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Magdalena Żakowska

http://dx.doi.org/10.18778/8088-635-3.01 

Nieśmiertelne stereotypy i współczesne europejskie 
imaginaria tożsamości zbiorowej

W niektórych krajach traci na znaczeniu kwestia narodowa, 
umacniają się postawy internacjonalistyczne, lecz nasilają 
problemy tożsamości. […] Mamy globalizację i lokalizację. 
Z jednej strony powstaje infrastruktura globalnej wspólnoty, 
z drugiej pragnienie utożsamienia z lokalną społecznością. 
Nie każdy może czuć się obywatelem świata. Ale każdy mu-
si być jakoś zakorzeniony.

Edmund Lewandowski 

Współczesny świat jest ubogi w mity, przynajmniej z pozoru. 

Mircea Eliade 

W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku Mircea Eliade stwierdził z prze-
kąsem, że nawet racjonalni ludzie Zachodu nie mogą obyć się bez pewnej po-
stawy mitycznej. Powołujemy się na przeszłość, oddajemy cześć hymnom i fla-
gom, święcimy bohaterów, poddajemy się porywom wzruszeń zbiorowych1.
Więcej nawet: to właśnie my, Europejczycy, wymyśliliśmy pojęcie narodu, 
współcześnie zaś, szczególnie w Europie Środkowej i Wschodniej, przeżywamy 
renesans idei państwa narodowego2.

Niniejsza praca systematyzuje wieloaspektowe spektrum problemów zwią-
zanych z nacjonalizmem, przemianami polityczno-kulturowymi, a także stereo-

1 M. Eliade, Mity, sny i misteria, tłum. K. Kocjan, Warszawa 1994, s. 14. 
2 E. Lewandowski, Pejzaż etniczny Europy, Warszawa 2004, s. 45–46. 
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typami i uprzedzeniami w relacjach międzyetnicznych, stymulowanymi między 
innymi przez mity historyczne na obszarze postradzieckim oraz w Europie 
Zachodniej i Środkowej.

Zrozumieć Sfinksa 

W części pierwszej monografii poddano analizie fenomen wielokul-
turowości, kształtowania tożsamości zbiorowych oraz przyczyn i skutków 
funkcjonowania światopoglądu opartego na idei opozycji, czy wręcz wrogości 
między „cywilizacją rosyjską” a „światem zachodnim”. 

Autorka rozdziału pierwszego, dr Olga Nadskakuła-Kaczmarczyk, omawia 
problematykę opozycji niesystemowej (zwanej również pozasystemową) we 
współczesnej Rosji, a zwłaszcza sposób konstruowania przez elitę kremlowską 
jej wizerunku jako wroga wewnętrznego, wichrzyciela porządku i zdrajcy 
ojczyzny. Rozważając kontekst polityczny i społeczny, w jakim powstawały, 
umacniały się i wciąż powielane są wspomniane obrazy i wyobrażenia, doty-
czące osób i ugrupowań opowiadających się przeciwko szeroko rozumianemu 
obozowi władzy, uosabianemu przez Władimira Putina, badaczka odwołuje się 
do teorii gnozy politycznej w znaczeniu, jakie zostało jej nadane przez niemiec-
ko-amerykańskiego filozofa Erica Voegelina. Autorka su gestywnie dowodzi, że 
dyskurs elity kremlowskiej, oparty na binarnych strukturach myślenia katego-
riami „swój-obcy” i prowadzący do narastania wśród Rosjan przekonania o osa-
czeniu ich ojczyzny przez wrogów, zarówno tych zewnętrznych, jak i wew-
nętrznych, ujawnia wiele cech wspólnych z postawą ideologiczną opartą na 
gnozie politycznej, czyli systemie myślenia, wykluczającym pluralizm świato-
poglądowy i przypominającym „świecką religię3.

To właśnie ze względu na stosowanie wspomnianej logiki, twierdzi badacz-
ka, ideolodzy Kremla nie wahają się wysuwać tez, iż fakt odwoływania się przez 
przedstawicieli opozycji niesystemowej do wartości, takich jak demokracja i li-
beralizm, dyskredytuje ich zarówno jako ludzi zapatrzonych w obce wzorce, jak 
również jako degeneratów, przesiąkniętych charakterytycznym dla świata za-
chodniego moralnym zepsuciem. Na uwagę zasługują również spostrzeżenia au-
torki dotyczące głębokiego ugruntowania w społeczeństwie rosyjskim nastrojów
antyzachodnich, wręcz ich zakorzenienia w rosyjskiej historii, mentalności i psy-
chice. Nienawiść do Ameryki i „piątej kolumny” nie jest wynikiem propagandy, 
lecz odczuwanej przez Rosjan potrzeby kompensacji gniewu wywołanego 
traumą związaną z rozpadem ZSRR. Po okresie, który nazwać można czasem 
wyparcia, negowania prawdy o nowej rzeczywistości poradzieckiej, społeczeń-

3 Więcej o gnozie politycznej przeczytać można w monografii Gnoza polityczna, red. J. Skoczyń-
ski, Kraków 1998.

11

stwo rosyjskie wkroczyło w etap rozczarowania i gniewu, sprzyjającego roz-
przestrzenianiu syndromu „oblężonej twierdzy” oraz wyrażaniu wrogości, a na-
wet nienawiści wobec różnych kategorii zdemonizowanych „obcych”. 

