną 
form ę rządów: sowietyzm i jedyną religię: katolicką. Twój ideał 
urzeczywistni się podobnie ja k  i mój ... Szkoda tyłko, że nas już wtedy 
nie będzie.

3. Następna próba nawiązania stosunków z Moskwą miała 
miejsce w Berlinie w 1924 r., kiedy Litwinow, zastępca Cziczerina 
złożył wizytę nuncjuszowi Paccellemu, przyszłemu papieżowi Piuso
wi XII. Nic z tego spotkania nie wynikło.

4. Osobny rozdział to próba ze strony W atykanu stworzenia 
tajnej sieci kościelnej w Związku Sowieckim poprzez tajemne wy
święcenie 5 biskupów od 1925 do 1933 r. Cała operacja skończyła się 
fiaskiem. Biskupów i 10 administratorów apostolskich wykryto.
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Niektórych wydalono, innych zesłano do łagrów. W 1937 r. encyk
lika Divini redemptoris Piusa XI o ateistycznym komunizmie prze
rwała dalsze zabiegi pokojowej penetracji Związku Sowieckiego 
przez Kościół katolicki z upoważnienia W atykanu. Ale kontakty 
dyplomatyczne trwały nadal, także po II wojnie światowej, kiedy 
zapadła przecież tzw. Żelazna kurtyna.

5. Okres „Kościoła milczenia” — termin ukuty przez Piusa XII 
w Orędziu na Boże Narodzenie w 1951 r. — poprzedziło kilka 
symbolicznych faktów jeszcze z lat poprzednich: 1945 — arcybiskup 
lwowski Slipyj, metropolita Kościoła grecko-katolickiego został 
deportowany na Syberię; 1946 — Stepinatz, arcybiskup Zagrzebia, 
prymas Chorwacji, skazany na przymusowe prace; 1949 — Mind- 
szenty, kardynał prymas Węgier skazany na dożywotnie więzienie; 
1949 — Beran, arcybiskup Pragi, prymas, skazany na areszt dom o
wy. Prześladowania trwały we wszystkich krajach tzw. satelickich, 
ale najbardziej dramatyczne były w krajach bałtyckich i na Ukrainie, 
gdzie kilka tysięcy kapłanów skazano na śmierć, uwięziono lub 
deportowano. W całym tzw. obozie wolność religijna była zlik
widowana lub ograniczona do sfery prywatnej. Religię uznano zaś 
jako przeżytek lub przesąd i eliminowano ją  w praktyce pod hasłami 
interesów państwowych.

6. Na początku lat 60-tych zaczęła kształtować się tzw. watykań
ska Ostpolitik. Pośrednikiem w nawiązaniu kontaktu pomiędzy 
Janem XXIII a Chruszczowem był przywódca Włoskiej Partii 
Komunistycznej Togliatti. 7 marca 1963 r. papież przyjął zięcia 
Chruszczowa Adżubeja z żoną, a jeszcze przedtem w listopadzie 1962 
r. przyjechał do Rzymu z wygnania kardynał Slipyj, uwolniony dzięki 
interwencji prezydenta Stanów Zjednoczonych Kennedy'ego i Jana 
XXIII (pośrednikiem był Norm an Cousins, wydawca amerykański, 
przyjaciel Kennedy'ego). Pierwszy oficjalny kontakt został nawiąza
ny w 1965 r., kiedy papież Paweł VI przyjął sowieckiego ministra 
spraw zagranicznych Gromykę, a rok później przewodniczącego 
Rady Najwyższej Podgórnego. Pierwsze lody zostały przełamane.

Prawdziwy początek watykańskiej polityki wschodniej należy 
umiejscowić w kwietniu 1963 r., kiedy Jan XXIII polecił
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podsekretarzow i stanu w Radzie d/s Publicznych Kościoła, arcy
biskupowi Casarolłem u, by udał się do Budapesztu i Pragi. Oprócz 
przedstawicieli władz Casaroli spotkał się również z kardynałem  
M indszentym , od 7 lat korzystającym  z azylu w am basadzie 
amerykańskiej. Stam tąd udał się do Pragi, gdzie spotkał się 
z arcybiskupem  Beranem (by uniknąć podsłuchu pisali do siebie 
na kartkach  papieru). Papież Jan X X III po wysłuchaniu spraw o
zdania z tych dwóch wypraw powiedział: Nie trzeba działać 
pospiesznie ani żywić złudzeń. Tak trudne sprawy muszą stopniowo 
dojrzewać. M usim y kontynuować nasze wysiłki, pokładając ufność 
w Bogu. M oże to być bowiem nić Opatrzności, której nie mam prawa 
zerwać.

Ta nić, bardzo wątła na samym początku, faktycznie nie była 
nigdy przerwana. Poszczególne etapy misji Casarolego (został 
sekretarzem  stanu na początku pontyfikatu  Jana Pawła II) oraz 
wędrujących nuncjuszy Poggiego i Colasuonno do stolic państw  
Europy W schodniej przedstawiały się następująco (w wielkim 
skrócie jest to  proces negocjacyjny tego głównego budowniczego 
polityki wschodniej): wrzesień 1964 r. — podpisanie pierwszego 
układu w Budapeszcie; luty 1965 r. — nom inacja arcybiskupa 
Tom aszka jako  adm inistratora apostolskiego Pragi; czerwiec 1966 
r. — pro tokó ł podpisany w Belgradzie, nam iastka późniejszego 
trak tatu ; luty 1971 r. —  wizyta w M oskwie; od 1971 do 1976 r.
— kolejne wizyty w Pradze i w W arszawie; czerwiec 1975 r.
— wizyta w Berlinie W schodnim.

W tym samym czasie miały miejsce podróże Casarolego do 
Helsinek w 1973 i sierpniu 1975 na Konferencję Bezpieczeństwa 
i W spółpracy w Europie, kiedy wygłosił słynne przemówienie na 
tem at praw  człowieka i wolności religijnej. Uwieńczenie wszyst
kich tych misji nastąpiło w czerwcu 1988 w M oskwie z okazji 
1000-lecia chrześcijaństwa na Rusi i jego spotkanie z G orbaczo
wem, które doprow adziło do historycznego spotkania G orbaczo
wa z papieżem Janem  Pawłem II 1 grudnia 1989 r.
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III. Magisterium Papieży w obliczu imperium sowieckiego 
od Benedykta XV do Jana Pawia II

Będzie to próba spojrzenia jakby od wewnątrz na treść samej 
wizji kolejnych papieży i ich magisterium, czyli nauczania. Benedykt 
XV podejmuje akcje humanitarne, apelując na rzecz pomocy dla 
głodujących obywateli Związku Sowieckiego. 5 sierpnia 1921 r. 
odpowiada na pismo patriarchy prawosławnego Tichona wzywają
cego o pomoc chrześcijan z Zachodu. Pisze on: Znajdujemy się 
w obliczu jednej z najstraszniejszych katastrof w dziejach, od rozlewis
ka Wołgi do Morza Czarnego dziesiątki tysięcy istot skazanych na 
śmierć głodową nawołuje o pomoc. Zaczynają się rokowania kończące 
się umową na temat sposobów pomocy dla Rosji ze strony Stolicy 
Apostolskiej. W 1922 r. Pius XI podejmuje inicjatywę pod znakiem 
misji humanitarnej oznaczającej równocześnie krucjatę modlitwy. 
Misje papieskie skierowane do Moskwy i do Odessy trwają dwa lata 
do września 1924 r. Misje te mają również na celu obronę praw 
obywatelskich i religijnych ludności. Pius XI odpiera krytykę, że te 
inicjatywy pomocy oznaczają rzekomo uznanie reżimu sowieckiego 
{plus catholique que le papę byli faktycznie już wówczas tacy, którzy 
starali się przelicytować papieży w rzekomej gorliwości — rzecz 
oczywiście absurdalna i śmieszna, a czasem nawet tragikomiczna). 
Pius XI nie zrażał się (podobnie jak jego następcy) trudnościami 
i sprzeciwami, jakie stawiali mu komuniści rosyjscy. Powstała wtedy 
formuła strategiczna: salvare ił sahabile, ocalić to co jest do ocalenia. 
Nic go nie powstrzymuje od piętnowania prześladowań i zniszczeń 
także moralnych na obszarach opanowanych przez komunizm. 
W maju 1931 r. ogłasza encyklikę Quadragesimo Anno o pro
blematyce społecznej w 40-lecie słynnej encykliki społecznej Rerum 
Novarum Leona XIII. Pisze między innymi, że tam, gdzie reżimy 
komunistyczne zdobyły totalitarną władzę, wykazały okrucieństwo 
wydające się w X X  wieku rzeczą niewiarygodną i potworną.

W 1937 r. ukazuje się słynna encyklika Divini Redemptoris, 
o której już była mowa. Pius XI poświęca ją  całkowicie komuniz
mowi jako doktrynie i polityce oraz potępieniu prześladowań religii
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w Związku Sowieckim. Papież precyzuje m.in., że komunizm używa 
władzy państwowej dla własnych celów, a system, jaki wprowadził, 
jest sprzeczny zarówno z rozumem, jak  i objawieniem, stanowi 
bowiem zaprzeczenie praw osoby ludzkiej, jej godności i wolności. 
Encyklika ta rozszyfrowuje „szatańską propagandę” , na lep której 
dają się niestety łapać społeczeństwa ignorujące prawdziwą naturę 
komunizmu. Już wtedy Pius XI antycypował słynną formułę Jana 
XXIII, odróżniającą błędy systemu od błądzących. Stwierdza: Uzna- 
jemy, że wiele osób dało się oszukać złudnymi obietnicami. Również już 
wtedy oskarżenie pod adresem komunizmu jako ideologii i systemu 
nie oznaczało bynajmniej potępienia narodów Związku Sowieckiego, 
wobec których papież stwierdzał że żywi wobec nich uczućie 
ojcowskie. I precyzował, że komunizm stanowi doktrynę i rzeczywis
tość wewnętrznie zepsutą i zboczoną i nie wolno z nią w żaden sposób 
współdziałać.

W marcu 1939 r. zaczął się pontyfikat Piusa XII, przekonanego 
o konieczności kontynuowania twardej linii wobec komunizmu 
sowieckiego. Przeciwstawiał się tym, którzy głosili „pokojowe współ
istnienie” , bo chciał czegoś więcej: pokojowego współżycia pomiędzy 
narodami. I wzywał do obalenia barier dzielących ludy i segregacji 
niektórych krajów od wolnego świata. W pierwszej swej encyklice 
Summi Pontificatus z 20 października 1939 r„ czyli 50 dni po agresji 
na Polskę, odrzucał koncepcję państwa totalitarnego. W czasie wojny 
z oczywistych względów nie potępiał Związku Sowieckiego. Jeszcze 
w 1942 r. w odpowiedzi na memorandum ambasadora amerykańs
kiego Taylora na temat przyszłego podziału Europy stwierdzał, że 
Stolica Apostolska nie będzie sprzyjać pokojowi oznaczającemu 
pogwałcenie praw sumienia określonych narodów. Oznaczało to 
również, iż W atykan jest przeciwny rysującemu się podziałowi świata 
na tzw. strefy wpływów.

W 1945 r. w encyklice Orientales Omnes Pius XII wystąpił 
w obronie katolików ukraińskich obrządku wschodniego. Uczynił to 
rok przed tzw. Synodem Lwowskim, który zlikwidował Kościół 
grecko-katolicki i wcielił go przymusowo do patriarchatu rosyjskiego 
Kościoła prawosławnego. Wrócił do tej kwestii 7 lat później w 1952 r. 
w encyklice Orientałes Eccłesias, gdzie przypomniał los unitów
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uciskanych w łagrach, w więzieniach i w podziemiu. W 1957 r. wysłał 
serdeczny list do Josifa Slipyja, metropolity grecko-katolickiego 
Lwowa, skonfiskowany przez KGB (wojewoda lwowski M. Horyń 
przekazał go wraz z dwoma innymi pismami papieskimi jego 
następcy kardynałowi Lubacziwśkiemu w katedrze św. Jura po 
otwarciu pierwszego synodu biskupów wolnej Ukrainy — byłem 
świadkiem tego wydarzenia).

Jeśli chodzi o tzw. kraje satelickie, np. Węgry, Pius XII przekazał 
tamtejszemu episkopatowi list w 1949 r. związany z procesem 
i skazaniem na dożywotnie więzienie kardynała Mindszentiego. 
Podkreślając nie tylko ubolewanie z powodu pogwałcenia praw 
Kościoła, ale i protestując przeciwko niesprawiedliwości dokonanej 
na szkodę całego społeczeństwa, zaznaczył, że Kościół nie może 
w takiej sytuacji milczeć.

Jeśli chodzi o Polskę, trzeba przypomnieć list Piusa XII 
z 1 września 1949 r., czyli w 10-lecie wybuchu II wojny światowej. 
Wyliczał w nim wszystkie szykany i dyskryminacje, które dotknęły 
katolików polskich. W grudniu 1953 r. kiedy kardynał Wyszyński był 
internowany, Pius XII w przemówieniu do korpusu dyplomatycz
nego wyrażał mu solidarność i pełne poparcie.

Jeszcze bardziej jaskrawe sformułowania zawierały interwencje 
Piusa XII na rzecz Czechosłowacji i Rumunii.

Pontyfikat Jana XXIII rozpoczął się w 1958 r. w warunkach 
stopniowo polepszających się. Nacisk nadal był położony na obronę 
praw Kościoła i wiernych. Papież protestował, kiedy zachodziła 
potrzeba, jak  np. w 1959 r. przeciwko zakazom i wtrącaniu się władz 
państwowych na Węgrzech do życia Kościoła. W 1960 r. zachęcał do 
podejmowania gestów zapowiadających odprężenie pomiędzy 
Wschodem i Zachodem. W encyklice Mater et Magistra w maju 
1961 r. papież wezwał katolików do współpracy z wyznawcami 
innych światopoglądów, precyzując, że niektóre z nich ulegają 
przemianom. Kiedy w październiku 1962 zaczął się II Sobór W aty
kański, podkreślał, że wprawdzie Kościół zamierza w dalszym ciągu 
przeciwstawiać się błędom doktrynalnym i moralnym, obecnie woli 
stosować raczej lekarstwo miłosierdzia niż surowości. Wpłynęło to na
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udział obserwatorów prawosławnego patriarchatu rosyjskiego 
w pierwszej fazie II Soboru.

Powtarzanie wciąż i ponawianie potępień — taki wniosek płynął 
z nauczania Jana XXIII — mogło prowadzić do skutków niezamie
rzonych (a nawet odwrotnych do zakładanych). W grudniu 1962 r. 
nastąpił fakt bez precedensu: wymiana depesz świątecznych pomię
dzy Chruszczowem i Papieżem. Stało się to przedmiotem krytyki 
także w łonie samej Kurii Rzymskiej, ale Jan XXIII nie przejmował 
się tym i w encyklice Pacem in terris wprowadził rozróżnienie 
pomiędzy ideologiami i ruchami społecznymi, które na ich bazie 
powstają. Ruchy społeczne bowiem, według niego, ulegają zmianom 
pod wpływem ludzkich działań, w których mieszczą się również 
elementy pozytywne, niezależne od ideologii jako takiej. Stąd dążenie 
do zbliżenia i spotkania człowieka z człowiekiem: co wczoraj mogło 
wydawać się niestosowne, dziś lub ju tro  może stać się pożyteczne. 
Byli tacy we Włoszech, którzy zarzucali Janowi XXIII, że choć 
nieświadomie, ale obiektywnie pomógł Włoskiej Partii Komunistycz
nej poprzez encyklikę Pacem in terris oraz audiencję dla córki i zięcia 
Chruszczowa, o której już była mowa. Był tym rozgoryczony, 
traktując te zarzuty jako wyraz ludzkiej małostkowości i krótko
wzroczności.