Nie sposób nie zgodzić się z diagnozą autorki, iż jeśli chodzi o mechanizm 
funkcjonowania wspomnianego fenomenu, postacie konkretnych wrogów mają 
znaczenie drugorzędne. Zarzuty, narracje i emocje przerzucane są stosunkowo 
płynnie z jednej kategorii „obcych” na drugą tak, iż zależnie od okoliczności na 
celowniku mogą znaleźć się tak różne kategorie „wrogów” jak migranci z Azji 
Środkowej, Amerykanie, państwa Unii Europejskiej, prowodyrzy „kolorowych 
rewolucji”, czy wreszcie rodzimi demokraci – przedstawiciele „piątej kolumny”. 

Wspomniane rozważania doskonale wpisują się w powracające od lat i wciąż 
aktualne dyskusje dotyczące mentalnego dziedzictwa Rosji sowieckiej i stwo-
rzonego przez nią nowego człowieka. W ostatnich latach fenomen ten opisany 
został m.in. przez białoruską noblistkę Swietłanę Aleksijewicz w książce Czasy 
secondhand. Zauważa ona, iż homo sovieticus lub sowek, jak mówią o nim 
Rosjanie, wyhodowany w laboratorium marksizmu-leninizmu, naznacza wciąż 
swym mentalnym piętnem psychikę postradzieckich społeczeństw. Aleksije-
wicz, pisząc o mrocznej stronie sowieckiego dziedzictwa, stawia bezlitosną 
diagnozę przedstawicielom pokolenia dzieci, wyznawców i ofiar komunizmu, 
stwierdzając, iż miejsce dawnej wielkiej idei zajęła w ich umysłach gorycz, 
poczucie pustki oraz nowe, groźne demony:

Jesteśmy pełni przesądów i nienawiści. Wszystko bierze się z tego samego źród-
ła, co Gułag i straszliwa wojna. Kolektywizacja, rozkułaczenie, deportacje naro-
dów… […]. Odradzają się stare idee: wielkiego imperium, żelaznej ręki, wła-
snej, odrębnej drogi Rosji… Przywrócono hymn radziecki, istnieje komsomoł, 
tyle że nazywa się „Nasi”; jest i partia władzy, kopiująca partię komunistyczną. 
Prezydent ma władzę sekretarza generalnego. Absolutną. Funkcję marksizmu-
leninizmu zajęło prawosławie…4.

Roman Bäcker słusznie zwraca uwagę na fakt, że cała rosyjska scena poli-
tyczna posiada odmienną niż na Zachodzie, naznaczoną przeszłością specyfikę. 
Podczas gdy w europejskiej myśli politycznej problemy religijne oraz kwestie 
związane z boskim charakterem władzy straciły na znaczeniu już w epoce
Oświecenia, filozofia i historiozofia rosyjska w pierwszej kolejności skupia się 
właśnie na problematyce historycznych przeznaczeń oraz głębokich sensów, 
jakimi Najwyższy naznaczył więź między carem i jego ludem oraz, w jeszcze 
większym stopniu, między carem a Bogiem. O ile europejska myśl polityczna 
czołowe miejsce poświęca kwestiom takim jak prawa człowieka i obywatela, w myśli 

4 S. Aleksijewicz, Czasy secondhand. Koniec czerwonego człowieka, Wołowiec 2015, s. 8, 16. 
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4 S. Aleksijewicz, Czasy secondhand. Koniec czerwonego człowieka, Wołowiec 2015, s. 8, 16. 
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rosyjskiej rozpatrywane są one nade wszystko przez pryzmat rozważań dotyczą-
cych szans na odbudowanie dawnego imperium oraz na temat statusu państwa 
rosyjskiego w świecie5.

Wspomniany sposób myślenia znajduje odzwierciedlenie m.in. w narracjach 
obecnych w rosyjskich podręcznikach historii. W podsumowaniu obowiązują-
cego obecnie podręcznika do nauki historii najnowszej, przeznaczonego dla 
uczniów 9 klasy, znajduje się między innymi następująca diagnoza sytuacji 
politycznej przed i po wstąpieniu na fotel prezydencki Władimira Putina:

Radykalne reformy, w ramach których dokonywało się przejście do gospodarki 
rynkowej oraz tworzono demokratyczne instytucje władzy, miały przebieg trud-
ny i bolesny. W ich konsekwencji nastąpił rozpad sfery zabezpieczeń socjalnych, 
polaryzacja stopy życiowej mieszkańców, osłabienie wszystkich instytucji pań-
stwowych, kryminalizacja ludności. Dążenia separatystyczne stały się poważ-
nym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Rosji oraz dla wartości leżących u pod-
staw funkcjonowania państwa. Dopiero na początku XXI wieku udało się za-
prowadzić porządek konstytucyjny, zapobiec rozpadowi kraju, umocnić władzę, 
ustabilizować gospodarkę, a także rozszerzyć i umocnić autorytet Rosji na arenie 
międzynarodowej6.

W zacytowanej narracji w sposób widoczny na pierwszy plan wysunięte 
zostały te motywy związane z rosyjską historią przełomu XX i XXI wieku, które 
współgrają z ideą budowy silnego, scentralizowanego państwa rosyjskiego, dą-
żącego nade wszystko do odzyskania dawnej pozycji mocarstwowej. 

Prześledźmy, w jaki sposób przytoczone refleksje korespondują z poglą-
dami współczesnych Rosjan, ujawnionymi w sondażach opinii publicznej. 
Najwięcej, bo 81% Rosjan, czerpie informacje dotyczące wydarzeń w kraju i na 
świecie z rosyjskiej telewizji publicznej, podczas gdy z Internetu – zaledwie 
40%, a tylko 15% z gazet. Co ważne, 71% z nich wierzy, że telewizja publiczna 
przekazuje informacje w sposób obiektywny (dane z 2014 r.)7. W tym samym 
czasie jedynie co trzeci Rosjanin był przekonany o tym, że w Federacji Rosy-
jskiej istnieje rzeczywista opozycja polityczna, zaś osób uważających, że 
sposób, w jaki władze rozprawiają się z nią jest właściwy, było czterokrotnie 
więcej niż tych, wyrażających zdanie odmienne8.

Badania rosyjskiej opinii publicznej z połowy 2012 r., czyli z okresu ostat-
niej kampanii prezydenckiej w Rosji, która przeszła do historii za sprawą 
bezprecedensowej skali wystąpień obywateli przeciwnych ponownemu objęciu 
władzy przez Władimira Putina, wskazywały, że znacząca większość Rosjan 

5 R. Bäcker, Rosyjskie myślenie polityczne za czasów prezydenta Putina, Toruń 2007, s. 288–290. 
6 В.С. Измозик, О.Н. Журнвлева, С.Н. Рудник, История России, 9 класс, Москва 2015, s. 338.
7 О перемирии на Украине и беженцах, http://fom.ru/Mir/11731 [dostęp: 1.06.2016]. 
8 Политическая оппозиция, http://fom.ru/Politika/11785 [dostęp: 1.06.2016]. 
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albo nie znała czołowych przedstawicieli tzw. opozycji niesystemowej (takich 
jak Aleksiej Kudrin, Ilja Jaszyn, czy nawet Aleksiej Nawalny), albo odnosiła się 
do nich negatywnie, jak miało to miejsce zwłaszcza w przypadku znanej 
celebrytki Kseni Sobczak, Siergieja Udalcowa – lidera skrajnie lewicowego 
ruchu Awangarda Czerwonej Młodzieży, czy Eduarda Limonowa – kontro-
wersyjnego pisarza i przywódcy Partii Narodowo-Bolszewickiej9.

Prawie połowa obywateli Rosji (41%) AD 2016 nie znała słów rosyjskiego 
hymnu, zaś prawie co trzeci (27%) nie był w stanie wymienić spontanicznie ani 
jednego symbolu, z którym kojarzyłby mu się jego własny kraj. Co charakte-
rystyczne, zaledwie 2% pytanych o ich skojarzenia związane z rosyjskością wy-
mieniło czynniki takie jak historia, religia i kultura, czyli te źródła tożsamości, 
które świadczą o poczuciu zakorzenienia oraz oswojenia z tradycją i przesz-
łością. Ponad dwa razy więcej ankietowanych (5%) wymieniło natomiast w tym 
kontekście nazwisko aktualnego prezydenta Rosji – Władimira Putina10.

Zgodnie z badaniami z 2013 r. postacią, która w opinii Rosjan najlepiej 
ucieleśnia cechy rosyjskiego charakteru narodowego jest Iwan-durak, dobry, 
niewinny i prostoduszny bohater rosyjskich przekazów ludowych. Nie bez po-
wodu. Zdaniem respondentów Rosjan jako naród cechuje skłonność raczej do 
emocjonalnych niż racjonalnych zachowań, myślenie kategoriami wspólnoty, a także 
ufność i prostoduszność. Co ważne, wszystkie wymienione wartości stanowią 
niejako odbicie lustrzane postaw tradycyjnie kojarzonych z kulturą zachodnią, 
takich jak przyklaskiwanie wszystkiemu, co zgodne ze zdrowym rozsądkiem, 
wyrachowanie i egocentryzm11.

Rosjanie ankietowani przez Fundację Opinii Publicznej w 2013 r. stwier-
dzali, że ich zdaniem kultura i wartości wyznawane przez mieszkańców Rosji 
różnią się znacząco od tych, charakterystycznych dla obywateli zachodniej 
Europy. Przekonanie to wyraziło aż 57% badanych, podczas gdy odmiennego 
zdania był zaledwie co dziesiąty. Odpowiedzi na pytanie o przejawy wspomnia-
nych różnic ujawniły jednak silną ambiwalencję postaw Rosjan wobec Zachodu. 
Najwięcej obywateli wskazało na wyższy poziom stopy życiowej (15%), a także 
kultury i wykształcenia (13%) w krajach Europy Zachodniej, a także na inne 
zjawiska, które mogą stanowić podstawę do wysunięcia twierdzenia o istnieniu 
wśród Rosjan kompleksu cywilizacyjnej niższości, takie jak mający cechować 
Europejczyków silny patriotyzm, szacunek do własnej kultury, porządku 
społecznego i współobywateli. Co ciekawe, jedynie marginalny odsetek wypo-
wiedzi stanowiły twierdzenia deprecjonujące zachodnich Europejczyków 
kosztem Rosjan. Przykładowo, nie więcej niż 2% pytanych wyraziło pogląd, że 

9 Российская оппозиция и дело Навального, http://fom.ru/Politika/10590 [dostęp: 1.06.2016]. 
10 Символика России, http://fom.ru/TSennosti/12698 [dostęp: 1.06.2016]. 
11 Русский характер, http://fom.ru/TSennosti/10971 [dostęp: 1.06.2016]. 
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5 R. Bäcker, Rosyjskie myślenie polityczne za czasów prezydenta Putina, Toruń 2007, s. 288–290. 
6 В.С. Измозик, О.Н. Журнвлева, С.Н. Рудник, История России, 9 класс, Москва 2015, s. 338.
7 О перемирии на Украине и беженцах, http://fom.ru/Mir/11731 [dostęp: 1.06.2016]. 
8 Политическая оппозиция, http://fom.ru/Politika/11785 [dostęp: 1.06.2016]. 
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9 Российская оппозиция и дело Навального, http://fom.ru/Politika/10590 [dostęp: 1.06.2016]. 
10 Символика России, http://fom.ru/TSennosti/12698 [dostęp: 1.06.2016]. 
11 Русский характер, http://fom.ru/TSennosti/10971 [dostęp: 1.06.2016]. 
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Rosjanie przewyższają ich jakością życia duchowego, a także bezintere-
sownością, gościnnością (1%), czy przywiązaniem do wartości rodzinnych (1%). 
Równocześnie, zgodnie z wynikami tego samego sondażu, co trzeci Rosjanin 
(35%) wyrażał obawy, że zachodni Europejczycy nie żywią pozytywnych uczuć 
w stosunku do Rosjan12.