Paweł VI w swym magisterium wolę dialogu posunął jeszcze 
dalej. Z jego wystąpień na temat położenia Kościoła w krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej wyraźnie wynika, że nie był naiwny. 
Papież ten uważał, że nie wystarczy samo ubolewanie z powodu 
ciężkiego losu, nietolerancji i niesprawiedliwości, jakim  podlegają 
nasi bracia na Wschodzie, gdzie łamane są podstawowe prawa 
człowieka. Jego zdaniem należało pozostawać na gruncie realizmu, 
lecz poprzez wzywanie tych, którzy są odpowiedzialni, chciał, by 
uznali katolików jako uczciwych członków społeczeństwa, a nie 
obywateli drugiej, czy nawet trzeciej kategorii. Określając ateizm 
jako najgroźniejsze zjawisko naszych czasów, Paweł VI potępił 
ideologie i systemy uciskające Kościół. Jesteśmy dziś raczej bardziej 
ofiarami niż sędziami —  mówił. Nie było w tym podejściu złudzeń: 
Stolica Apostolska uchyla się nieraz, według niego, od upragnionego 
głosu protestu nie dlatego, że ignoruje, czy też zaniedbuje tragiczną
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rzeczywistość, lecz dlatego, by nie prowokować jeszcze większego zła, 
to znaczy z myślą o chrześcijańskiej cierpliwości. Stolica Apostolska 
jest zawsze gotowa do rokowań, przebaczenia poniesionych krzywd 
i patrzenia bardziej w przyszłość, niż w bolesną przeszłość. W latach 
70-tych w spotkaniach z przedstawicielami Kurii Rzymskiej i z kor
pusem dyplomatycznym Paweł VI przedstawiał platformę swojej 
polityki wschodniej w następujących punktach:

1. Pokój zabezpieczający prawa człowieka wraz z gwarancjami 
dla Kościoła poprzez lojalną i cierpliwą akcję wobec przeciwnika.

2. Consensus dla inicjatyw Stolicy Apostolskiej w zakresie 
poszanowania swobód religijnych.

3. Nieprzemilczanie ograniczeń i zakazów ustawodawczych,' 
jakim  są poddawane praktyki religijne.

Powoływał się równocześnie na konstytucje krajów demo
kratycznych na świecie i na dokumenty międzynarodowe, zawierają
ce gwarancje na rzecz wolności religijnej i sumienia oraz równości 
obywateli niezależnie od wyznania.

Magisterium Jana Pawła II bardziej niż jego poprzedników 
kładzie nacisk na wolność i poszanowanie nie tylko wolności 
religijnej, ale również wartości kulturowych i narodowych. Mówi 
o tym papież już w pierwszej encyklice z marca 1979 r. Redemptor 
hominis. Istnieje nadal realistyczne podejście wyrażające się w tym, że 
Stolica Apostolska jest zawsze gotowa brać pod uwagę zmiany 
następujące w rzeczywistości społecznej i postawach ludzkich, 
a w związku z tym rewidować układy, które były zawarte w innych 
okolicznościach. Przeciwstawia się zawsze traktowaniu wierzących 
jako obywateli drugiej kategorii. Szczególne znaczenie miało prze
mówienie Jana Pawła II w Gnieźnie w 1979 r. na temat jedności 
duchowej Europy chrześcijańskiej i wkładu narodów słowiańskich 
i chrześcijańskich tradycji wschodnich. Jeśli chodzi o stosunki 
Kościół — Państwo trzeba przypomnieć jego wezwanie w czasie 
pierwszej podróży do Polski: Trzeba mieć odwagę pójścia w kierunku, 
w którym nikt dotąd nie poszedł. W sierpniu 1980 r. powstaje 
„Solidarność” . Papież protestował, kiedy doszło do wprowadzenia 
stanu wojennego w Polsce. Ten gwałt na społeczeństwie polskim
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uznał za akt pogwałcenia sumień i ciosu w godność ludzką, co jest 
gorsze w pewnej mierze od zadania śmierci fizycznej. Od 1987 r. 
sytuacja ulega stopniowej poprawie. Przyjmując listy uwierzytel
niające pierwszego ambasadora polskiego przy Stolicy Apostolskiej 
papież mówił: Z  obydwu stron nie brakło osób, które nieraz wbrew 
nadziei usiłowały nadać państwu i społeczeństwu nową formę. Śmiało 
wypowiadał się na temat sytuacji w Rumunii, Czechosłowacji 
i Albanii, stwierdzając, że Stolica Apostolska zawsze starała się 
i stara się nadal niestrudzenie o wykorzystanie wszelkich możliwości, 
by zmienić bolesny stan rzeczy. W latach 1980-89 zwracał się często 
do katolików na Litwie i na Ukrainie w związku z 1000-leciem chrztu 
Rusi Kijowskiej.

IV. Kres „tragicznej utopii”. Bilans polityki wschodniej.

12 stycznia 1990 r., przemawiając do papieskiej Rady d/s 
Kultury Jan Paweł II ostrzegał, by wolności odzyskanej należycie 
używać, a nie nadużywać, uczyć się demokracji i przestrzegał przed 
niedocenianiem niebezpieczeństwa bezkrytycznego odbioru zachod
niego materialistycznego sposobu życia i indyferentyzmu duchowe
go, a na sesji przygotowawczej do Synodu Biskupów Europejskich 
w czerwcu 1991 r. mówił: narody chrześcijańskie w Europie Środ
kowo-Wschodniej wyszły z  katakumb, podczas gdy państwa marksis
towskie utraciły władzę absolutną.

Z bilansu dotychczasowego przebiegu wydarzeń z perspektywy 
watykańskiej wynika, że nastąpiło odwrócenie zasad, jakie przy
świecały reżimom komunistycznym. Religia i Kościół okazały się 
czynnikiem najbardziej skutecznym w wyzwoleniu człowieka z sys
temu zniewolenia. Oczywiście pozostają do rozwiązania inne p ro
blemy, jak  choćby odradzający się nacjonalizm czy antysemityzm.

Panuje powszechna opinia, że Jan Paweł II oddziałał w roz
strzygającej mierze na załamanie się ideologiczne i polityczne reżi
mów komunistycznych. W ykładnia watykańska mówi o trzech 
czynnikach: działaniu Opatrzności, ludach wędrujących do wolności 
i męczennikach, którzy przelali krew za wolność swych narodów.
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Nie ulega jednak wątpliwości, że Jan Paweł II wpłynął decydująco na 
odebranie państwom totalitarnym  wiarygodności. Jeszcze w 1986 r. 
papież mówił o świetle, które przychodzi ze W schodu {Lux ex 
Oriente), świetle dławionej wiary promieniującej na zlaicyzowane 
obszary Zachodu.

Jak podsumować tę wielką przygodę duchową i polityczną 
równocześnie?

W opinii miarodajnych przedstawicieli W atykanu zasadniczą 
rolę odegrało męczeństwo Kościoła na Wschodzie oraz akcje kolej
nych papieży: nieugiętość Piusa XII, dobroduszność Jana XXIII, 
cierpliwość Pawła VI oraz rozeznanie ludzkich niedostatków i znajo
mość mechanizmów działających w systemie „socjalizmu realnego” 
Jana Pawła II, co umożliwiło szturm przypuszczony w polityce 
wschodniej. Nj ostatecznym bilansie tej polityki trzeba podkreślić, że 
nigdy dotąd w dziejach ludzkości nie doszło do tak wyraźnej, 
jednoznacznej syntezy wątku idealnego i czysto praktycznego, do 
konwergencji sacrum i profanum. Polityka wschodnia W atykanu 
osiągnęła tym samym swój kres. Przedstawiciele dyplomacji 
watykańskiej poruszają się już dziś w ramach nowego, rozpoczętego 
rozdziału historii świata i przy użyciu normalnych środków 
dyplomatycznych.

Dominik Dzierżykray-Morawski — publicysta, autor 
książek z zakresu problematyki watykańskiej. Mieszka 
w Rzymie.
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Jan Rowiński

Żydzi w Chinach

O istnieniu diaspory żydowskiej w Niebiańskim Cesarstwie 
wiedziało niewielu i stosunkowo niewiele. Jej losy nie były przed
miotem wnikliwych badań, jak to miało miejsce w wypadku wielkich 
skupisk uchodźstwa żydowskiego na Starym Kontynencie czy w Sta
nach Zjednoczonych. Wiadomości ojej istnieniu i życiu przewijają się 
jako mikroskopijne wzmianki w starych kronikach kolejnych dynas
tii. Są to wiadomości rozproszone, fragmentaryczne, nie zawsze 
zasługujące na zaufanie. Jest to o tyle zrozumiałe, że była to „obca 
kropelka w oceanie Hanów” , zagubiona w sercu wielkiego imperium 
od niemal tysiąca lat. Po wiekach współżycia została ostatecznie 
zasymilowana i zsinizowana przez otoczenie. Może dlatego jej 
historia ze wszech miar zasługuje na odnotowanie.

Pierwsza wzmianka o przybyciu i osiedleniu Żydów w granicach 
Państwa Środka pochodzi z okresu złotej epoki Cesarstwa — pano
wania dynastii Tang (618-906 n.e.). Abu Zajd, arabski podróżnik 
przebywający w Chinach pod koniec jej panowania pisał, że gdy 
w 879 r. K anton wzięły szturmem oddziały rebelianckie Huang Zao, 
około 120 tys. cudzoziemców — Arabów, Żydów, wyznawców 
zoroastryzmu i chrześcijan — zostało wyciętych w pień, podobnie 
zresztą jak  i tubylców. W zmianka ta po raz pierwszy informuje 
o obecności Żydów w Chinach. W kronikach dynastii z tego okresu 
nie wspomina się o ich obecności. Interesujące, że nie odnotowuje się 
faktu, iż największe skupisko Izraelitów znajdowało się w jednym 
z największych grodów ówczesnego Państwa Środka, w Kaifengu 
(prowincji Henan). Co do okresu ich pierwszego pojawienia się 
w Chinach istnieją różne opinie; przedstawiciele gminy żydowskiej 
w Kaifengu, którzy kontaktowali się z jezuitami pracującymi na 
dworze Mingów w Pekinie w pierwszej połowie XVII w. twierdzili, że 
ich przodkowie dotarli do Chin z Bliskiego Wschodu „jedwabnym
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szlakiem” przez Azję Centralną w okresie panowania cesarza Ming 
Di (58-76 n.e.) z dynastii H an (206 p.n.e. —  220 n.e.). Według innych, 
pierwsi Izraelici mieli dotrzeć do Chin w okresie panowania dynastii 
Zhou (1122-247 p.n.e.). Brak jakichkolwiek przekonywujących do
wodów historycznych na potwierdzenie tych hipotez, chociaż droga 
dotarcia do legendarnego Khataju — by użyć określenia M arco Polo 
— biegła właśnie tym szlakiem.

Źródła chińskie mówią o przybyciu pierwszych Żydów — kup
ców — do Czanganu i Kaifengu w późnym okresie dynastii Tang. 
Wybitny znawca kultury chińskiej, C.P. Fitzgerald, skłania się ku 
opinii, że Żydzi napłynęli do tego midsta [Kaifengu — JR] gdy było 
ono stolicą Chin w okresie dynastii Song w wieku X  i X I.1 Na podstawie 
aktualnej wiedzy historycznej można stwierdzić, że powstanie pierw
szej gminy żydowskiej w Kaifengu nastąpiło na przełomie IX i X w. 
Największy napływ przedstawicieli tej nacji do Chin miał miejsce 
w okresie rządów dynastii Song (960-1276 n.e.) oraz Yuan (mongols
kiej, 1280-1367 n.e.). Wywodzili się oni głównie z Persji, gdyż mówili 
dialektem charakterystycznym dla mniejszości żydowskiej w tym 
kraju, który wówczas odgrywał podobną rolę jak  jidisz wśród ich 
diaspory w Europie.

Kroniki historyczne dynastii Song podają, że w stolicy Cesarst
wa — Kaifengu — powstała pierwsza gmina żydowska. Liczyła ona 
około tysiąca osób. Wzmianki o tej gminie, która w czasie swego 
rozkwitu osiągnęła liczebność około 4 tys. osób, pojawiają się także 
w relacjach ówczesnych kronikarzy z kolejnych dynastii Yuan, Ming 
i Qing (mandżurskiej). Żydzi występują tam jako lud Shu Ren (Szu 
Żen). W 1163 r. cesarz Xiao Zong podarował gminie żydowskiej 
w tym stołecznym grodzie ziemię pod budowę synagogi. Powstała 
kolosalna, imponująca budowla, w klasycznym stylu świątyni chińs
kiej, z dziedzińcami wewnętrznymi otoczonymi murami połączonymi 
ze sobą symetrycznie zaplanowanymi bramami, z charakterystycz
nymi dachami z łukowato wygiętymi krawędziami pokrytymi barw
ną, glazurowaną dachówką z ceramicznymi figurkami zwierząt.

1 China, a Short Cultural History, London 1961, s. 30.
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Główna oś obiektu biegła ze wschodu na zachód. Wielkość tej 
budowli robiła imponujące wrażenie i prawdopodobnie była to 
największa synagoga w ówczesnym świecie. Miała 122 m długości 
i niemal 46 m szerokości. W okresie mongolskiej dynastii Yuan 
kolejne, ale znacznie mniejsze gminy żydowskie powstały w Hangz
hou, Pekinie i Kantonie. Większość Żydów zajmowała się handlem, 
czemu sprzyjała preferencyjna polityka mongolskich władców Chin. 
Jak pisał P.C. Fitzgerald, aż do połowy X IX  w. Żydzi w Kaifengu, 
pomimo że ubodzy i coraz mniej liczebni, trwali przy swojej religii 
i posiadali synagogę z rezydującym tam rabinem umiejącym czytać po 
hebrajsku1.

Według przekazów chińskich społeczność żydowska w Cesarst
wie cieszyła się pełną swobodą wyznania oraz ściśle przestrzegała 
założeń swej religii zarówno w liturgii jak  i w życiu codziennym. 
W okresie dynastii Yuan i na początku panowania dynastii Ming 
wielu jej wybitnych przedstawicieli po zdaniu egzaminów cesarskich 
miało zajmować wysokie urzędy prowincjonalne, a do XV w. także 
na dworze. Główną działalnością gospodarczą, jaką trudnili się 
przybysze, był handel. Wielu z nich prowadziło różnego rodzaju 
sklepy, lombardy, handlowało starzyzną i dziełami sztuki, a także 
udzielało pożyczek na procent. Mężczyźni, którzy wśród osiedleńców 
żydowskich stanowili większość, zawierali związki małżeńskie 
z Chinkami, co na początku władze i miejscowe społeczeństwo 
przyjmowało nader niechętnie. W zawieraniu tych związków niewąt
pliwie ważną rolę spełniało pewne podobieństwo pomiędzy zwycza
jam i Żydów a konfucjańską tradycją kraju ich zamieszkania, m.in. 
specjalną pozycją związków rodzinnych i rodziny, więziami spajają
cymi społeczność lokalną, zasadą szacunku dla starszych i przełożo
nych, hierarchicznym układem podległości, zaufaniem do umowy 
ustnej, akcentowaniem znaczenia słowa pisanego itd. Jedni i drudzy 
oddawali cześć przodkom paląc wonne kadzidła, jedni i drudzy 
z największym szacunkiem obchodzili święta zmarłych. Żydzi znacz
nie lepiej dostosowali się i zaaprobowali konfucjańskie obchody, 
obrzędy i zwyczaje niż na przykład chrześcijanie. Jednak w trzech

2 Op.cit.
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sprawach pozostawali nieugięci, wierni swej tradycji: odrzucali 
poligamię, odmawiali jedzenia wieprzowiny i chronili zwyczaj ob
rzezania.

W czasie panowania dynastii Ming (1369-1644) kontakty Chin 
ze światem zewnętrznym były stopniowo ograniczane i wzmagał się 
nacisk na asymilację mniejszości narodowych. Była to w jakiejś 
mierze reakcja na panowanie mongolskie. N a ten okres przypada 
stopniowe słabnięcie silnych dotychczas związków społeczności 
żydowskiej w Kaifengu.

W XVI i XVII w. utrzymywała ona kontakty z pracującymi przy 
dworze cesarskim w Pekinie misjonarzami jezuickimi. W 1605 r. 
M ateo Rocci, nazywany przez Chińczyków Li M atou (1552-1610), 
najwybitniejszy przedstawiciel zakonu jezuitów w Niebiańskim Cesa
rstwie, spotkał się z przełożonym gminy żydowskiej w Kaifengu, 
prawdopodobnie rabinem Ai Tianem. Ten ostatni został oczarowany 
erudycją swego rozmówcy oraz dowiedział się o prowadzonej przez 
niego ewangelizacji. Ai Tian był przekonany, iż Ricci i jego współ
towarzysze są Żydami, odnotowując zbieżność jego nauk z naukami 
Starego Testamentu. Z relacji misjonarza jezuickiego wynika, że Ai 
Tian i jego współplemieńcy z Kaifengu nigdy nie słyszeli o chrześ
cijaństwie i byli święcie przekonani, iż pozostali już jedynymi Żydami 
na świecie. Ai Tian skarżył się na to, że zwyczaje i obyczaje żydowskie 
utrudniają im współżycie z Chińczykami i nierzadko uniemożliwiają 
kariery urzędnicze. Ku zdumieniu Ricciego okazało się, że Żydzi 
z Kaifengu w znacznym stopniu ulegli wpływom islamu; przełożony 
gminy w tym mieście nosił tytuł mullah'a. Według przekazanych mu 
relacji, w kaifengskiej synagodze był przechowywany z wielką czcią 
Pięcioksiąg Mojżesza.