Wreszcie, Rosjanie okazują się społeczeństwem mało wrażliwym na zagro-
żenia, jakie niesie z sobą współczesna ksenofobia, rasizm i nacjonalizm. Około 
połowa z nich podziela poglądy głoszone przez rosyjskich nacjonalistów, takie 
jak „Rosja dla Rosjan” (44%) oraz „Koniec z karmieniem Kaukazu” (49%; ba-
danie z 2011 r.)13. Dwie trzecie Rosjan ankietowanych w 2014 r. przyznawało, 
że odczuwa lęk i nieufność wobec nielegalnych imigrantów przebywających w ich 
kraju, a co drugi z nich – niechęć na myśl, iż obóz dla nielegalnych imigrantów, 
w którym ci byliby przetrzymywani przed deportacją, mógłby zostać postawiony 
w ich regionie zamieszkania. Co ważne, zarówno zwolennicy tworzenia obozów, 
jak również krytycy wspomnianego projektu, na pytanie o swój stosunek do 
przybyszów w pierwszej kolejności odpowiadali, że jest ich w Rosji zbyt dużo, 
są zbędni i powinni zostać wydaleni. Jedynie co dziesiąty Rosjanin (8%) zwracał 
uwagę na humanitarny aspekt związany z tworzeniem obozów dla imigrantów, 
przyznając, że dałyby im one możliwość stworzenia normalnych warunków do 
życia. Z drugiej strony większość, bo dwie trzecie Rosjan (63%), było skłonnych 
zgodzić się na legalizację pobytu w Rosji tych imigrantów, którzy znają język 
rosyjski i nie mieli zatargów z prawem. Na pytanie o powód takiej opinii 
podawali jednak nade wszystko argumenty ekonomiczne. Ich zdaniem, imi-
granci powinni zapełnić lukę powstałą na rynku pracy, podejmując pracę w tych 
zawodach, na które nie ma popytu wśród miejscowych14.

Wprawdzie aż co trzeci mieszkaniec Rosji (29%) ankietowany w 2013 r. 
przyznawał, że utrzymuje kontakty z osobami żydowskiego pochodzenia, jednak 
już tylko co szósty (16%) deklarował krytyczny stosunek wobec osób pro-
pagujących poglądy antysemickie. Z drugiej strony należy zauważyć jednak, że w cią-
gu ostatniego dziesięciolecia znacząco wzrosła liczba osób podzielających 
pogląd, iż poziom antysemityzmu w społeczeństwie rosyjskim spada, a nawet, 
że jest on mniejszy niż w Europie Zachodniej15.

12 Россия и Европа, http://fom.ru/TSennosti/10957 [dostęp: 1.06.2016]. 
13 Слова и славяне, http://fom.ru/Nastroeniya/10257 [dostęp: 1.06.2016]. 
14 О нелегальных мигрантах. Лагеря или миграционная амнистия?, http://fom.ru/ob.shche 
stvo/ 11052 [dostęp: 1.06.2016]. 
15 W 2005 r. odsetek osób uważających, że antysemityzm w Rosji jest większy niż w Europie 
Zachodniej oraz tych, twierdzących, że jest on tam mniejszy, był prawie jednakowy – wynosił 
odpowiednio 11 i 12%, podczas gdy w 2013 r. – kolejno 7 i 15%. Об отношении к евреям и ан-
тисемитам, http://fom.ru/obshchestvo/11188 [dostęp: 1.06.2016].
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Przytoczone dane potwierdzają tezę, iż współczesne społeczeństwo rosyj-
skie ma pozytywny stosunek do urzędującego prezydenta i głoszonej przez 
niego propagandy, nawet jeśli wiąże się z tym popadnięcie stan swoistej schizo-
frenii tożsamościowej, jest podatne na uleganie kompleksowi niższości i poczu-
ciu pokrzywdzenia, a także przejawia skłonność do myślenia życzeniowego oraz 
niechęć do konfrontowania się z wszystkim tym, co reprezentuje szeroko 
rozumianą odmienność, obcość. 

W rozdziale drugim dr Magdalena Żakowska analizuje motyw postra-
dzieckiej apokalipsy obecny we współczesnej kinematografii rosyjskiej. 
Autorka śledzi specyfikę wspomnianych wątków na przykładzie kilku rep-
rezentatywnych dzieł filmowych stworzonych przez wybitnych reżyserów rosyjskich, 
takich jak Iwan Wyrypajew (Tlen, 2009), Andriej Zwiagincew (Elena, 2011), Marina 
Lubakowa (Okrucieństwo, 2007), Wasilij Sigariew (Bączek, 2009) i Siergiej Ło-
źnica (Szczęście ty moje, 2010). Jednym z głównych tematów poruszanych w tle 
głównych rozważań zawartych w rozdziale są tezy o zbliżaniu się lub spełnianiu 
apokalipsy oraz refleksja na temat roli, jaką odegrały one w historii kultury 
rosyjskiej. Autorka podkreśla, iż motywy takie pojawiały się w dziejach Rosji 
wielokrotnie, zarówno w epoce przedpiotrowej, jak i w czasach bardziej współ-
czesnych – na przełomie XIX i XX w., w okresie pierwszej wojny światowej, 
współcześnie zaś po rozpadzie ZSRR. 

Co więcej, sposób rozumienia zmierzchu cywilizacji w myśli rosyjskiej 
znacząco różnił się od tego, jak postrzegali go intelektualiści zachodnioeuro-
pejscy. Podczas gdy ci ostatni skupiali się na afirmowaniu schyłku europejskiej 
kultury, w Rosji – cytując słowa Joanny Wojnickiej – „wskazywano raczej na 
zgliszcza po wielkim pożarze”. „Europejscy myśliciele – stwierdza Wojnicka – ko-
kietowali śmiercią cywilizacji, rosyjscy artyści widzieli otchłań. Tam, gdzie ze 
strwożoną ciekawością oczekiwano na barbarzyńcę, Rosjan straszyła wizja 
azjatyckiej hordy. Wreszcie tam, gdzie z ulgą, w imię narodzin wyemancypowa-
nego człowieka, żegnano starego Boga, Rosjanie widzieli nadciągający cień 
antychrysta”16. Drugim istotnym tematem poruszanym we wspomnianym tekście 
jest konstatacja, iż w historiozofii rosyjskiej tezy o zbliżającej się lub spełniają-
cej apokalipsie są nieodłącznie powiązane z rozważaniami o chaosie, anarchii, 
społecznym buncie, przez co ten ostatni postrzegany jest nie tylko pesymistycz-
nie, ale i w znacznym stopniu negatywnie – jako zwiastun społecznej i politycz-
nej katastrofy. Apokalipsa utożsamiona jest z destrukcyjnymi działaniami, niszczą-
cymi podstawy funkcjonowania społeczeństwa: przede wszystkim z łamaniem zasad 

16 J. Wojnicka, Apokalipsa naszych czasów, [w:] Autorzy kina europejskiego III, red. A. Hel-
man i A. Pitrus, Kraków 2007, s. 155.
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Rosjanie przewyższają ich jakością życia duchowego, a także bezintere-
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danie z 2011 r.)13. Dwie trzecie Rosjan ankietowanych w 2014 r. przyznawało, 
że odczuwa lęk i nieufność wobec nielegalnych imigrantów przebywających w ich 
kraju, a co drugi z nich – niechęć na myśl, iż obóz dla nielegalnych imigrantów, 
w którym ci byliby przetrzymywani przed deportacją, mógłby zostać postawiony 
w ich regionie zamieszkania. Co ważne, zarówno zwolennicy tworzenia obozów, 
jak również krytycy wspomnianego projektu, na pytanie o swój stosunek do 
przybyszów w pierwszej kolejności odpowiadali, że jest ich w Rosji zbyt dużo, 
są zbędni i powinni zostać wydaleni. Jedynie co dziesiąty Rosjanin (8%) zwracał 
uwagę na humanitarny aspekt związany z tworzeniem obozów dla imigrantów, 
przyznając, że dałyby im one możliwość stworzenia normalnych warunków do 
życia. Z drugiej strony większość, bo dwie trzecie Rosjan (63%), było skłonnych 
zgodzić się na legalizację pobytu w Rosji tych imigrantów, którzy znają język 
rosyjski i nie mieli zatargów z prawem. Na pytanie o powód takiej opinii 
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12 Россия и Европа, http://fom.ru/TSennosti/10957 [dostęp: 1.06.2016]. 
13 Слова и славяне, http://fom.ru/Nastroeniya/10257 [dostęp: 1.06.2016]. 
14 О нелегальных мигрантах. Лагеря или миграционная амнистия?, http://fom.ru/ob.shche 
stvo/ 11052 [dostęp: 1.06.2016]. 
15 W 2005 r. odsetek osób uważających, że antysemityzm w Rosji jest większy niż w Europie 
Zachodniej oraz tych, twierdzących, że jest on tam mniejszy, był prawie jednakowy – wynosił 
odpowiednio 11 i 12%, podczas gdy w 2013 r. – kolejno 7 i 15%. Об отношении к евреям и ан-
тисемитам, http://fom.ru/obshchestvo/11188 [dostęp: 1.06.2016].
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16 J. Wojnicka, Apokalipsa naszych czasów, [w:] Autorzy kina europejskiego III, red. A. Hel-
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więzi międzyludzkich, w tym norm seksualno-obyczajowych, w znacznie mniejszym 
stopniu zaś – z łamaniem prawa. 

Co ważne jednak, tezy o buncie, apokalipsie, rozkładzie zdają się w ki-
nematografii rosyjskiej nie dotykać przynajmniej jednej sfery życia – świata 
obecnej wielkiej polityki, władzy. Odpowiedź na pytanie o powód, dla którego 
w dzisiejszej kinematografii rosyjskiej brak jest krytycznej refleksji na temat 
świata współczesnej wielkiej polityki, zaś nieliczne filmy społeczne, poruszające 
problem korupcji na szczytach władzy, takie jak Lewiatan Andrieja Zwiagincewa 
spotykają się z polityczną nagonką, wykracza poza problematykę omawianego 
opracowania. Samo pytanie jednak bez wątpienia jednak warte jest postawienia.  