Proces asymilacji i sinizacji społeczności żydowskiej w Kaifengu 
uległ przyspieszeniu po obaleniu dynastii Ming (1644). Podstawy jej 
egzystencji materialnej poderwała wielka powódź, która nawiedziła 
to miasto w XVIII w. Zniszczeniu uległy księgi i słowniki, które były 
kluczem do rozumienia Starego Testamentu. W końcu XIX w. 
z 1000-osobowej społeczności tylko siedem rodzin zachowało na
zwisko o brzmieniu żydowskim, pozostałe przyjęły chińskie.
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Ostatni rabin gminy w Kaifengu miał umrzeć w pierwszej połowie 
XIX w. i po nim nie było już nikogo, kto mógłby czytać po hebrajsku. 
Po śmierci tego starca — pisał C.P. Fitzgerald — społeczność 
żydowska rozpadła się, a synagoga obróciła w ruinę. Ludność żydowska 
zlała się z miejscową. Żydzi utracili swą tożsamość i przestali tworzyć 
odrębną społeczność3. Co do losów synagogi, to w połowie XX w. 
została ona odrestaurowana i obecnie mieści się tam muzeum. 
W 1867 r. T.H. Libermann, pierwszy uczony żydowski z Zachodu, 
który „odkrył” gminę swoich „chińskich ziomków” w Kaifengu, 
stwierdził, że synagoga stoi pusta, zaniedbana i umiera, a miejscowi 
żydzi zapomnieli już o swojej wierze.

W drugiej połowie XIX w. władze miejskie miały poszukiwać 
osób, które byłyby w stanie odczytać znalezione w bożnicy m anu
skrypty i pisma hebrajskie. N a początku XX w. społeczność żydows
ka w Szanghaju powołała do życia Stowarzyszenie Pomocy i R ato
wania Gminy Żydowskiej w Kaifengu. Zdołano ustalić około 300 
osób pochodzenia żydowskiego i to jedynie na podstawie tego, że 
indagowani stwierdzili, iż nie jedzą wieprzowiny i modlą się do 
jedynego Boga — Jahwy. W 1932 r. Dawid Brown i biskup White, 
związani ze społecznością żydowską w USA, podjęli próby od
rodzenia gminy w Kaifengu przez swoistą rejudaizację potomków 
przybyszy z X i XI w. Zakończyły się one niepowodzeniem.

Po I wojnie opiumowej (1839-1841) i po wymuszeniu przez 
Anglików nierównoprawnego traktatu  nankinskiego (1842), który 
otworzył porty Chin, napłynęła tu druga fala emigracji żydowskiej. 
Wielu Żydów chroniło się przed prześladowaniami i szukało dla 
siebie i swoich rodzin „spokojnego miejsca pod słońcem” . W 1843 r. 
przybyli do Chin Żydzi sefardyjscy, głównie z Bagdadu, Bombaju 
i Hongkongu. Część osiedliła się także w Tianjinie, jednak większość 
w Szanghaju w settelmencie międzynarodowym i francuskim.

Kolejna fala emigracyjna wiąże się z prześladowaniami w Rosji 
w latach 1905-1907 oraz dojściem do władzy bolszewików i wojną 
domową 1917-1920. Żydzi z upadłego imperium Romanowych 
osiedlali się przede wszystkim w Harbinie. Razem przybyło ich

3 Op. cit.
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z Rosji około 13 tys. Podobnie jak  ich pobratymcy, zajmowali się 
głównie handlem (w danym wypadku tekstyliami).

Po zajęciu przez Japończyków M andżurii (1931-32), w związku 
z ograniczeniami, jakie nałożyły władze okupacyjne, około 5 tys. 
Izraelitów wyjechało do Tianjinu i Szanghaju. We wszystkich tych 
miastach istniały już gminy żydowskie, działały synagogi, szkoły 
i szpitale żydowskie, tworzono związki kupieckie, organizacje społe
czne i polityczne, wydawano także prasę, a w skład zbrojnych 
oddziałów samoobrony settelmentów międzynarodowych wchodzili 
także młodzi Izraelicie.

Społeczność żydowska w Szanghaju — najliczniejsza w Chinach 
— ze względu na swój status materialny wywierała określony wpływ 
na życie miasta. Z jej szeregów wywodzili się wybitni przedstawiciele 
świata nauki, medycyny, kultury i sztuki, m.in. absolwentka uniwer
sytetu w Wiedniu i uczennica Freuda, Fani Harben [?] znana pod 
chińskim nazwiskiem Han Fan. Była profesorem Akademii Medycz
nej w Szanghaju, osobą, która jako pierwsza zapoznała Chińczyków 
z naukami swego austriackiego mistrza. M ożna ją  bez zastrzeżeń 
uznać za twórczynię chińskiej psychiatrii. Jej uczniowie stanowili 
pierwszą grupę lekarzy-psychiatrów w Chinach. Inny przykład to 
Arrigo Foa, Żyd włoski, który na początku lat 20-tych był 
kierownikiem i dyrygentem Szanghajskiej Orkiestry Symfonicznej. 
W 1927 r., gdy Su Youmei i Gai Yuanpei utworzyli pierwszą, 
państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w tym mieście, zaprosili 
wybitnych muzyków żydowskich, w tym Arrigo Foa, by powadzili 
zajęcia pedagogiczne na tej uczelni. Był on wychowawcą plejady 
znanych muzyków chińskich.

Nowy rozdział w historii obecności Żydów w Chinach stworzyła 
fala uchodźców z Niemiec po dojściu do władzy Hitlera w 1933 r. 
Fala ta rosła wraz z zajmowaniem przez nazistów coraz to nowych 
państw Europy. Była ona także efektem drastycznych ograniczeń 
wizowych, jakie wprowadzały władze demokratycznych państw 
zachodnich wobec uciekinierów żydowskich z Rzeszy do czasu 
wybuchu drugiej wojny światowej. Dlaczego więc Chiny, daleki kraj 
azjatycki, a konkretnie jego największe miast Szanghaj, stały się 
miejscem ratunku dla tysięcy prześladowanych europejskich żydów?
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N a przełomie sierpnia i września 1938 r. wojska japońskie zagarnęły 
znaczną część Szanghaju i jego okolice. Poza okupacją znalazły się 
dzielnice międzynarodowa i francuska, które utrzymywały kontakt 
ze światem zewnętrznym tylko drogą m orską. Ani narodowy rząd 
chiński, ani okupacyjne władze japońskie nie sprawowały nad tym 
obszarem m iasta efektywnej władzy. Szanghaj (a przynajmniej ta 
jego część) w swoich stosunkach zewnętrznych znalazł się w sytuacji 
wyjątkowej. W okresie pomiędzy jesienią 1937 i 1939 r. wszyscy 
cudzoziemcy przybywający do tego wielkiego m iasta drogą m orską 
nie potrzebowali ani wiz, ani określonej kwoty środków finan
sowych, nie musieli także przedstawiać świadectwa zatrudnienia; 
słowem tego wszystkiego, co w normalnych warunkach dawało 
prawo uzyskania na policji zgody na zamieszkanie. D la ludzi 
uciekających przed terrorem  faszystowskim, często ograbianych 
z całego m ajątku, była to wyjątkowa szansa. Tak więc „ogród 
aw anturników ” , jak nazywano największe miasto Azji, stawał się 
„ziemią obiecaną” dla uchodźców żydowskich ofiar hitleryzmu.

Pan Guang, historyk chiński badający losy kolonii żydowskiej 
w Chinach w latach drugiej wojny światowej jest zdania, że w latach 
1933-1941 (wybuch wojny na Pacyfiku) można mówić o pięciu 
okresach napływu uchodźców żydowskich z Europy do Szanghaju.

Pierwszy obejmuje okres od przejęcia władzy w Niemczech przez 
Hitlera (1933) do końca sierpnia 1937 r., tzn. do japońskiego ataku 
na to miasto. W tym okresie prześladowania Żydów w Niemczech 
dopiero się zaczęły, wiele państw europejskich nie zamknęło jeszcze 
przed uchodźcami swych granic, liczba przyjeżdżających do Chin 
pozostawała więc stosunkowo niewielka. Przybywali tu ci, którzy 
posiadali tu krewnych, byli zatrudnieni w firmach niemieckich 
pracujących w tym mieście lub po prostu kiedyś tu mieszkali i znali 
Szanghaj. Byli to raczej emigranci niż uchodźcy. W 1933 r. przybyło 
do Chin około 100 osób, razem 12 rodzin. W sumie w całym tym 
okresie, według niepełnych i niezbyt dokładnych danych, od 1000 do 
1500 osób. Gros z nich to przedstawiciele inteligencji — lekarze, 
prawnicy, nauczyciele, przedsiębiorcy. Nie mieli specjalnych trudno
ści ze znalezieniem pracy. Mogli jeszcze wywieźć z Niemiec część
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swojego majątku. Zamieszkali głównie w dzielnicy międzynarodo
wej. Przybywali do Szanghaju drogą morską, przeważnie bezpośred
nio z portów niemieckich.

Okres drugi obejmuje dwa lata od sierpnia 1937 do sierpnia 
1939 r. Władze miejskie w Szanghaju wprawdzie ogłosiły decyzje 
zmierzające do ograniczenia napływu uchodźców żydowskich z E u
ropy, ale okazały się one z powodu wspomnianych wyżej przyczyn 
całkowicie nieskuteczne. N a ten okres przypada największa fala 
uchodźców. W iązało się to z narastającym  terrorem  antysemickim 
w Rzeszy oraz zajętych przez W ehrm acht Austrii, Czechosłowacji, 
a także sprzymierzonych z Hitlerem państwach Europy środ- 
kowo-południowej. Przyczyniły się do tego surowe restrykcje 
wizowe dla uchodźców żydowskich w państwach zachodnich. Do 
Szanghaju przybywali drogą m orską z portów  włoskich, brytyjs
kich, belgijskich, a także z Bałkanów. Dane oficjalne na tem at ich 
liczebności różnią się i oscylują pomiędzy 15 a 20 tys. osób. Źródła 
żydowskie oceniają liczbę uchodźców na 21-22 tys. osób. Gm ina 
i organizacje żydowskie w Szanghaju dokonały gigantycznego 
wysiłku w udzieleniu skutecznej pomocy swym rodakom , którym  
w większości zrabowano cały m ajątek. W tym okresie działały 
w mieście m.in. takie organizacje jak  Kom itet Pomocy Uchodźcom 
Żydowskim z Europy (skrót angielski: CFA), M iędzynarodowy 
Kom itet Ratow ania Uchodźców z Europy (IC), zorganizowany 
przez Żydów amerykańskich Zjednoczony Kom itet Rozdziału 
(JDC), którego pomoc okazała się największa i najhojniejsza. 
Bardzo aktywnie działała kierowana przez Światowy Kongres 
Żydów Światowa Organizacja Pomocy Uchodźcom Żydowskim 
(HICEM ). W spółpracowały z nimi chińskie organizacje charytaty
wne. Większość przybyszów zamieszkała w biednej dzielnicy Hong- 
kou leżącej między dzielnicą francuską a japońską, gdzie ceny 
wynajmu mieszkań były najniższe. Mieli oni ogromne kłopoty ze 
znalezieniem jakiejkolwiek pracy, zajmowali się handlem ulicznym, 
sprzedażą gazet, reperacją odzieży, obuwia, rowerów, wyrabianiem 
brykietów z pyłu węglowego itd. Tylko najbogatsi z tej grupy 
zamieszkiwali w dzielnicy francuskiej czy międzynarodowej.

Okres trzeci to czas od sierpnia 1939 do czerwca 1940 r.
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W sierpniu 1939 r. władze dzielnicy międzynarodowej i francuskiej 
popisały porozumienie z japońskim i władzami okupacyjnymi, że 
wszyscy uchodźcy żydowscy z Europy posiadający w swoich 
paszportach literę „ J” muszą uzyskać uprzednio zgodę na pobyt 
w Szanghaju. Uzyskanie zgody uzależnione było od spełnienia 
szeregu warunków. M.in. każdy przybyły musiał posiadać 400 
dolarów amerykańskich (na dzieci w wieku do 13 lat — 100), 
krewnych zamieszkujących w mieście itp. Europejskie towarzystwa 
okrętowe miały odmawiać sprzedaży biletów na statki tym osobom, 
które nie spełniały wspomnianych wymogów. Agresja niemiecka na 
Polskę, wypowiedzenie przez Francję i Wielką Brytanię wojny 
Niemcom oraz masowe działania organizacji żydowskich na świecie 
wymusiły omijanie tych przepisów. W sumie liczbę nowych uchodź
ców oceniano na około 2 do 3 tys. osób. Byli to głównie Żydzi 
z Polski, Czechosłowacji, Węgier, Rumunii i trzech państw  bałtyc
kich zaanektowanych przez ZSSR.

Okres czwarty przypada na rok pomiędzy czerwcem 1940 
i czerwcem 1941, tzn. do agresji H itlera na ZSSR. W ojna objęła 
praktycznie wszystkie akweny europejskie, blokując szlaki morskie 
—tradycyjne drogi ucieczki. Liczba Żydów pragnących uratować 
się przed holocaustem rosła. Z około 2 tys. Żydów, którzy w tym 
okresie dotarli do Szanghaju, większość przybyła drogą lądową via 
Syberia — M andżuria, a stam tąd przez Koreę i Japonię drogą 
morską. Większość stanowili uchodźcy z Polski, Litwy, Łotwy, 
Estonii i Czechosłowacji. Ich przejścia były szczególnie bolesne 
i trudne. W iosną 1941 r. organizacje żydowskie z ZSSR i Europy 
wschodniej zorganizowały w Szanghaju specjalny Kom itet Pomocy 
swym pobratym com  (EJC).

Okres piąty obejmuje sześć miesięcy od czerca 1941 r. do 
wybuchu wojny na Pacyfiku w grudniu tego roku. Przyjazdy 
kolejnych grup uchodźców praktycznie zamarły, bowiem drogi 
morskie i lądowe zostały odcięte. W yjątek stanowili tylko ci, którzy 
przed wybuchem wojny niemiecko-sowieckiej znaleźli się na Dale
kim Wschodzie. W sumie było ich około 2 tys. osób, głównie Żydów 
polskich i litewskich. W strząsająca była gehenna 1100 Żydów 
polskich i ich „droga krzyżowa” do Szanghaju. W śród uciekinierów
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polskich znalazła się niemal w pełnym składzie licząca 400 osób 
grupa słuchaczy i wykładowców Kolegium Talmudycznego. Dzięki 
interwencji amerykańskiej diaspory żydowskiej udało im się z sowiec
kiej już Litwy, gdzie znaleźli się po upadku Polski, koleją trans
syberyjską dojechać do Władywostoku. Nastąpiło to po zapłaceniu 
200 dolarów od osoby władzom sowieckim. Stamtąd statkiem udali 
się do Japonii, a następnie (po odmowie władz amerykańskich na 
udzielenie im wiz) popłynęli do Szanghaju. W śród Żydów z Polski 
stosunkowo wielu było rabinów, stąd ich wpływ na życie religijne 
gminy szanghajskiej stał się znaczący. Zdaniem badaczy chińskich 
w okresie pomiędzy 1933 a końcem 1941 r. w Szanghaju znalazło 
schronienie łącznie około 30 tys. Żydów. Według raportu Szymona 
Wiesenthala miasto to przyjęło więcej uchodźców żydowskich niż 
Kanada, Australia, Nowa Zelandia, RPA i Indie razem wzięte4.

Szukając źródeł Szanghajskiego fenomenu ratowania z holocau
stu Żydów europejskich można wskazać na szereg czynników, które 
wydają mi się najważniejsze, acz sam temat zasługuje na znacznie 
obszerniejsze i wnikliwsze potraktowanie. Przede wszystkim to 
niezwykła wręcz solidarność i wzajemna pomoc samej wspólnoty 
żydowskiej w tym mieście, wsparta wysiłkami diaspory w wielu 
innych regionach świata. Fakt, że wśród uchodźców tak duży był 
udział inteligencji — lekarzy, naukowców, nauczycieli, inżynierów, 
prawników, architektów, menedżerów, przemysłowców, dziennika
rzy, pisarzy, artystów, malarzy, muzyków itd. — stwarzał znacznie 
szersze możliwości działania. Już w 1938 r. powstały pierwsze 
żydowskie przychodnie lekarskie. W marcu 1939 r. otwarto pierwszy 
szpital dla uchodźców na 60 łóżek, których liczba w rok później 
została podwojona. Lekarzy żydowskich było kilkuset. Powstały 
szkoły żydowskie. Ukazywały się gazety i czasopisma (głównie 
w języku niemieckim). Działał także teatr żydowski, który po raz 
pierwszy wystawił w Szanghaju sztukę w języku jidisz. Utworzono 
orkiestrę kameralną. W spomniane Kolegium Talmudyczne z Polski 
podjęło naukę w budynku starej synagogi na ulicy Powuguan

4 A. Grobma, D. Landes Genocide. Critical Issues o f the Holocaust, Los Angeles 
1983, s. 299.
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(obecnie: Huqiu)5.
W dniu 18 marca 1943 r. władze japońskie miasta pod groźbą 

surowych sankcji poleciły, by uchodźcy-„bezpaństwowcy” , tj. Żydzi 
z Niemiec, Austrii, Polski itd. w ciągu miesiąca przesiedlili się do 
wyznaczonej strefy w regionie Hungkou. Spotkało się to ze stanow
czym sprzeciwem całej społeczności; szczególnie aktywni byli Żydzi 
polscy, którzy podkreślali, że są obywatelami Rzeczypospolitej 
Polskiej. W sprawie tej interweniował z Londynu rząd polski.