Rozdział trzeci porusza kwestię miejsca i roli kultury muzułmańskiej w wie-
lokulturowej rzeczywistości Federacji Rosyjskiej. Począwszy od scharakteryzowania 
statusu prawnego islamu w Rosji oraz opisania zróżnicowania wyznaniowego i et-
nicznego społeczności muzułmańskiej w tym kraju, mgr Andrzej Stopczyński 
najwięcej uwagi poświęca zabiegom, podejmowanym zarówno przez mu-
zułmańskie elity intelektualne, jak również przez elity rządzące, w celu bu-
dowania pozytywnego wizerunku i wspierania rozwoju tzw. tradycyjnego isla-
mu. Wartość omawianego tekstu zasadza się w szczególności na spojrzeniu na 
rzeczywistość rosyjską z punktu widzenia obywateli Rosji, którzy jednocześnie 
utożsamiają się z kulturą muzułmańską i z wielokulturowym, Modernizującym 
się społeczeństwem euroazjatyckiego imperium.

Autor słusznie zwraca uwagę na fakt, iż wyzwanie, jakim jest dla władz Ro-
sji wzrost w siłę nietradycyjnego, radykalnego islamu, w znaczącym stopniu 
zwiększa wagę działań, podejmowanych na rzecz opieki, umacniania i propa-
gowania w Rosji ideologii związanej z umiarkowanymi nurtami religii muzu-
łmańskiej. Niewątpliwie istotnym problemem jest również wykrystalizowanie 
się w latach dziewięćdziesiątych XX w. negatywnego wizerunku wyznawców 
Allaha zarówno w społeczeństwie, jak i w mediach, w których narracje o islamie 
i muzułmanach pojawiały się w kontekście wojen, ataków terrorystycznych i spo-
łecznych konfliktów.

Negatywny stosunek do muzułmanów wpisuje się też – co ważne – w ogól-
norosyjski trend związany z postępującą ksenofobią. O ile jeszcze w roku 1989 
do oznak ksenofobii przyznawało się zaledwie 20%, to w 2001 r. liczba ta 
przekroczyła już 50% i nie wykazuje tendencji spadkowej17. W tym miejscu 
należy uwypuklić fakt, iż Federacja Rosyjska należy do szczególnej kategorii 
państw imigracyjnych. Z jednej strony, w ciągu ostatnich lat kraj ten stał się 
państwem o największej liczbie imigrantów na świecie, zaraz po USA (11,4 mln 
w 2016 r., co stanowi 8% mieszkańców). Przybysze stanowią ważny czynnik 

17 А. Малашенко, Ислам «легализованный» и возрожденный, [w:] Двадцать лет религиозной 
свободы в России, red. А. Малашенко, С. Филатов, Москва 2009, s. 53–63. 
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wzrostu demograficznego Rosji w sytuacji, gdy – według prognoz – w ciągu 
kilkunastu lat populacja tego kraju skurczy się do 139 mln (w momencie 
rozpadu ZSRR ludność RSFRR liczyła 148,7 mln), zaś gastarbeiterzy, będący 
nieodłącznym elementem krajobrazu rosyjskich metropolii, wytwarzają około 
8% rosyjskiego PKB.  

Z drugiej strony, efekty uboczne, związane z imigracją (gettoizacja, wzrost 
przestępczości), prowadzą do narastania w społeczeństwie ksenofobii wobec 
nie-Rosjan. Negatywny stosunek zwłaszcza do tzw. czarnych, czyli „dzikich” 
przybyszy z Kaukazu i Azji Środkowej, jest, co ważne, nie tylko powszechny, 
ale i powszechnie tolerowany w rosyjskim dyskursie politycznym, instytucjach 
publicznych i życiu codziennym, co stawia Rosję w negatywnym świetle w zes-
tawieniu z wielokulturowymi krajami Europy Zachodniej, takimi jak Wielka 
Brytania czy Niemcy.  

Autorka rozdziału czwartego, mgr Ewelina Chodakowska, porusza pro-
blematykę dialogu międzykulturowego, a wręcz zjawisko zafascynowania obcą 
kulturą, biorąc za punkt odniesienia obraz Syberii i Mandżurii w twórczości 
polskiego pisarza Igora Newerlego. Zarówno postać Newerlego, jak i przesłanie 
jego dzieł, stwarzają pole do interesujących refleksji nad regułami determinują-
cymi literacką imagologię. Jak słusznie zauważa autorka, 

artyści, którzy miejscem akcji swoich utworów czynią obszary inne niż rodzime, 
przyczyniają się do utwierdzania w danej kulturze pewnego zespołu wyobrażeń 
na temat obcych zbiorowości lub świadomie dążą do zakwestionowania ugrun-
towanych co do nich przekonań18.

Obraz Syberii zaś jest ciekawy o tyle, iż kraina ta zajmuje w kulturze pol-
skiej miejsce szczególne, jako teren zesłania, kaźni, „lodowego piekła”, „ziemi 
przeklętej”. W przypadku Mandżurii również można wysunąć tezę, że choć 
kraina ta położona jest poza Europą, to jednak, zwłaszcza w XIX i na początku 
XX w. wywarła znaczący wpływ na historię, kulturę i tożsamość Polaków. 
Sposób przedstawienia owych „krain, gdzie nie ma nadziei” przez Newerlego 
jest natomiast wart prześledzenia ze względu na to, że w znaczącym stopniu 
łamie on schematy literackie związane z polską martyrologią. 