W latach 1941-1945 zmarło około 1200-1500 uchodźców. N aj
trudniejsze były lata 1942-1944. W Szanghaju działała żydowska 
podziemna organizacja antyhitlerowska.

Drugim czynnikiem, który pozwolił przetrwać, była ogromna 
pomoc diaspory żydowskiej zagranicą oraz wsparcie i solidarność ze 
strony społeczeństwa chińskiego. Szczególnie wyraźnie postawa ta 
ujawniła się w czasie ataku lotnictwa amerykańskiego na zamieszkałą 
przez uchodźców dzielnicę Szanghaju — Hungkou. W jego wyniku 
32 osoby straciły życie, a ponad 250 zostało rannych. Najistotniejsze, 
i to przesądziło o losie tej społeczności uchodźczej, było to, że 
Japończycy nie prowadzili polityki eksterminacji i prześladowania 
Żydów, zajmując w tej kwestii odmienne stanowisko od Berlina. 
Odrzucili oni niemiecki plan „rozwiązania kwestii żydowskiej w Sza
nghaju” , którego jeden z wariantów przewidywał zatopienie na 
M orzu Żółtym starych barek załadowanych uchodźcami żydows
kimi. Nie zgodzili się także na utworzenie obozu koncentracyjnego 
na wysepce Zhangming.

Po zakończeniu drugiej wojny światowej Żydzi zaczęli opusz
czać Chiny. W okresie od 1946 do 1951 r. opuściło Szanghaj około 28 
tys. Izraelitów. W 1952 r. mieszkało w tym mieście jeszcze około 
600-700 osób, w 1958 r. były już tylko 84, w Tienjinie 32, a w Harbinie 
178 osób. Powołany do życia 1 czerwca 1949 r. Szanghajski Komitet 
Gminy Żydowskiej działał do 1967 r., gdy został rozpędzony w czasie 
„rewolucji kulturalnej” przez „czerwoną gwardię” . W tym czasie 
w Szanghaju mieszkało już tylko 10 osób pochodzenia żydowskiego.

5 D. Kranzler Japanese, Nazis and Jews. The Jewish Refugee Community of 
Shanghai 1938-1945, New York 1976, s. 530.
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Większość uchodźców żydowskich, którzy w drugiej połowie lat 
czterdziestych i na początku lat pięćdziesiątych wyjechały z Chin 
(głównie z Szanghaju i z Tienjinu), udała się do USA, Kanady, 
Ameryki Południowej i RPA, niewielka liczba powróciła do Europy, 
a około 5-6 tys. udało się do nowopowstałego państwa Izrael. 
Niewielka grupa Żydów z Harbinu, która legitymowała się obywatel
stwem sowieckim pojechała do ZSSR. Większość uciekinierów 
z ZSSR wybrała Australię, Nową Zelandię, Kanadę i USA. Kilku
nastu Żydów z Europy wschodniej, w tym i z Polski, powróciło do 
krajów rodzinnych, ale większość wyemigrowała, głównie do USA. 
Z grupy szanghajskich Żydów wywodzi się m.in. były minister skarbu 
w rządzie prezydenta J. Cartera — Michael Blumenthal. Żydowscy 
szanghajczycy utrzymują pomiędzy sobą kontakty. Do ich najgłoś
niejszych organizacji należy m.in. Shanghai Reunion działający 
w Los Angeles. W ydają także „The Hongkew Chronicie” . Gdy 
w 1979 r. M. Blumenthal składał oficjalną wizytę w Chinach, przybył 
do Szanghaju i odwiedził miejsca, gdzie mieszkał w czasie wojny. 
W 1986 r. wmurowano tablicę pamiątkową w starym budynku 
w Hongkou, w którym mieszkali uchodźcy żydowscy. Napis głosi: 
Tu, w czasie drugiej wojny światowej mieszkało ponad 20 tysięcy 
uchodźców z nazistowskich Niemiec, którym udało się szczęśliwie 
przeżyć. Pamięć tych, którzy przetrwali, z wdzięczności tym, którzy 
wyciągnęli ku nim przyjazną dłoń pomocy i okazali im serdeczną 
gościnę —  wielkiemu narodowi chińskiemu.

W latach 60-tych przestały istnieć gminy żydowskie w Szang
haju, Tienjinie i Harbinie. Co się tyczy losów najstarszej społeczności 
żydowskiej w Kaifengu, to w 1957 r. T. Pokora, Czech, odnalazł 
jeszcze w tym mieście około 200 osób pochodzenia żydowskiego. 
Niektórzy z nich byli już wyznawcami islamu lub buddystami. Ich 
wiedza o religii i kulturze przodków była szczątkowa. W połowie lat 
60-tych 55 rodzin potomków żydowskich w tym mieście tworzyły 
wyłącznie małżeństwa mieszane.

Przez ponad trzy dekady tematyka izraelska z powodów polity
cznych w ChRL nie istniała. W latach 80-tych zaczęto na kontynencie 
chińskim ponownie „odkrywać” Izrael. W 1989 r. w Szanghajskim
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Instytucie Pokoju i Rozwoju utworzono Centrum  Studiów Żydow
skich, pierwszy ośrodek naukowo-badawczy zajmujący się szeroko 
pojętą tem atyką judaistyczną. N a czele ośrodka stoi 45-letni docent 
z Instytutu Historii Świata Chińskiej Akademii N auk Społecznych
— Pan Guang. Niemal dokładnie w 42 rocznicę uznania przez 
państwo Izrael Chińskiej Republiki Ludowej (9 stycznia 1950 r.) 
szefowie dyplomacji obu krajów —  Dawid Levi i Qian Qichen
— podpisali w Pekinie 22 stycznia 1992 r. kom unikat o nawiązaniu 
stosunków dyplomatycznych. To nowy, ważny rozdział w 1000-let- 
niej historii wzajemnych kontaktów.

lipiec 1992

Jan Rowiński — politolog, profesor w Polskim 
Instytucie Spraw Międzynarodowych.
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Irena Tatarzyńska, Piotr Borowski

Turcy meschetyńscy — dramat narodu

Waśnie narodowościowe na Zakaukaziu od wielu lat przyku
wają uwagę światową. Uważnych obserwatorów dziwi nie tyle 
zaciekłość walczących stron, co podobieństwo do konfliktów sprzed 
pierwszej wojny światowej, inspirowanych, a niekiedy wręcz kreowa
nych przez rosyjską administrację Zakaukazia. Region ten —  pisał 
w 1988 r. wybitny amerykański sowietolog Aleksander Bennigsen 
— podzielony jest między trzy narody o podobnej sile i dynamice, które 
należą do grupy najwyżej rozwiniętych w Związku Sowieckim. Każdy 
z nich jest dziedzicem starej i wspanialej cywilizacji. Armenia, Gruzja 
i Azerbejdżan wspólżyją ze sobą od wieków, zachowując odrębność 
w klimacie wzajemnej wrogości i nietolerancji. Wszystko dzieli te trzy 
narody. Po pierwsze —  religia: islam Azerów, monofizyckie chrześ
cijaństwo Ormian i ortodoksyjne chrześcijaństwo Gruzinów. Różna jest 
także struktura społeczna, tradycje historyczne i kulturalne, a nawet 
języki, należące do różnych grup: turecki Azerów wchodzi do rodziny 
języków uralo-ałtajskich, ormiański —  do indoeuropejskich, a gruziń
ski do ibero-kaukaskich.'

Na Zakaukaziu od wieków ścierały się wpływy islamu i chrześ
cijaństwa, dwóch wielkich, uniwersalnych religii dążących do wyłącz
ności. Podziały religijne na tym obszarze były zawsze czynnikiem 
wzmacniającym konflikty etniczne. Tak było w przeszłości i tak jest 
obecnie. Wynika to z faktu, że przynależność do muzułmańskiego 
lub chrześcijańskiego kręgu kulturowego stanowiła decydujący ele
ment kształtowania się świadomości etnicznej, a potem narodowej. 
Zdarzało się, że wyznanie decydowało nie tylko o opcji politycznej, 
ale również o wyodrębnieniu się niektórych grup etnicznych z ukszta
łtowanych od wieków narodów. N a przykład Gruzini, którzy

Cyt. za „Obóz” 1990, nr 18, s.1-2.i
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przyjęli islam w XVII stuleciu i dali początek dwóm grupom 
etnicznym, które niemal na naszych oczach przekształciły się w osob
ne narodowości. Chodzi tu oczywiście o Adżarów i Meschów 
zwanych „Turkam i” meschetyńskimi.

Mieszkańcy Europy, wyłączając oczywiście specjalistów za
jmujących się problematyką kaukaską, dowiedzieli się o istnieniu 
tych ostatnich w pierwszej połowie 1989 r. W tym bowiem czasie 
doszły do nas informacje o pogromach Meschów w Dolinie Fergańs- 
kiej. M asakra tej ludności miała odwrócić uwagę Generalnej Proku
ratury ZSSR od mafii uzbeckiej kierowanej przez byłego pierwszego 
sekretarza KC Komunistycznej Partii Uzbekistanu, Raszydowa.

Meschowie deportowani 1944 r. z Gruzji do Azji Środkowej stali 
się więc detonatorem rozładowującym napięcie społeczne i polityczne 
w tym regionie. To na na nich wyładował się gniew miejscowej 
ludności sfrustrowanej nędzą i pogłębiającym się bezrobociem. 
Został on wywołany pogłoskami rozpowszechnianymi przez współ
pracowników Raszydowa o rzekomym zatruwaniu przez Meschów 
podziemnych wód i studni oraz o przygotowywanej przez nich akcji 
mordowania i grabienia tuziemców. Nic też dziwnego, że w maju 
i czerwcu 1989 r. tłumy Uzbeków, kierowane przez prowokatorów, 
ruszyły na osiedle przybyszów z Gruzji. Zginęło wówczas kilkuset 
Meschów i spłonęły setki ich domów.

Kim są Meschowie? Dlaczego dotknęła ich tragedia wysiedlenia 
i dlaczego nie mogą powrócić na ziemie swoich przodków?

Nieszczęściem Meschów jest rozpowszechnione — również 
wśród wielu Gruzinów — przekonanie, że są Turkami. Należy 
zaznaczyć, że określenie to budzi w Gruzji uczucie gwałtownej 
niechęci. Meschetia, położona na południu Gruzji, była niegdyś 
kolebką gruzińskiej cywilizacji i kultury. Meschem z pochodzenia był 
autor znakomitego poematu Witeź w tygrysiej skórze Szota Rus- 
taweli. Podobnie wielu innych znakomitych średniowiecznych gru
zińskich poetów, artystów i teologów.

Sami Meschowie należą do etnosu kartwelskiego2 zamiesz
kującego swego czasu gubernię tyfliską, obwód Ahalcihe.

Karweli jest nazwą własną Gruzinów, podobnie jak Sakartwelo — Gruzji.
2
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Jak doszło do wyodrębnienia się grupy etnicznej zwanej obecnie 
Turkami meschetyńskimi?

Już w pierwszej połowie XVI wieku na obszarze Gruzji ścierały 
się wpływy dwóch potęg W schodu muzułmańskiego — szyickiej 
Persji oraz sunnickiego imperium osmańskiego. Rywalizacja mię
dzy tymi państwami pozwalała władcom gruzińskim zachować 
pewną niezależność przez blisko trzy stulecia. Coraz częściej jednak 
królowie i książęta z dynastii Bagratydów, chcąc utrzymać rządy 
w rozbitej na dzielnice Gruzji, musieli godzić się na porzucenie 
religii przodków.

Politykę islamizacji Gruzji prowadzili zarówno szachowie 
perscy, jak  i sułtanowie tureccy. Stała się ona szczególnie widoczna, 
gdy w drugiej połowie XVI wieku książę Dawid, w walce o tron, 
porzucił religię przodków, licząc na poparcie Persów.

Władcy państewek gruzińskich Kachetii, Kartlii oraz Imeretii 
zagrożeni zarówno ze strony Persów, jak  i Turków osmańskich 
coraz częściej decydowali się na przyjmowanie islamu. W prawdzie 
najeźdźcy tolerowali chrześcijaństwo w wasalnych królestwach 
Zakaukazia, jednak chętniej widzieli na tronach muzułmanów. 
Stąd też Bagratydzi porzucali chrześcijaństwo na rzecz islamu.

W XVII stuleciu stało się niemal regułą, że władcy Kachetii 
i Kartlii byli muzułmanami. Najczęściej zmianę religii traktowali 
jako korzystne posunięcie polityczne. Nadal jednak pozostawali 
protektoram i chrześcijaństwa w swych państewkach. Zakładali 
klasztory prawosławne, budowali kościoły i wspierali materialnie 
duchowieństwo chrześcijańskie.

Niektórzy — wszakże — spośród muzułmańskich władców 
Gruzji forsowali osadnictwo muzułmańskie sprowadzając kolonis
tów z Azerbejdżanu i Dagestanu. Zdarzało się również, że na tronie 
zasiadał fanatyk religijny dążący do narzucenia islamu swym chrześ
cijańskim poddanym. Spotykał się wówczas ze zbrojnymi wystąpie
niami ludności. M ożna powiedzieć, że została ona zislamizowana 
dopiero po dwóch wiekach. Bardziej uległa wobec nowej religii 
okazała się arystokracja i szlachta gruzińska ze względu na moż
liwość utrzymania w ten sposób władzy i ziemi.
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W islamizacji Gruzji znacznie większe sukcesy odnieśli Turcy 
osmańscy aniżeli Persowie, ponieważ okazali się bardziej elastyczni 
i tolerancyjni. W południowo-zachodniej części tego kraju — w Lazy- 
stanie, Adżarii, Meschetii oraz Dżawachetii — które w XVII 
— XVIII wieku znalazły się w granicach imperium osmańskiego, 
najpierw doszło do islamizacji warstwy feudalnej, a potem ludności 
chłopskiej. Tak oto muzułmanie gruzińscy, zachowując rodzimy 
język i obyczaje, w ciągu kilku pokoleń stali się odrębną grupą 
etniczną, która dystansowała się zarówno wobec chrześcijan gruzińs
kich, jak  i Turków osmańskich.

Ujednolicenie pod względem prawnym południowej Gruzji 
z pozostałymi prowincjami imperium osmańskiego przyspieszyło 
jeszcze bardziej proces asymilacji miejscowej ludności. Już w latach 
dwudziestych i trzydziestych XVIII wieku feudałowie muzułmańscy 
z południowej Gruzji bez oporów uczestniczyli w najazdach Turków 
na Kachetię i Kartlię. Istotnym krokiem na drodze do turkizacji 
ludności gruzińskiej w Meschetii i Dżawachetii stało się założenie 
szkoły religijnej przy meczecie Ahmeda w Ahalcihe. W drugiej 
połowie XVIII wieku stała się ona ważnym ośrodkiem kultury 
muzułmańskiej na Zakaukaziu.

Za panowania tureckiego nastąpił całkowity upadek kultury 
w tym regionie. Ludność Meschetii należała do najbardziej zacofa
nych w Gruzji. Dla imperium osmańskiego obszar ten nigdy nie 
przedstawiał większego znaczenia.

W 1829 r. imperium osmańskie po przegranej wojnie odstąpiło 
Rosji znaczną część Meschetii i Dżawachetii3. Były to obszary 
zamieszkałe przez zislamizowanych Gruzinów. Jak wynika z ówczes
nych przekazów źródłowych była to ludność dwujęzyczna, swobod
nie posługująca się dwoma językami — gruzińskim i tureckim. Chcąc 
osłabić element muzułmański na południowych rubieżach imperium, 
car Rosji postanowił osiedlić tam prawomyślnych Kozaków. Tego 
planu nie udało się zrealizować. Z drugiej strony generał Paskiewicz 
energicznie kolonizował Meschetię i Dżawachetię osadnikami o r
miańskimi z Erzurum, z imperium osmańskiego. Przybysze ci,

3 Południowa część Meschetii, obecnie znajduje się w granicach Turcji.
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władający z reguły językami ormiańskim i tureckim, z miejscową 
ludnością muzułmańską porozumiewali się po turecku. Tak więc 
można powiedzieć, że Ormianie — z konieczności — przyczynili się 
w jakimś stopniu do sturczenia południowej Gruzji.

Według badaczy rosyjskich — etnografów i historyków 
— wśród ludności muzułmańskiej zamieszkującej Meschetię i Dża- 
wachetię istniała świadomość przynależności do narodu gruzińs
kiego. Spisy ludności przeprowadzone na Zakaukaziu w drugiej 
połowie XIX wieku dzieliły Gruzinów według wyznania na prawo
sławnych, katolików i muzułamanów. Ci ostatni na terenie Adżarii 
nazywani byli Adżarami, natom iast gruzińscy wyznawcy miesz
kający w Meschetii i Dżawachetii nosili miano Meschów.

Jeszcze na początku tego stulecia Meschowie uważali się za 
Gruzinów. Pośród nich trudno było znaleźć kogoś, kto nie mówiłby 
po gruzińsku. Poza tym Meschowie używali anatolijskiego dialektu 
języka tureckiego, jednakże ze znacznymi naleciałościami gruzińs
kimi. Język gruziński był dla Meschów językiem ojczystym aż do 
rewolucji październikowej.

W 1919 r. na terenie Meschetii wybuchło powstanie ludności 
muzułmańskiej przeciwko władzom niepodległej Republiki Gruzińs
kiej. W ojna domowa między muzułmanami a chrześcijanami na tym 
terenie została sprowokowana przez agentów tureckich, którzy 
obiecali miejscowej ludności utworzenie państwa muzułmańskiego 
w południowej Gruzji. Po wycofaniu — pod naciskiem państw 
Ententy — wojsk tureckich rząd Gruzji przeprowadził w Meschetii 
referendum w sprawie samookreślenia narodowego. Jego wyniki 
zadecydowały o pozostaniu Meschetii w granicach Gruzji. Jednak 
wojna domowa między gruzińskimi chrześcijanami i muzułmanami 
sprawiła, że tych ostatnich zaczęto nazywać pogardliwie Turkami.

Ustanowienie władzy sowieckiej w Gruzji w 1921 r. miało 
decydujące znaczenie w procesie tworzenia się meschetyńskiej grupy 
etnicznej. Wydaje się, że właśnie w latach dwudziestych ostatecznie 
odcięto Meschów od reszty narodu gruzińskiego.

Przywódcy Związku Sowieckiego, chcąc nawiązać ścisłą współ
pracę polityczną z Turcją kemalistowską, starali się wykazać
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gorliwością w stosunku do turkojęzycznych narodów swego im
perium. Stąd też, zgodnie z życzeniem kemalistów, Meschowie 
otrzymali autonomię kulturalną, która prowadziła do całkowitego 
sturczenia tej grupy. W tym również celu bolszewicy zorganizowali 
szkolnictwo tureckojęzyczne dla muzułmanów gruzińskich. Sprowa
dzono nauczycieli z sąsiedniego Azerbejdżanu, podobnie zresztą jak 
sekretarzy partii komunistycznej i naczelników ważnych instytucji 
państwowych. Wszystkim Meschom sturczono nazwiska i imiona. 
Wbrew woli, części ludności meschetyńskiej, która uważała się za 
Gruzinów, bolszewicy wpisali do dowodów osobistych narodowość 
turecką.

W latach 1921-1926 sprawy administracyjne w Meschetii w wielu 
instytucjach nadal prowadzone były w języku gruzińskim. Jednakże 
już w latach 1927-1929 w języku tureckim w alfabecie arabskim, a od 
roku 1930 do 1935 w alfabecie łacińskim. W 1935 r. język turecki 
w urzędach został zastąpiony językiem rosyjskim.

Szczególnie intensywnie turkizowano Meschów w latach 
1922-1936, w okresie istnienia Zakaukaskiej Federacyjnej Sosjalistycz- 
nej Republiki Sowieckiej. Wykorzystując fakt, że wśród muzułmanów 
gruzińskich ogromną większość stanowili niepiśmienni chłopi po
zbawieni świadomości narodowej, władze bolszewickie zaliczyły ich do 
tureckiej lub azerskiej grupy etnicznej. Lokalni notable partyjni 
decydowali o narodowości Meschów. Ci ostatni najczęściej z władzą 
się nie spierali, wychodząc z założenia, że w tej sprawie jest ona lepiej 
zorientowana.

Według dokumentów sowieckich, w połowie lat 30-tych w Mes
chetii pojawiło się 28 tys. Azerbejdżan. Za to zniknęli bez śladu 
Gruzini — sunnici.

Ta kampania antygruzińska zakończyła się dopiero po roz
padzie Federacji Zakaukaskiej w 1936 r. Jednakże do tego czasu 
wyrosło już pokolenie Meschów pozbawione nie tylko umiejętności 
pisania, ale nawet biegłego mówienia po gruzińsku. Dopiero 
w 1939 r., wraz ze zmianą stosunku Związku Sowieckiego do Turcji, 
władze przychyliły się do próśb ludności meschetyńskiej i zaczęły 
zakładać szkoły z językiem gruzińskim jako wykładowym.

Zapoczątkowany w 1939 r. proces przywracania Meschów
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narodowi gruzińskiemu został przerwany w 1944 r. W tym bowiem 
czasie podjęto decyzję deportowania do Azji Środkowej kilku 
muzułmańskich narodów zamieszkujących nadgraniczne .strefy Za
kaukazia. W śród wywiezionych znaleźli się Turcy meschetyńscy (w 
liczbie ok. 110 tys.), ulegający ponoć wpływom „tureckich imperialis
tów” z Ankary.

Przesiedleni 15 listopada 1944 r. do Azji Środkowej Meschowie 
wśród tamtejszych narodów tureckich niemal całkowicie utracili 
znajomość języka gruzińskiego. Wielu jednak nadal uważało się za 
Gruzinów. Mimo wspólnej z tamtejszymi nacjami religii oraz podo
bieństwa językowego ludność meschetyńska uważana była przez 
tubylców za obcych. Stąd też łatwość, z jaką uzbecka nomenklatura 
potrafiła zorganizować pogromy Meschów w Dolinie Fergany.

Jednym z pierwszych przywódców ruchu odrodzenia narodowe
go Meschów i ich powrotu do ojczyzny już w latach 50-tych był 
Latifszach Barataszwili — nauczyciel, historyk i geograf, autor 
książki: M y —  Mieschy, która powstała w latach 60-tych. Książkę tę 
opublikowała następnie ze swoimi uzupełnieniami córka Baratasz- 
wilego — Klara Barataszwili4.

Powołana zaraz po wydarzeniach fergańskich komisja Prezy
dium Rady Najwyższej ZŚSR zadecydowała o umożliwieniu po
wrotu Meschom do ich historycznej ojczyzny — południowych 
rejonów Gruzji. Jednakże okazało się to trudne z powodu zdecydo
wanie negatywnej postawy zarówno miejscowej ludności chrześcijań
skiej (znaczna jej część przesiedlona została z górskich rejonów 
Imeretii w latach 40-50-tych) jak i władz obawiających się proturec- 
kich sympatii Meschów. W marcu 1991 r. Rada Najwyższa ZSSR 
podjęła uchwałę o unieważnieniu aktów prawnych w stosunku do 
narodów deportowanych przymusowo. W lipcu tego samego roku 
Rada Narodowości ZSSR zwróciła się do prezydenta i Rady 
Najwyższej Gruzji z prośbą o rozpatrzenie kwestii powrotu Turków 
meschetyńskich do ojczyzny. Tymczasem nastawienie Gruzinów do 
Meschów zmieniło się po pogromach w Dolinie Fergany. Na dwa 
lata przed pogromami w prasie gruzińskiej dominowały głosy 
promeschetyńskie i opinia publiczna była już prawie przygotowana

4 Zob. Litieraturnaja Gruzija 1988 nr 8-11.
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na przyjęcie ich w republice. W pierwszych dniach po tragedii zebrał 
się nawet „okrągły stół” władz i opozycji, który podjął decyzję 
w sprawie przyjęcia uchodźców w Gruzji. Później wszakże okazało 
się, że wśród uchodźców znaczą część stanowią Meschowie o orien
tacji protureckiej. W tym samym czasie w Moskwie odbywały się 
wiece Meschów domagających się powrotu do ojczyzny.

Po pewnym czasie w Gruzji zaczęły się manifestacje pod hasłem: 
Ani jednego Turka w Gruzji. Przetoczyła się kampania przeciwko 
„Turkom  meschetyńskim” , podczas której palono publicznie książkę 
Łomisadzego Oczerki po istorii Mieschow. Kam pania ta uderzyła 
boleśnie we wszystkich Meschów, również w tych, którym udało się 
w latach 70-tych, dzięki pomocy części inteligencji gruzińskiej, 
osiedlić w Gruzji (ale nie w Meschetii). Dla ich ochrony prawnej, 
głównie, powstał w Gruzji Komitet Koordynacyjny Stowarzyszenia 
Repatriowanych Meschów. Liczy on około 20 osób.

W jeszcze gorszej sytuacji znaleźli się Meschowie — Gruzini, 
którym nie udało się do tej pory osiedlić w Gruzji. Nie przyjmują ich 
do swego środowiska Meschowie-Turcy; nie przyjmuje ich ojczyzna 
— Gruzja... Po pogromach w czerwcu 1989 r. w Ferganie zostali 
zmuszeni do pozostawienia własnych domów i ucieczki. Przyjęły ich 
24 obwody Rosji i Ukrainy oraz Azerbejdżan. W samym obwodzie 
rostowskim osiedliło się ich ponad 8 tysięcy. W wielu obwodach, 
zwłaszcza w Krasnodarskim Kraju, pozbawieni są elementarnej 
pomocy ze strony miejscowych władz. Nie wystawia się im tym
czasowych dokumentów tożsamości, nie wypłaca rekompensat 
w związku z podwyżkami cen. Ich sytuacja ulega coraz większemu 
pogorszeniu wraz z pogłębiającym się kryzysem w państwach byłego 
ZSSR. Pragnęliby powrócić na ziemie przodków, ale jak dotąd 
wszystkie ich apele do odpowiednich władz pozostają bez odzewu.

Irena Tatarzyńska — dr nauk humanist., orientalistka, 
zajmuje się problematyką muzułmańskich narodowości 
w Azji Środkowej i na Kaukazie.
Piotr Borawski —  historyk, zajmuje się historią 
mniejszości narodowych w Wielkim Księstwie Litewskim 
i na Kaukazie.
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Paweł Wieczorkiewicz

Jeżów — ostatnie miesiące

Po opublikowaniu mojej zwięzłej biografii politycznej N iko
łaja Jeżowa w 21 numerze „Obozu” , w moskiewskim „Sowierszenno 
Siekrietno” , a następnie paryskiej „Russkoj Myśli” ukazały się nowe 
materiały oświetlające okoliczności dymisji, aresztowania, śledztwa 
i procesu „żelaznego komisarza” 1. Ponieważ obydwie publikacje 
oparto w znacznym stopniu o nieznane dotąd archiwalia Politbiura 
i KGB, kwestia wydaje się warta ponownego poruszenia.

Jedynym nowym elementem dotyczącym młodych lat Jeżowa 
jest informacja zawarta w aktach śledczych, iż w 1919 r. trybunał 
wojenny Armii Rezerwowej skazał go na rok więzienia1 2. Fakt ten 
poszerza enigmatyczne dane dotyczące jego służby w Armii Czer
wonej w latach wojny domowej.

O swej działalności jako sekretarza KC i przewodniczącego 
KK P mówił sam na procesie, przedstawiając ją  jako okoliczność 
łagodzącą. Stwierdził, że udawszy się po zabójstwie Kirowa do 
Leningradu dostrzegł, iż czekiści starają się zatuszować sprawę 
kierując podejrzenia w stronę wywiadu łotewskiego3. Rutynowe 
sprawozdanie, jakie w związku z tym złożył Stalinowi, spowodwało 
zwołanie narady specjalnej i w konsekwencji zasadniczy przełom 
w śledztwie. Prowadząc jednocześnie partyjną czystkę, Jeżów natykał 
się na wrogów i szpiclów różnej maści. Ponieważ KC, mimo otrzyma
nia odpowiednich materiałów, nie kwapiło się do podjęcia decyzji

1 Ja poczistił OGPU..., „Sowierszenno Siekrietno” 1992, nr 4, s. 6-7; A. Niekricz 
K projasnieniu sowietskogo proszlogo. Dokład proczitarmyj w Russkom issledowatiels- 
kom centrie Garwardskogo uniwiersitieta 12 fiewrala 1992 go da, cz. 2, „Russkaia Mvsl” 
20 III 1992, s. 6-7.

2 Ja poczistił OGPU ..., s. 6.
3 R. Conquest Stalin i zabójstwo Kirowa, Warszawa 1989, s. 10, 47.
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o ich aresztowaniu, Stalin, któremu osobiście zameldował o tym 
zaniedbaniu, wezwał Jagodę; bardzo niezadowolony zmuszony był 
zatrzymać obwinionych. W śród zdemaskowanych szpiegów był także 
polski agent Lew Sosnowski4. Gdy Jagoda i jego zwierzchnik, szef 
OG PU R udolf Menżyński, podnieśli z tego powodu rejwach, skiero
wano go jedynie do pracy na prowincji. Jeżów pamiętał jednak 
o Sosnowskim i aresztował go przy pierwszej sposobności5. W ujaw
nieniu kolejnych wrogów, takich jak szef Departam entu Transpor
towego NK W D Lew Mironow, przeszkadzał Jagoda6.

Swe rządy w Komisariacie Spraw W ewnętrznych Jeżów roz
poczynał samotnie (nie miałem pom ocników). Mimo tego potrafił 
niemal natychm iast unieszkodliwić polską agenturę, k tóra oblazła 
wszystkie wydziały organów Czeka, zwłaszcza zaś wywiad sowiecki, 
który całkowicie wzięła w swoje ręce7 8. Wytrzebiwszy współpracow
ników „dwójki” komisarz wziął się za kontyngent odstępców*.

Stalin sukcesy te nagradzał. Nowe informacje o faworach, jakie 
zaczęły spotykać Jeżowa, przynosi cytowany artykuł A leksandra 
Niekricza. Odnalazł on wzmianki o znacznych sumach w dewizach, 
jakie przyznawało mu dla poratow ania zagranicą skołatanego 
zdrowia Politbiuro9. W grudniu 1937 r. podjęło ono niezwykłą, 
nawet jak  na ówczesne warunki decyzję. Postanowiono mianowicie:

4 Urodzony 1886, w partii od 1904, od 1912 publicysta „Prawdy” . Po rewolucji 
członek naczelnych władz państwowych, związany z opozycją trockistowską. Usunię
ty z partii 1927, przyjęty ponownie 1935 (najwyraźniej za sprawą Jagody), definitywnie 
wykluczony 1936, rozstrzelany w rok później. Sosnowski pochodził z rodziny tzw. 
kantonistów żydowskich i żadnych osobistych związków z Polską nie miał.

5 Ja poczistil OGPU..., s. 7.
6 Ibidem. Świadectwo Jeżowa dotyczące obstrukcji Jagody jest szczególnie cenne.
7 Stanowi to czytelną aluzję do epoki, gdy OGPU kierowali kolejno Dzierżyński 

i Menżyński. O polskich funkcjonariuszach NKWD zob. P. Wieczorkiewicz Posłowie 
[w:] R. Conquest op.cit., s. 166; oraz biografie w Księdze Polaków Uczestników 
Rewolucji Październikowej, Warszawa 1967.

8 Ja poczistil OGPU ..., s. 7.
9 Niekricz (op.cit., s. 6) nie podaje niestety, czy i kiedy Jeżów wyjeżdżał zagranicę.
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1. Zobowiązać tow. Jeżowa, aby wypełnił połecenie KC o urłopie 
do 7 grudnia, z pobytem poza miastem i zabronieniem mu pojawiania się 
w urzędach celem podjęcia pracy;

2. Zaproponować tow. Stałinowi, aby dopilnował, żeby postano
wienie to tow. Jeżów wypełnił 10 11.

W brew pozorom  chodzić tu  mogło nie tylko i nie w pierwszym 
rzędzie o bezcenne zdrowie komisarza, jak  sądzi Niekricz. W grud
niu 1937 r. rozpoczęto bowiem przygotowania do styczniowego 
plenum KC, na którym  po raz pierwszy, co praw da jedynie 
werbalnie, postawiono konieczność przyham owania czystki. Być 
może przymusowy urlop szefa N K W D  miał związek z tą sprawą.