Newerly urodził się w 1903 r. w Białowieży, wchodzącej wówczas w skład 
Rosji, w rodzinie o rosyjsko-czeskich korzeniach. Młodość spędził w Rosji, jed-
nak od 1924 r. na stałe związał się z Polską. Przez wiele lat współpracował i przyjaźnił
się z doktorem Januszem Korczakiem, którego dobry cień, jak przyznawał po 

18 E. Chodakowska, Wyobrażenie Syberii i Mandżurii w twórczości Igora Nawerlego, [w:] Europa 
swoich, Europa obcych. Stereotypy, zderzenia kultur i dyskursy tożsamościowe, red. M. Żakowska, 
A. Dąbrowska, J. Parnes, Łódź 2017, s. 77. 
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18 E. Chodakowska, Wyobrażenie Syberii i Mandżurii w twórczości Igora Nawerlego, [w:] Europa 
swoich, Europa obcych. Stereotypy, zderzenia kultur i dyskursy tożsamościowe, red. M. Żakowska, 
A. Dąbrowska, J. Parnes, Łódź 2017, s. 77. 
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latach, pozwolił mu nie zatracić człowieczeństwa nawet w obozie Auschwitz, 
zaś humanistyczne idee znalazły odzwierciedlenie w życiu (po wojnie Newerly 
został uhonorowany medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata) i w po-
wieściach. 

Śledząc główne motywy narracyjne i przesłanie dwóch powieści Newerlego 
– Leśne Morze i Wzgórze Błękitnego Snu – nie sposób nie zgodzić się z autorką,
iż zostały one w znaczący sposób naznaczone systemem wartości, wyznawanym 
przez Newerlego, w którym kluczowe miejsce zajmuje idea etnicznej i religijnej 
tolerancji. W obu powieściach stykamy się z motywem przezwyciężania róż-
nic i obcości oraz bratania się pod jednym dachem (w przenośni i dosłownie) 
ludzi różnych narodowości: polskiej, rosyjskiej, żydowskiej – doświadczonych 
przez los i rzuconych na obce ziemie, ze sobą nawzajem i z przedstawicielami 
ludności rodzimej, surowej, żyjącej zgodnie z naturą, zarazem zaś gościn -
nej i życzliwej.  

Choć krytycy zarzucali Newerlemu utopizm i nadmierną sielankowość, au-
torka tekstu słusznie zwraca uwagę, że świat przedstawiony w obu opisywanych 
powieściach miał dużo wspólnego z wielokulturową rzeczywistością rosyjskiego 
imperium, w którym, jak dowodzą tego pamiętniki polskich zesłańców, przed-
stawiciele różnych narodów nie tylko koegzystowali z sukcesem, lecz również 
szanowali się, przyjaźnili i żenili między sobą.

Lektura rozważań dotyczących twórczości Newerlego daje również możli-
wość wysnucia bardziej ogólnych konkluzji dotyczących fenomenu imagologii 
terytorialnej. Warto wiedzieć, że powstanie powieści Wzgórze Błękitnego Snu,
opowiadającej o polskich zesłańcach na Syberii w okresie pierwszej wojny 
światowej, wiąże się z pobytem pisarza na kwaterze sybiraków na cmentarzu 
Powązkowskim i uczynioną wówczas refleksją, iż wspomniany fragment 
polskich dziejów nie znalazł dotąd należytego oddźwięku w literaturze19. Z kolei
opowiadająca o życiu Polonii w Harbinie w latach II wojny światowej powieść 
Leśne Morze była dla Newerlego próbą ucieczki od polskiej rzeczywistości 
końca lat pięćdziesiątych, w szczególności zaś od wszechbecnego upolitycznie-
nia twórczości literackiej, zaś jej dwa rozdziały – opowiadanie dwojga zbiegów 
z łagru i dyskusja o stalinizmie – zostały w wydaniu z 1960 roku usunięte 
przez cenzurę20.

W ten sposób literacką peregrynację Newerlego po Syberii i Mandżurii, kra-
inach, których nie dane mu było poznać inaczej niż za sprawą wyobraźni, można 
zinterpretować jako swoistą wyprawę na egzotyczne „wyspy szczęśliwe”, 
zarazem zaś jako powrót do świata bliskich mu, choć w znacznym stopniu 
zapomnianych wartości. W 1987 r., odbierając nagrodę za Wzgórze Błękitnego 

19 J. Zieliński, Szkatułki Newerlego, Warszawa 2012, s. 394. 
20 Tamże, s. 392.
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Snu, podkreślał wagę, jaką mają dla niego miłość, prawda, wolność, dzika, 
nieskażona przyroda, a także proste życie u boku drugiego człowieka: wartości 
bezcenne, lecz utracone na zawsze, o których – jak obawiał się sam Newerly 
– dziś można tylko pomarzyć21.

Lekcja Europy Środkowej 

Pierwszy z rozdziałów, zamieszczonych w części drugiej monografii, oma-
wia ambiwalencje tożsamościowe oraz uwarunkowania społeczne leżące u źró-
deł postrzegania w społeczeństwie niemieckim i rosyjskim tzw. Niemców ro-
syjskich. Obok danych faktograficznych, związanych z historią i współczesnym 
statusem omawianej grupy społeczno-etnicznej, dr Magdalena Żakowska w swoim 
tekście zamieszcza szczegółowe informacje na temat obrazu Niemców rosyjskich, 
który obecny jest w niemieckim i rosyjskim stereotypie, w prasie i innych nar-
racjach medialnych, a także jaki wyłania się na łamach literatury naukowej i po-
pularnej oraz z wyników badań opinii publicznej.