23 listopada 1938 r. Jeżów złożył prośbę o dymisję ze stanowis
ka zwierzchnika policji politycznej (jak może to wynikać z tekstu 
jego notatki nie po raz pierwszy). Form alnym  tego powodem stała 
się zapiska szefa N K W D  z Iwanowa, „tow. Żurawlowa” 11. D oku
m ent ów, sprzed ponad roku, Politbiuro rozpatrywało 19 listopada 
1937 r. (a więc już w obecności wybranego właśnie zastępcą członka 
tego organu komisarza), a następnie został on schowany pod  
sukno12. Żurawlow jako czujny enkawudzista alarmował, zwracając 
uwagę na podejrzane zachowanie Litwina, Radziwiłowskiego i in
nych. Zadenuncjowani należeli jednak do grona faworyzowanych 
współpracowników Jeżowa i zarzuty bynajmniej nie przeszkodziły 
im w błyskawicznej karierze13. Gdy nie było innej możliwości

10 Ibidem.
11 Chodzi bez wątpienia o Wiktora Żurawlowa, ówczesnego kapitana bezpieczeii- 

stwa publicznego, który był kolejno szefem Okręgowego Zarządu NKWD w Kuj- 
byszewie, komisarzem transportu kolejowego (od marca 1938) i szefem NKWD 
w Moskwie (od marca 1939). Usunięto go w lutym 1941 r. W resorcie miał imiennika 
majora Michaiła Żurawlowa, który jednak wielką karierę zrobił dopiero po II wojnie 
światowej.

12 A. Niekricz op.cit., s. 6.
13 Starszy major Radziwiłowski, szef służby śledczej Moskiewskiego Zarządu 

NKWD, jeden z głównych aktorów w śledztwie przeciwko Tuchaczewskiemu, 
odznaczony w nagrodę 11 lipca 1937 r. Orderem Lenina, został następcą Żurawlowa 
w Iwanowie. Litwin, który przeszedł do resortu z KC wraz z Jeżowem, był kolejno 
szefem Specjalnego Departamentu NKWD i Zarządu Leningradzkiego. Pierwszy 
został aresztowany jesienią 1938 r. (stracono go jednak co najmniej po kilku 
miesiącach), drugi w tym samym czasie popełnił samobójstwo.
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pozbycia się delatora, Jeżów przeforsował mianowanie go w marcu 
1938 r. komisarzem kolei żelaznych. O sprawie przypomniano sobie, 
gdy na Łubiankę wkroczył Beria i zaczął gromadzić materiały 
kompromitujące zwierzchnika.

W dalszym ciągu listu adresowanego do Politbiura i Stalina, 
w którym składał dymisję, Jeżów zgodnie z zasadami samokrytyki 
przedstawiał wszystkie swoje kolejne uchybienia i niedopatrzenia. 
Najważniejsze polegało na tym, że nie dając sobie rady z pracą tak 
poważnego i odpowiedzialnego komisariatu, nie zdobył się na odwagę 
i nie postawił kwestii po bolszewicku i z całą ostrością przed KC (t.j. 
Stalinem), próbując na własną rękę sprostać sytuacji. Wina moja 
polega na tym —  przyznawał, że w sposób formalny i utylitarny 
podchodził do spraw kadrowych, czekając na przykład na aresz
towanie nie budzących zaufania funkcjonariuszy do czasu przygoto
wania na ich miejsce odpowiednich następców (dosadniej wyraził to 
na procesie: myślałem —  ,,Ty dzisiaj przesłuchujesz jego, a jutro ja  
zaaresztuję ciebie”. Za szczególnie niebezpieczne uznał zaufanie, 
jakie pokładał w dwu starych czekistach, następcach aresztowanego 
w lecie 1937 r. K arla Paukera, kierownika Wydziału Ochrony 
członków KC i Politbiura — Władimirze Kurskim i Izrailu Daginie, 
którym wierzył ja k  uczciwym ludziom. Oczy otworzyły mu się za 
późno, gdy pierwszy popełnił samobójstwo, drugi zaś został za
trzymany przez ekipę Berii14. Owa niefrasobliwość opóźniła znacznie 
zdemaskowanie spiskowców, jacy zalęgli się na Kremlu, a którym 
przewodził były komisarz finansów Nikołaj Brjuchanow15. Ciężkim 
błędem było również kunktatorstwo w sprawach szefa NKW D na 
Dalekim Wschodzie Gienricha Luszkowa i komisarza spraw we
wnętrznych Ukraińskiej SSR Aleksandra Uspienskiego. Jeżów po
dobno im nie dowierzał, ponieważ jednak zwlekał z aresztowaniem,

14 Ja poczistił OGPU..., s. 7. Dagin w latach 1934-37 służył na Kaukazie, gdzie 
musiał mieć styczność z Berią.

15 Urodzony 1878, w SDPRR od 1903, od 1921 w rządzie sowieckim, m.in. jako 
komisarz finansów w latach 1926-30. Zastępca członka KC w latach 1927-34, 
następnie na mniej eksponowanych stanowiskach. Zmarł w lagrze (lub został 
rozstrzelany) dopiero w 1942 r.
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obydwaj zdążyli uciec, pierwszy do Japonii, drugi — w nieznanym 
kierunku16 * 18.

Za jeden z błędów Jeżów poczytał sobie, iż wyłączył z działania 
czystki trzy zarządy NKW D: leningradzki, gdzie pod okiem Andrieja 
Zdanowa działał Leonid Żakowski, a następnie wspomniany już 
Litwin; moskiewski, którym kierował szwagier Stalina Stanisław 
Redens; kaukaski, nadzorowany osobiście przez Berię, dzięki czemu 
okazało się, że pod swymi skrzydełkami ukrywał dywersantów, 
szkodników, szpiegów i wrogów ludu innej maścił1. Wyczyściłem 14 
tysięcy czekistów —  konkludował w swym ostatnim słowie — ale 
moja ogromna wina polega na tym, że wyczyściłem ich zbyt małoK.

Na razie jednak, u schyłku 1938 r., samokrytyka Jeżowa była 
bardziej powściągliwa. Cytowany dokum ent zakończył charakterys
tyczną apostrofą:

Bez względu na wszelkie niedostatki i niedopatrzenia w mojej 
pracy muszę oświadczyć, że NKW D  — pod codziennym nadzorem KC  
—  solidnie pogromiło wrogów. Daję bolszewickie słowo i zobowiązuję 
się przed KC i tow. Stalinem —  aby zasłużyć na zaufanie KC  
wykorzystać tę nauczkę w swojej dalszej pracy, wziąć pod uwagę swoje 
błędy, poprawić się na dowolnym posterunku, gdzie KC uzna za 
koniecznym mnie użyć19.

Przytoczony powyżej wykaz błędów i niedociągnięć, choćby 
nawet prowadziły do tak poważnych zaniedbań, jak  kilkumiesięczna 
zwłoka w „zdemaskowaniu” zastępcy członka Politbiura Pawła 
Postyszewa, którego rzekomo ochraniał jego wspólnik w spiskowych 
knowaniach Litwin, był zbyt szczupły, a kaliber spraw mimo 
wszystko drugorzędny, aby tłumaczyć zachwianie pozycji Jeżowa.

16 Pisałem o tym szerzej w artykule Wzlot i upadek Nikołaja Jeżowa, „Obóz” 
1991/92, nr 21, s. 50.

Powyższy passus służył w sposób oczywisty zawoalowanemu oskarżeniu Berii, 
umieszczonemu w szeregu „wrogów ludu”. Jeżów nie wymienił oczywiście jego 
nazwiska.

18 Ja poczistił OGPU..., s.7.
19 A Niekricz op.cit., s. 7.
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W świetle jednak  innych, także niedawno opublikow anych źródeł, 
powraca z kolei sprawa m niemanego zam achu stanu, szykowane
go przez kom isarza. H ipoteza ta, k tó rą  wysunąłem w cytowanym 
na wstępie artykule, zyskała dwa wiarygodne i mocne potw ier
dzenia.

Jeżów pod koniec swego urzędow ania zarządził aresztowanie 
korkom a Iw ana Pietuchowa, oficera do szczególnych zleceń przy 
kom isarzu obrony. F ak t, że był on zaufanym  człowiekiem W oro- 
szyłowa, nie stanow iłby tu  jeszcze rewelacji. Znacznie bardziej 
wymowne jest milczenie N K W D , które nie raczyło odpowiedzieć 
na wielokrotne m onity m arszałka, dom agającego się udostęp
nienia, zgodnie z pragm atyką służbową, zeznań swego podkom en
dnego20. M ożna to interpretow ać jedynie tak, że zawierały one 
m ateriały przeciwko W oroszyłowowi, których Jeżów nie chciał 
przed czasem ujawnić.

Jeszcze bardziej jednoznaczny charakter miała sprawa m ar
szałka A leksandra Jegorowa. U robiony odpowiednio w śledztwie 
i podpisujący bez protestów  kolejne zeznania, został doprow adzo
ny do samego „żelaznego kom isarza” , k tóry uroczyście zagw aran
tował m u zachowanie życia. Jednym z w arunków  wypełnienia 
obietnicy miało być, iż wymieni jako  jednego ze swych wspólników 
m arszałka Siemiona Budionnego21. Ponieważ podobnie jak  i W o- 
roszyłow należał on do wąskiego grona wyższych oficerów, 
którym  glejtu bezpieczeństwa udzielił osobiście Stalin, tego rodza
ju  działania m ożna było zakwalifikować jako  spisek przeciwko 
kierownictwu partyjnemu i państwowemu.

Beria po starannych przygotowaniach nakazał aresztowanie 
Jeżowa 10 kwietnia 1939 r.22 W krótce potem zatrzymano jego

20 Zob. O.F. Suwienirow Narkomat oborony i NKWD  w priedwojennyje gody, 
„Woprosy Istorii” 1991, nr 6, s. 34.

21 B.A. Wiktorów Bież grifa „siekrietno". Zapiski wojennogo prokurora, Moskwa 
1990, s. 255. Informacja ta pochodzi od śledczego prowadzącego sprawę Jegorowa, 
późniejszego generała Kazakiewicza.

22 O tym, że decyzję podjęto w ostatniej chwili, świadczy wpisana ołówkiem data 
dzienna. Zob. Ja poczistił OGPU..., s. 6.
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wiernego paladyna i byłego zastępcę Michaiła Frinowskiego23. 
Protokół rewizji sporządzony przez kierującego formalnie grupą 
operacyjną kapitana Szczepiłowa zawiera kilka interesujących frag
mentów. W służbowym gabinecie Jeżowa, obok walających się 
między książkami czterech rewolwerów, odnaleziono 6 ćwierćlit
rowych butelek wódki (3 pełne, 1 opróżniona do połowy), których 
rozmieszczenie wskazywało, że starał się je mieć zawsze pod ręką, 115 
książek i broszur autorów kontrrewolucyjnych, wrogów ludu i biało- 
emigracyjnych, a także oryginalny talizman: 3 spłaszczone pociski 
pistoletowe i 1 rewolwerowy z doczepionymi karteczkami: „Zin- 
owiew” , „Kamieniew” i „Smirnow”24. N adto w daczy komisarza 
w Mieszczerinie odkryto dwa starannie oprawione maszynopisy pod 
tytułem O trockistowsko-zinowiewowskiej kontrrewolucyjnej grupie 
składające się z zapisanych 10-15 stron, najwyraźniej fragmentów 
przygotowywanej i zarzuconej „pracy teoretycznej”25.

Jeżowa osadzono w Suchanowskim Więzieniu Specjalnym 
NKW D, gdzie w pełnej izolacji przebywał dwa miesiące. Najwyraź
niej jeszcze wówczas nie utracił do końca nadziei, bowiem w dwa 
tygodnie po aresztowaniu skierował do Berii poniższy list:

Ławrientij! Nie zważając na całą surowość konsekwencji, na jakie 
zasłużyłem i jakie przyjmuję jako partyjny obowiązek, zgodnie ze swym 
sumieniem zapewniam cię, że do końca pozostanę oddany partii i tow. 
Stalinowi. Twój Jeżów26

11 czerwca 1939 r. nowomianowany wicekomisarz spraw we
wnętrznych Bogdan Kobułow nakazał wdrożenie śledztwa.

Zob. raport amerykańskiego charge d'affaires Kirka z Moskwy z 12 IV 1939, 
Foreign Relation o f the United States. Diplomatic Papers. The Soviet Union 1933-1939, 
Washington 1952, s. 754. Chruszczów twierdzi, że Frinowskiego aresztowano tego 
samego dnia co i Jeżowa (Miemuary Nikity Siergiejewicza Chruszczowa „Woprosy 
Istorii” 1990, nr 6, s. 79).

24 Chodzi o Iwana Smirnowa, również straconego w „procesie szesnastu” . Fakt, że 
Jeżów przechowywał dwie kule z różnych rodzajów broni, świadczy, że musiano go 
dobijać.

Japoczistil OGPU ..., s. 6. Być może miało to związek z inną rozprawą komisarza 
Od frakcyjności do kontrrewolucji. Zob. P. Wieczorkiewicz Wzlot ..., s. 36-37.

26 Ja poczistil OGPU ..., s. 6.
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Prowadził je początkowo starszy lejtnant Siergiejenko27. Gdy roz
poczęły się przesłuchania, sprawę przejęli zastępca szefa służby 
śledczej starszy lejtnant Esaułow i kapitan Bogdan Rodos, obydwaj 
znani z najbrutalniej szych metod28. Stosowali je wobec Jeżowa, 
o czym on sam mówił na procesie (nie wierzyli mi i stosowali 
najostrzejsze bicie)29 30. Tortury i konwejer dały rezultaty i były 
komisarz własnoręcznym podpisem potwierdził wszystkie zarzuty. 
Sprowadzały się one do następujących kwestii:

1. Okazał się przywódcą antysowieckiej organizacji spiskowej 
w wojskach i organach NKW D;

2. Zdradził Ojczyznę, prowadząc robotę szpiegowską na rzecz 
wywiadów polskiego, niemieckiego, japońskiego i brytyjskiego;

3. Starał się przechwycić władzę w Z S S R , przygotowywał po
wstanie zbrojne i organizował terrorystyczne akty przeciwko przywód
com partii i rządu;

4. Zajmował się krecią, wrogą robotą w aparacie sowieckim 
i partyjnym;

5. W  celach awanturniczo-karierowiczowskich zmontował sprawę 
o swym rzekomym otruciu rtęcią?0, organizował zabójstwa całego 
szeregu osób, niewygodnych mu i mogących zdemaskować jego zdra
dziecką działalność i utrzymywał stosunki seksualne z mężczyznami 
( homoseksualizm ) 31.

27 Siergiejenko po zakończeniu śledztwa awansował na majora i zastępcę szefa 
służby śledczej. W 1945 był już generałem lejtnantem.

28 O Rodosie mówił Chruszczów na XX Zjeździe: jest to nikczemny człowiek, 
o ptasim mózgu, pod względem moralnym dosłownie wyrodek (O kulcie jednostki i jego 
następstwach. Referat [...] N.S. Chruszczowa na X X  Zjeździe Komunistycznej Partii 
Związku Radzieckiego [...], Warszawa 1956, s. 34.) Rodosa rozstrzelano w 1956 r.

29 Ja poczistił OGPU ..., s. 7.
30 Rewelację tę ujawniono na „procesie dwudziestu jeden” w 1938 r.
31 O skłonnościach pederastycznych Jeżowa nic ponadto nie wiadomo. Jedynym 

śladem w tej sprawie może być fakt, że w ostatnim słowie goręcej niż o własną córkę 
upominał się o niejakiego Żurbienkę, czestnego czełowieka i priedannogo diełu 
Lenina-Stalina (Ibidem).
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Obwinienia te zostały rozwinięte zarówno w śledztwie, jak i na 
rozprawie. Jeżów miał wraz z Frinowskim, Daginem i Jefimem 
Jewdokimowem32 dokonać zabójstwa Stalina, M ołotowa i Berii 
podczas listopadowej defilady na Placu Czerwonym w 1938 r. 
Wiązało się to ze zintensyfikowaniem pracy agenturalnej na rzecz 
wywiadów polskiego i niemieckiego. Od 1936 r. związał się też 
z nielegalną wojskowo-spiskową organizacją w RKKA  (tzw. grupa 
Tuchaczewskiego) i podobnie jak  ona, planował wywołanie konflik
tu z państwami ościennymi, podczas którego, za pomoc w zdobyciu 
władzy, miał scedować na rzecz agresorów pograniczne prowincje 
ZSSR. Zarzut ten znany od „procesu szesnastu” z 1936 r., wzbogaco
no interesującymi szczegółami. Poprzez swych ludzi w resorcie spraw 
zagranicznych, a szczególnie umiejscowionych w ambasadzie sowiec
kiej w Pekinie, Jeżów miał doprowadzić do klęski Kuomintangu, aby 
ułatwić Japonii podbój Chin i przyspieszyć jej uderzenie na Związek 
Sowiecki33. Skonkretyzowaniu uległo również obwinienie o szkod
nictwo, polegające na wzbudzaniu niezadowolenia pracujących i os
łabianiu siły obronnej Z SSR . W ujawnionych obecnie dokumentach 
brak wzmianek na temat nieuzasadnionych represji itp. 34

Esaułow zakończył swoje śledztwo 1 lutego 1940 r. tegoż dnia 
pod wieczór Jeżowa wezwał Beria:

Nie myśl, że z  pewnością cię rozstrzelają. Jeśli przyznasz się 
i uczciwie wszystko opowiesz, życie zostanie ci darowane35 36.

Więzień doskonale rozumiał ezopowy język swego następcy; 
sam przemawiał wszak podobnie do setek osób. Dlatego też na 
procesie postanowił odwołać zeznania w śledztwie, ponieważ partii 
nigdy nie potrzeba było kłamstwa35.

32 Wyższy funkcjonariusz OGPU, w 1934 przesunięty do aparatu partyjnego, od 
maja 1938 zastępca Jeżowa jako komisarza transportu wodnego. Stracony w marcu 
1940.

33 Ja poczistil OGPU ..., s. 7
34 Wspomina o nich literatura przedmiotu, zob. P. Wieczorkiewicz W zlot..., s. 55.
35 Ja poczistil OGPU ..., s. 7.
36 Ibidem.
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Rozprawa przed Kolegium Wojskowym Sądu Najwyższego 
odbyła się przy drzwiach zamkniętych 2 lutego, w trybie przewidzia
nym przez tzw. lex Kirów, a więc bez apelacji i z natychmiastowym 
wykonaniem wyroku. Trybunałowi przewodniczył Wasilij Ulrich, 
zaś jako ławnicy orzekali brigwojenjuriści Klimin i Suslin. Działano 
szybko. Choć w śledztwie powołano 58 świadków, nie ulega wątp
liwości, że na salę rozpraw doprowadzono jedynie kilku. Akt 
oskarżenia liczy siedem stron maszynopisu; ostatnie słowo Jeżowa 
niewiele więcej. Jak wspominano „żelazny komisarz” przyznawał się, 
ale nie do zarzucanych mu przestępstw; za swe przewiny uznawał 
zbytnią łatwowierność i słabość, jakie okazał stojąc na czele NKW D. 
Usiłował też polemizować z niektórymi zarzutami, wskazując, że 
gdyby chciał podjąć akt terrorystyczny przeciwko któremukolwiek 
członkowi Politbiura (w domyśle Stalinowi), posłużyłby się nie 
agenturą, a niezawodną techniką, jaką miał do dyspozycji. Odrzucał 
też zarzuty o rozkładzie moralnym:

Ale gdzież fakty?  W  ciągu 25 lat byłem na widoku partii. W  ciągu 
tych 25 lat widzieli mnie wszyscy, lubili za skromność i rzetelność. Nie 
neguję, że popijałem, ale pracowałem ja k  wól. Gdzież ten rozkład?

Jeżów usiłował podważać i inne punkty oskarżenia. Na koniec 
przywdziewając maskę prawdziwego komunisty, którą zerwali mu 
w śledztwie Esaułow i Rodos, rezygnował z ubiegania się o zmiłowanie:

1. Los mój jest przesądzony. Życia nie zachowam, ponieważ sam 
przyczyniłem się do tego we wstępnym śledztwie. Proszę o jedno 
—  rozstrzelajcie mnie spokojnie, bez udręki.

2. Ani sąd ani KC nie udowodniły, że nie jestem winien, [sic!] [...]
5. Proszę przekazać Stalinowi31, że nigdy w życiu politycznym nie

oszukiwałem partii, o czym wiedzą tysiące osób, znających moją 
skromność i rzetelność.

37 Zdumiewające, iż Jeżów w swym ostatnim słowie nie użył ani razu obowiązującej 
przydawki „tow.”, którą musieli się posługiwać nawet oskarżeni w jawnych procesach 
moskiewskich, gdy mówili o „Wielkim Stalinie” . Świadczy to być może o wyzbyciu się 
wszelkich złudzeń. Cytowana poniżej końcowa apostrofa jest jedynie rytualną formulą 
i nie musi świadczyć o szczególnym, w tym momencie, przywiązaniu do Wodza.
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Proszę przekazać Stalinowi, że wszystko, co mi się wydarzyło, jest 
wynikiem zbiegu okoliczności, a nie wykluczone, że przyłożyli do tego 
rękę wrogowie, których przejrzałem.™

Proszę przekazać Stalinowi, że będę umierać z jego nazwiskiem na 
ustach™.

W yrok głosił śmierć przez rozstrzelanie i konfiskatę mienia. 
W ykonano go tego samego dnia, co poświadcza protokół sporządzo
ny przez lejtnanta Kriwickiego38 39 40.

Ostatnie słowo Jeżowa, cytowane n.b. przez „Sowierszenno 
Siekrietno” z opustką i to w kluczowym miejscu, gdy komisarz 
wymieniał swe rzeczywiste przestępstwa, jest dokumentem wyjąt
kowym. Obok wydanych niedawno rozmów z Mołotowem41 stanowi 
materiał dla badań nie tylko dla historyka, ale również — psycho
loga. Nader trzeźwa ocena politycznej sytuacji łączy się w nim 
bowiem z przekonaniem o własnych zaletach i śladami manii 
prześladowczej.

Paweł Wieczorkiewicz — historyk dziejów Rosji i Związ
ku Sowieckiego, adiunkt w Instytucie 
Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

38 Kolejna aluzja do Berii.
39 Ja poczistil OGPU ..., s. 7.
40 Ibidem.
41 Zob. na ten temat uwagi K. Stembrowicza Molotowa pomysł urządzenia świata, 

„Obóz” 1992, nr 22, s. 123-137.





R E C  E N Z  J E

Kazimierz Stembrowicz

„Zwienja”

P is m o  nosi nazwę „Zwienja. Almanach Historyczny” . Po

wstało pod patronatem  Wszechzwiązkowego Towarzystwa His- 
toryczno-Oświatowego „M em oriał” i pod bezpośrednią kuratelą 
Centrum Naukowo-Badawczego i Oświatowego „M em oriał” . 
W wydaniu pierwszego tomu (1991) wsparcia finansowego udzieliła 
sowiecko-amerykańska fundacja „Inicjatywa K ulturalna” . Redak
cja część środków uzyskanych ze sprzedaży pisma przeznaczyła na 
„fundusz pomocy dla ofiar represji” .

Jeszcze niedawno publikacja tego rodzaju mogłaby się ukazać 
tylko w emigracyjnych środowiskach dysydenckich byłego ZSSR. 
To, że edycja jest moskiewska, a nakład liczy 50 tys. egzempalarzy, 
ukazuje skalę zmian politycznych, jakie dokonały się w tej części 
Europy. Fakt, że jest to przedsięwzięcie wydawnicze obliczone 
zapewne na wiele tomów, dodatkowo ilustruje proces transformacji 
ustrojowej byłego imperium.

Wydawcy (kilkuosobowy zespół nie określił imiennie stopnia 
swojego wkładu w edycję) piszą we wstępie: Przygotowujemy tylko 
materiały na sąd historii. Sądu nad historią nie przeprowadzamy. I tak 
jest rzeczywiście. W opasłym tomie znalazło się kilkadziesiąt różnych 
świadectw dotyczących zbrodni „imperium zła” w przedziale czaso
wym od rewolucji październikowej do mniej więcej końca panowania 
Stalina. Autorami i wydawcami nie kierowało dążenie do „prze
glądowego” ujęcia zagadnienia i zaprezentowania wszystkiego na 
raz. Układ i treść stanowią rezultat dotychczas zakumulowanej 
wiedzy i przygotowania autorów poszczególnych tekstów w materii 
dalekiej jeszcze od rozpoznania innego niż powierzchowne. Z tego 
względu almanach „Zwienja” ma charakter materiałowo-źródłowy. 
Wielu zagadnień nie zaprezentowano (prześladowania religijne,
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narodowe, druga wojna światowa i in.). Znajdą one swoje miejsce 
w tomach następnych. Wydawcy, pragnąc, aby publikowane teksty 
były przystępne dla szerokiego kręgu czytelników, zadbali, by to 
przedsięzwięcie edytorskie nie miało charakteru wyłącznie akademic
kiego.

Czterdziestoarkuszowy, gruby tom zawiera olbrzymią porcję 
materiału dokumentacyjnego porażającego czytelnika swoją wymo
wą. W skondensowanej formie taka dawka faktów dotyczących 
zbrodni komunizmu sowieckiego jest wprost nie do ogarnięcia. 
Dlatego tylko w najbardziej ogólnym, sprawozdawczym ujęciu 
można pokusić się o pobieżne przedstawienie treści almanachu, bez 
silenia się na rejestrację i wybijanie na plan pierwszy tych wątków, 
które w bezmiarze grozy mogą się wydawać niekiedy bardziej warte 
odnotowania niż inne.

Almanach otwierają fragmenty 40 tekstów (z dziesiątków 
tysięcy listów) nadesłanych na apel „M em oriału” . Prości i wykształ
ceni ludzie, nad którymi panowała wielka historia, piszą w swoich 
relacjach o rozkułaczaniu i głodzie lat trzydziestych i wojennych, 
losie nie deportowanych niekiedy żon i dzieci kułackich poddanych 
anatemie obywatelskiej oznaczającej praktycznie śmierć głodową czy 
o nieprzerwanej tragedii osobistej tysięcy ludzi — wychowanków 
domów dziecka, którzy nie wiedzą, kim są, ponieważ nazwiska 
dostali od państwa. Poza tym inne kwestie „typowe” : procesy 
pokazowe rozmaitego szczebla, reżyserowane do najdrobniejszych 
szczegółów, bestialstwo NK W D wobec ludności polskiej w 1939 r. 
(przykład Grodna), wysadzanie więzień z więźniami podczas ewaku
acji wymuszonej agresją hitlerowską.

Jedyny aż tak obszerny, naukowy i analityczny tekst almanachu 
wyszedł spod pióra Sergieja M aksudowa (A.P. Babienyszew), demo
grafa o uznanym autorytecie międzynarodowym i znawcy strat 
ludnościowych ZSSR. A utor szacuje ubytek ludności ZSSR w latach 
1926-1938 na 9,8 min., a w okresie 1918-1949 na 47 min. Wobec 
innych, wyższych ustaleń zachodnich i sowieckich, jest bardzo 
krytyczny. Poza wyliczeniami statystycznymi M aksudow rysuje 
także geografię głodu. Niejako „ilustruje” swoje opracowanie listą 
nieprawdopodobnych czynów popełnianych przez ludzi dręczonych
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śmiertelnym głodem: Trudno w to uwierzyć i nie sposób nie wierzyć, 
ponieważ wyobraźnia ludzka nie jest zdolna wymyślić czegoś podob
nego.

E. Razumowskaja opublikowała fragmenty wyników badań 
studenckich obozów naukowych prowadzonych z ramienia Konser
watorium leningradzkiego w latach 1971-1989 na obszernym teryto
rium pogranicza rosyjsko-białoruskiego. Selekcji m ateriału dokona
ła pod kątem sądu historii. Chłopski folklor przechował ostre 
i dosadne oceny komunizmu oraz jego konkretnych przejawów 
w opowieściach, przyśpiewkach itp.

I  tak wszyscy komuniści ikony wyrzucili— Lenina powiesili. A jak  
Niemiec zaczął podchodzić, to poszła plotka: kto nie ma ikon, temu 
spalą dom. Tak więc komuniści kłaniali się do ziemi staruszkom, żeby 
podzieliły się z nimi ikonami.

Wydaje się, że jeszcze istotniejsze niż odnotowanie w folklorze 
faktów krzywd, zbrodni i bestialstwa jest odbicie w nim jak 
w zwierciadle trwającego przez dziesiątki lat procesu degradacji wsi 
— panowania w społeczności wiejskiej chamstwa, pijaństwa, zło
dziejstwa itp. U nas tylko kury nie piją. Zdarzają się też oceny zupełnie 
współczesne. Tak samo jak  kołchozy są oceniane jako jedno wielkie 
oszustwo, tak pierestrojka w tychże kołchozach określana jest jako 
oszustwo do kwadratu.

F. F. Perczonek przedstawia fragment dziejów Akademii Nauk 
ZSSR (do 1925 r. Rosyjska Akademia Nauk) z okresu tzw. wielkiego 
przełomu, który nastąpił w latach 1928-1929. Tekst jest fascynujący, 
pokazuje bowiem, jak  stopniowo doprowadzono, mimo heroicz
nego, lecz daremnego oporu niektórych uczonych (np. historyka 
Płatonowa), do upaństwowienia nauki, jej ideologizacji, do zerwania 
kontaktów z nauką światową, do odrzucenia w uprawianiu nauki 
wszelkich norm moralnych, wreszcie represji wobec uczonych. Autor 
wyciągnął z archiwów masę faktów, pokazał wiele sylwetek akademi
ków, oddał klimat tych ponurych czasów, a także pozwolił przemó
wić dokumentom: stenogramom posiedzeń różnych gremiów Akade
mii, listom itp. Wiele tu tragizmu i komizmu, błyskotliwości ludzi 
superinteligentnych i cynizmu partyjnych nadzorców nauki.
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Najobszerniejszym (ponad 150 stron tekstu oraz ikonografia 
i mapki) i jednym z najciekawszych materiałów opublikowanych 
w almanachu jest zbiór dokumentów i relacji dotyczących słynnego 
obozu sołowieckiego, czyli tzw. Sołowek. Autorom  tego fragmentu 
udał się zamysł monograficznego ujęcia źródłowego najgłośniejszego 
i najstarszego sowieckiego łagru-wzorca, umiejscowionego w świę
tym miejscu rosyjskiego prawosławia, na Wyspach Sołowieckich na 
M orzu Białym. Założony tu w XV w. klasztor był przez stulecia, aż 
do rewolucji październikowej, najsłynniejszym i najciekawszym 
rosyjskim monastyrem, wspaniałym centrum kulturalnym rosyjskiej 
Północy europejskiej, spektakularnym bastionem obrońców raskołu 
w XVII w. i z pewnością jednym z najbardziej fascynujących 
ośrodków monastycyzmu europejskiego. Po zwycięstwie bolszewiz- 
mu klasztor zlikwidowano i w 1923 r. zorganizowano w nim obóz 
koncentracyjny. Ponurą sławę zyskał już na początku swojego 
funkcjonowania z powodu otworzenia ognia przez straż obozową do 
protestujących pokojowo więźniów politycznych. Łagier sołowiecki 
zlikwidowano w 1939 r. w obawie przed atakiem fińskim, a więźniów 
rozwieziono do obozów na kontynencie lub zamordowano.

W opublikowanych materiałach znajduje się m.in. lista nazwisk 
428 więźniów politycznych, sporządzona w 1925 r., wspomnienia 
więźnia politycznego (z lat 1923-1925), dokumenty dotyczące wspo
mnianej wyżej zbrodni ochrony obozu. Szczególnie interesujące jest 
opracowanie zatytułowane Materiały do atlasu historyczno-geografi- 
cznego Sołowek, w którym usytematyzowano w myśl zasad geografii 
historycznej dotychczas ustalone wiadomości o pierworodnym sowie
ckiego systemupenitencjarngo. Naukowa systematyzacja wiadomości 
uzyskanych z dotychczas udostępnionych źródeł pozwoliła na opisa
nie struktury administracyjno-terytorialnej łagru (ale tylko tej części, 
która mieściła się na Wyspach Sołowieckich, o całej strukturze 
kompleksu łagrowego wiadomo jeszcze niewiele). Jako osobliwość 
totalizmu sowieckiego warto przytoczyć informację, że aż do roku 
1944 brak było na Sołowkach jakichkolwiek organów władzy 
administracyjnej państwa sowieckiego poza obozową. Dlatego właś
nie słynne powiedzenie, że na Wyspach panuje nie władza sowiecka, 
lecz sołowiecka znajduje swoje uzasadnienie.
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Sołowieccy więźniowie przydzieleni do ekspedycji geologicznej 
w 1929 r. byli pionierami zagospodarowania dorzecza Peczory. 
W ciągu kilku lat liczba więźniów budujących drogi, kopalnie, miasta 
itp. według planów zatwierdzanych przez Biuro Polityczne KPZS 
wzrosła do kilkudziesięciu tysięcy. Bezludny właściwie obszar od 
M orza Białego do dolnego Obu zamieniał się gwałtownie w kolejny 
okręg przemysłowy („przy okazji” spowodowano naturalną zagładę 
niewielkiego narodu Korni). W świetnie udokumentowanym ar
tykule to zagadnienie pracy niewolniczej w służbie komunizmu 
opracowała A. N. Kaniewa.

I. I. Czuchin opublikował dwa wstrząsające dokumenty doty
czące wyników prac tzw. komisji Szanina na Sołowkach, która 
z ramienia OGPU skontrolowała w latach 1930-1932 pracę administ
racji sołowieckiej. Fakty, stwierdzone przez komisję, są makabrycz
ne. Posypały się wyroki śmierci i zsyłki. Jednak obiektywizm 
i wnioski komisji budzą zastrzeżenia. Nie ulega za to wątpliwości 
bestialski terror „państwa sołowieckiego” wobec jego mieszkańców. 
Z przedstawionych faktów wynika niezbicie, że wielu więźniów 
traciło godność ludzką i za pomocą wszelkich metod walczyło o życie. 
Byli wśród nich także duchowni.

D. Jurasów opublikował akt rehabilitacji z 1955 r. 11 wyższych 
funkcjonariuszy Głównego Zarządu Obozów, z którego nie można 
wywnioskować, za co ich skazano w 1939 r. Chodziło zapewne 
o rutynową w systemie stalinowskim czystkę w aparacie bezpieczeńs
twa, a argumenty oskarżycieli brzmią dzisiaj w świetle wiedzy o tych 
kwestiach humorystycznie.

Relacja A. Ł. Wójtowskiej dotyczy dwóch kwestii: typowego 
losu aresztowanej i skazanej politycznie rodziny inteligenckiej oraz 
roli autorki jako świadka w 1956 r. na procesie pewnego generała 
NKW D, niegdyś jej kata. Po skazaniu na kilka lat pozbawienia 
wolności, ten zasłużony pracownik aparatu bezpieczeństwa szybko 
znalazł się jednak na wolności, a autorka nadal pozostawała bez 
pracy, jej mąż nie mógł być zrehabilitowany...

N. Pietrow stawia z kolei pytanie, ile ogółem takich spraw 
sądowych wytoczono pracownikom aparatu bezpieczeństwa
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w okresie odwilży chruszczowowskiej. Brak na ten temat wiarygod
nych informacji, poza skąpymi i niepełnymi danymi zawartymi 
w ówczesnej prasie sowieckiej. Dotychczas udało się ustalić 51 
nazwisk wyższych urzędników resortu bezpieczeństwa, których 
pociągnięto do odpowiedzialności po śmierci Stalina. I to nie za 
zbrodnie, które popełnili, lecz za to, że byli związani ze starym 
aparatem  władzy. Arsenał win był czysto stalinowski: zdrada ojczyz
ny, szpiegostwo, sabotaż itp.

W. Sedelnikow w dwóch tekstach przedstawił dzieje Kremla 
w czasie przewrotu październikowego. Pomimo grabieży i zniszczeń 
dokonanych przez oddziały bolszewickie straty nie były duże. 
Dopiero po całkowitym zwycięstwie rewolucji w Moskwie watahy 
czerwonoarmistów dokonywały bezmyślnych rabunków i zniszczeń 
— mebli, dzieł sztuki itp. M.in. całkowicie zdewastowano archiwum 
kremlowskie, marnując 50 lat pracy archiwistów pałacowych. W tek
ście drugim autor zajął się kilkoma epizodami z wczesnych lat 
porewolucyjnych, dotyczącymi archiwistyki sowieckiej i zmienności 
postępowania aparatu bezpieczeństwa wobec archiwaliów i archiwis
tów.

J. Wozniesenskij opublikował i skomentował dwa artykuły 
z paryskiej rosyjskiej prasy emigracyjnej z 1922 r., dotyczące tzw. 
Piotrogrodzkiej Organizacji Bojowej, najprawdopodobniej nigdy nie 
istniejącej i wymyślonej przez Czekę. W rezultacie około 200 osób 
zostało aresztowanych, z których 61 rozstrzelano. Jedną z ofiar był 
wybitny poeta Nikołaj Gumilow.

M. Sorokina opublikowała fragmenty dziennika akademika W. 
J. Wernadskiego, geochemika, jednego z czołowych działaczy partii 
kadetów, zastępcy ministra oświaty Rządu Tymczasowego. W 1921 r. 
został aresztowany, ale najprawdopodobniej na skutek interwencji 
Lenina szybko opuścił więzienie. Wernadskij na gorąco spisał swoje 
wrażenia aresztanta. Jest porażony prymitywizmem, głupotą i cham
stwem nowych władz w działaniu skierowanym przeciwko całemu 
społeczeństwu, działaniu, w którym nie dostrzegał żadnego sensu.

J. Ajchewald w publikacji Obóz zaczyna się od garderoby opisuje 
galerowe rysy Państwowego Teatru Małego w Moskwie w latach
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1920-1922, kiedy to jako personel pomocniczy kierowano tu do pracy 
jeńców białogwardyjskich oraz więźniów (czuli się tu zresztą jak 
w raju). Władze obozów, z których posyłano tam ludzi do pracy, 
w pismach „polecających” tytułowały dyrektora teatru ... komendan
tem Małego Teatru.

E.J. Litwin zapoznał się z poselską spuścizną pozostałą po 
pisarzu Aleksym Tołstoju, który od 1937 r. był deputowanym do 
Rady Najwyższej ZSSR. Z 600 zachowanych listów wyborców do 
Tołstoja aż 400 odnosi się do wydarzeń z okresu wielkiego terroru. 
Wydawca wybrał czternaście charakterystycznych korespondencji 
z lat 1938-1940 — skarg, próśb, błagań o pomoc w dramatycznych 
losach jednostek i całych zbiorowości, ale także oskarżeń i inwektyw 
pod adresem pisarza. Z komentarza Litwina wynika, że Tołstoj 
więcej sobie cenił spokój nomenklaturowego czynownika niż rolę, 
którą chciało mu przypisać wielu korespondentów. Inni wygarniali 
mu bez ogródek to, co sądzili o jego nikczemnej i usługowej roli 
firmowania swoim nazwiskiem stalinizmu: Nadejdą czasy, że wiatr 
historii zrzuci was z piedestału ja k  literacką prostytutkę; Jak wam nie 
wstyd przyłączać się do chóru? Czy jesteśmy bydłem doświadczalnym, 
zwierzętami skazanymi na wiwisekcję? A utor wyboru słusznie stwier
dza, że nie całe społeczeństwo sowieckie zastraszono i upodlono 
strachem. Byli ludzie, którzy nie mogli milczeć.

S. Peczuro i W. Bułgakowa opublikowali tekst wyroku sądu 
obłastnego w Kirgizji z 1941 r„ który skazał pięciu uczniów 
urodzonych w latach 1922-1924 (w tym dwóch Rosjan) za zor
ganizowanie i prowadzenie kółka „Prawdziwych komunistów” na 
kary od 6 do 10 lat pozbawienia wolności. W komentarzu do 
wydanego dokumentu autorzy podają rozpoznany już dzisiaj skąpy 
rejestr młodzieżowych organizacji antystalinowskich rozbitych przez 
aparat bezpieczeństwa. Temat ten nadal czeka na swojego badacza.

A. Wajsberg wydał relację E.I. Dolickiego dotyczącą okoliczno
ści poprzedzających likwidację w 1948 r. słynnego Żydowskiego 
Komitetu Antyfaszystowskiego. Dolickij — poliglota, literaturo
znawca i pedagog — po odbyciu „kary” 7 lat łagrów w Mordowii 
badał tę kwestię z wieloma osobami. Powstała w ten sposób wersja
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wydarzeń stawia, zdaniem wydawcy, w nowym świetle kwestię 
rozwiązania problemu Żydów sowieckich. Według Dolickiego nie
prawdą jest, że spreparowana sprawa tzw. lekarzy-morderców z lat 
1952-1953 miała stanowić pretekst do deportacji ludności żydowskiej 
na Daleki Wschód, ponieważ całą operację przygotowywano już 
w roku 1948. Dolickij twierdzi, że władze chciały doprowadzić do 
zorganizowania w Birobidżanie republiki żydowskiej o granicach 
i obszarze umożliwiającym osiedlenie wszystkich Żydów ze Związku 
Sowieckiego i tych Żydów z całego świata, którzy zechcą się tam 
przesiedlić. Miała powstać Żydowska Autonomiczna Sowiecka 
Socjalistyczna Republika. Zadaniem Komitetu miało być zrealizo
wanie tego celu. Kiedy członkowie Komitetu (z wyjątkiem nieobec
nego Erenburga) usłyszeli o tym planie w gmachu KC z ust Susłowa, 
sekretarza KC, odmówili współpracy w tym przedsięwzięciu. N atu
ralnie zostali aresztowani.

Komitet powstał w 1942 r. w celach propagandowych, by 
wykorzystać sympatię świata i Żydów do ZSSR. Dzięki Komitetowi 
ZSSR mógł aktywniej i skuteczniej wpływać na opinię publiczną 
Zachodu. Podczas całej wojny Komitet zebrał na wspieranie ZSSR 
45 min. dolarów (głównie w USA), a wspierało go aż 2230 żydows
kich komitetów pomocy ZSSR (też przede wszystkim amerykańs
kich). Po wojnie zadaniem Kom itetu pozostawało już tylko uprawia
nie propagandy prosowieckiej, ale członkowie tego gremium starali 
się lawirować pomiędzy odgrywaniem roli sowieckiej tuby propagan
dowej a autentycznym reprezentowaniem interesów Żydów sowiec
kich. Kiedy w 1948 r. powstało państwo Izrael, sytuacja zmieniła się 
i ZSSR stracił swój propagandowy atut żydowski. W dodatku nowe 
państwo nie miało zamiaru stać się sowieckim satelitą. Wobec tego 
ZSSR szybko zmienił front wobec Izraela, czemu dał wyraz nie kto 
inny jak Erenburg w głośnym artykule w „Prawdzie” .

O ile w 1948 r. Żydów sowieckich władze ZSSR chciały 
deportować rękami samych Żydów, o tyle plany z lat 1952-1953 
sporządzono już bez żadnych skrupułów. W 1952 r. rozstrzelano 
nawet 13 członków dawno zlikwidowanego Komitetu.

W kolejnym tekście J.J. Etinger, syn profesora medycyny J.G. 
Etingera aresztowanego w 1950 r. (w słynnym komunikacie agencji
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TASS o odkryciu spisku wśród lekarzy z 13 stycznia 1953 r. figuruje 
jego nazwisko), w oparciu o rozmaite dane pośrednie cofa całe 
sfabrykowanie „sprawy lekarzy” aż do sierpnia 1951 r.

Almanach zamykają opracowane przez redaktorów tom u dwie 
relacje uczestników buntów w łagrach. Obie dotyczą nieznanych 
szczegółów tzw. powstania norylskiego w 1953 r. Znakomitym 
pomysłem było zaopatrzenie tom u w obszerny indeks nazwisk, 
ułatwiający korzystanie z publikowanych materiałów. W sprawo
zdaniu pominięto kilka drobnych, mniej istotnych dla czytelnika 
polskiego tekstów.

Redaktorom  i autorom  udało się zebrać i opracować obszerny 
i różnorodny m ateriał dokum entujący ponure i zbrodnicze oblicze 
komunizmu sowieckiego w wydaniu stalinowskim. Należy sądzić, 
że następne tomy alm anachu przyniosą równie doniosły i szeroki 
zestaw źródeł, obejmując zarówno chronologicznie jak  i tematycz
nie kwestie w tym tomie nie uwzględnione. Jeżeli wydawcom uda się 
zrealizować swoje zamierzenia, „Zwienja” staną się czołowym 
wydawnictwem reprezentującym jeden z nurtów  badań nad kom u
nizmem sowieckim.
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WSCHODNIA SZKOŁA LETNIA

W dniach 1-21 lipca 1992 trwała Wschodnia Szkoła Letnia, zor
ganizowana przez Studium Spraw Narodowościowych Europy Wschodniej 
UW.

SZKOŁA zgromadziła grupę 30 młodych badaczy z różnych krajów 
Europy środkowej i wschodniej: Rosji, Łotwy, Litwy, Białorusi, Ukrainy, 
Węgier, Bułgarii. Były to osoby prowadzące badania nad historią i współ
czesnością Europy środkowo-wschodniej, zajmujące się różnymi dziedzina
mi humanistyki; przede wszystkim z zakresu historii, afe także socjologii, 
politologii, etnologii, geografii, filologii, literatury.

SZKOŁA ma charakter wielodyscyplinarnego stażu naukowego. Celem 
jej zorganizowania było umożliwienie uczestnikom poznania stanu nauki, 
nowych szkół i metod badawczych, a także kontynuowania własnej pracy 
naukowej. Prócz wykładowców, zaproponowano bowiem słuchaczom pre
zentację instytutów, bibliotek i archiwów. Wielu osobom pomogło to 
w rozpoczęciu lub prowadzeniu własnej kwerendy źródeł i publikacji.

W tym roku uczestnicy SZKOŁY pochodzili z krajów środkowej 
i wschodniej Europy. Z napływających informacji można jednak wnosić, że 
SZKOŁA wzbudziła zainteresowanie również na Zachodzie i ż w przyszłości 
także stamtąd napłyną podania kandydatów (slawistów, sowietologów). 
Organizatorzy wymagają od kandydatów znajomości języka polskiego 
i angielskiego w stopniu wystarczającym dla rozumienia wykładów. W tym 
roku wszystkie wykłady odbywały się po polsku.

Przygotowanie SZKOŁY wymagało ogromnego wysiłku organizacyj
nego, jak również nie mniejszych zasobów finansowych. Tym bardziej, że 
kandydatom z Europy środkowej i wschodniej przyznawano stypendium na 
pokrycie całości kosztów pobytu w Polsce (wykłady, hotel, wyżywienie, 
wycieczki etc.). Tylko koszty podróży do i z Polski uczestnicy pokrywali 
z własnych środków. Nie byłoby to wszystko możliwe bez wsparcia 
finansowego rozumiejących wagę tych spraw i uznających potrzebę takiego 
przedsięwzięcia instytucji, przede wszystkim Instytutu na Rzecz Demokracji 
w Europie Wschodniej (IDEE) i Ministerstwa Edukacji Narodowej, oraz 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Kultury i Sztuki.
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Przyjęto zasadę, że dla 30 słuchaczy, zwłaszcza z krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej, zostanie zaproszonych 6-8 wykładowców z Polski 
i Europy Zachodniej, będących wybitnymi specjalistami w różnych dziedzi
nach, które można objąć wspólnym mianem: „historia i współczesność 
Europy Wschodniej” . W tym roku SZKOŁA gościła grupę następujących 
wykładowców:

— Jan MILEWSKI, (historyk, Uniwersytet Warszawski): Europa Śro
dkowo- Wschodnia: nowe państwa w systemie międzynarodowym (wykład 
inauguracyjny)
— Zbigniew WÓJCIK (historyk, PAN): Walka między Polską a Rosją 
o hegemonię w Europie wschodniej w XVII wieku.
— Piotr WANDYCZ (historyk, Uniwersytet Yale, USA): Między 
Wschodem a Zachodem. Polska — Czechosłowacja — Węgry.
— Dominik MORAWSKI (publicysta, Rzym): Polityka wschodnia Waty
kanu.
— Tadeusz CHRZANOWSKI (historyk sztuki, Katolicki Uniwersytet 
Lubelski): Kultura sarmatyzmu w Polsce XVI-XVIII wieku.
— Bohdan OSADCZUK (historyk, Wolny Uniwersytet Berliński): Stosu
nki polsko-ukraińskie w XX wieku.
— Andrzej DRAWICZ (historyk literetury, Uniwersytet Jagielloński): 
Dylematy i problemy literatury okresu pierestrojki.
— Aleksander GIEYSZTOR (historyk, PAN): Imperia, narody, państwa. 
Europa Środkowo-Wschodnia (wykład zamykający).

W zamierzeniu organizatorów SZKOŁA będzie odbywała się co roku. 
W tej chwili przygotowujemy się do zorganizowania WSCHODNIEJ 
SZKOŁY LETNIEJ 1993.

Jan Malicki — sekretarz naukowy Studium Spraw 
Narodowościowych Europy Wschodniej UW



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 XX wieku.
SOLIDARNI 1990

- Władimir Rybaków Afgańcy.
BAZA 1990

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