Autorka, odwołując się do teorii orientalizmu Edwarda Saida, przytacza ar-
gumenty potwierdzające tezę, iż obraz omawianej grupy w społeczeństwie 
niemieckim naznaczony jest stygmatem uprzedzeń dotyczących dzikiego, 
zacofanego Wschodu. Obraz ten, choć stanowi dokładne przeciwieństwo nie 
tylko protestanckiego etosu tradycyjnie hołubionego przez tą społeczność, lecz 
również na wskroś pozytywnego wizerunku niemieckiej mniejszości etnicznej 
utrwalonego wśród Rosjan, można zdefiniować jako kalkę utrwalonego w nie-
mieckim społeczeństwie stereotypu Rosjanina, równocześnie zaś jako dwuzna-
czny wzorzec dla młodszych pokoleń rosyjskich Niemców, żyjących w Re-
publice Federalnej Niemiec.  

W tym miejscu warto przywołać najnowsze dane statystyczne dotyczące wza-
jemnego postrzegania się Niemców i Rosjan. Rosjanie, pytani w 2013 r. o stosunek 
do poszczególnych krajów i narodów Europy Zachodniej, za szczególnie ważny 
punkt odniesienia uznali kraje takie jak Francja, Wielka Brytania, Włochy, prze-
de wszystkim zaś Niemcy. Z jednej strony, określili oni RFN jako najbogatszy 
(38% odpowiedzi) oraz najbardziej godny odwiedzenia kraj Europy (20%), 
z drugiej zaś – paradoksalnie – jako to państwo kontynentu, którego miesz-
kańcy pod względem kultury, wyznawanych wartości i stylu życia są najbardziej 
podobni do Rosjan (19%)22. W tym kontekście nie dziwią wyniki badań 
polskiego Instytutu Spraw Publicznych, w myśl których Niemcy są dla Ros -
jan również jedną z najbardziej lubianych nacji – sympatię wobec nich deklaru-

21 Tamże, s. 7.
22 Россия и Европа, http://fom.ru/TSennosti/10957 [dostęp: 1.06.2016]. 
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19 J. Zieliński, Szkatułki Newerlego, Warszawa 2012, s. 394. 
20 Tamże, s. 392.
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21 Tamże, s. 7.
22 Россия и Европа, http://fom.ru/TSennosti/10957 [dostęp: 1.06.2016]. 
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je aż co drugi mieszkaniec Federacji Rosyjskiej (55%), zaś niechęć jedynie co 
dwunasty (8%, dane z 2011 r.)23. Dane dotyczące sposobu postrzegania Rosjan 
przez Niemców napawają już jednak mniejszym optymizmem. Badanie 
przeprowadzone w 2008 r. przez Forum Rosyjsko-Niemieckie wykazało, że 
antypatię wobec nich żywiło aż 35% respondentów (przy sympatii deklarowanej 
przez 25% ankietowanych). Z kolei w przeprowadzonym niewiele później 
sondażu TNS EMNID do negatywnego stosunku względem Rosjan przyznał się 
wręcz co drugi mieszkaniec RFN (49%)24.

Kolejny artykuł, zamieszony w drugiej części pracy, analizuje ewolucję ob-
razu Austrii w prasie polskiej na przełomie XX i XXI w. Bazując na artykułach 
zamieszczonych w czasopiśmie „Polityka”, będącym od ponad pięćdziesięciu lat 
jednym z czołowych tygodników opiniotwórczych w naszym kraju, dr Jakub 
Parnes unaocznia istotną rolę, jaką w procesie demityzacji wizerunku Austrii 
odegrało wejście w 2000 r. do rządu kanclerza Wolfganga Schüssela skrajnie 
nacjonalistycznej Wolnościowej Partii Austrii (FPÖ), której liderem był Jörg 
Haider.  

Autor, odwołując się do licznych tekstów prasowych ukazuje, niejako na 
marginesie głównych rozważań, jak dużą wagę współcześni polscy dzien-
nikarze, intelektualiści, zaś poprzez nich i polska opinia publiczna przywiązują 
do wydarzeń związanych z II wojną światową i jej konsekwencjami. W polskim 
dyskursie prasowym, podobnie jak w polskiej polityce historycznej, wciąż, z na-
rastającą siłą, powraca się do problemów takich jak geneza i istota nazizmu, 
fenomen zła, heroizmu, męczeństwa, ofiary oraz kwestia zagrożeń związanych 
ze społeczną amnezją.  

Co więcej, w odróżnieniu od sytuacji, jaka miała miejsce w okresie PRL, 
gdy w historiografii polskiej obowiązywała interpretacja, zgodnie z którą Austriacy 
nie ponosili odpowiedzialności za działania III Rzeszy25, w rzeczywistości po 1989 r. 
zaistniała możliwość zainaugurowania nieuwarunkowanych ideologicznie rozważań 
na temat wątpliwego przebiegu denazyfikacji w Europie oraz nieuzasadnionej 
żywotności mitu Austrii jako pierwszej ofiary Hitlera. Rozważań, które na arenie 
międzynarodowej rozgorzały w związku z ujawnieniem w 1986 r. prawdy o za-

23 J. Kucharczyk, A. Łada, C. Ochmann, Ł. Wenerski, Polityka i życie codzienne. Niemieckie 
spojrzenie na Polskę i Rosję, Warszawa 2013, s. 54–55. 
24 Tamże, s. 53. 
25 Wymownym przykładem jest następujący cytat z jednej z książek popularnonaukowych, 
opublikowanych w 1987 r.: „Austria podminowana od wewnątrz przez podziemną jak i też legal-
ną, jawną działalność austriackich nazistów, opuszczona przez świat, nie była zdolna przeciw-
stawić się hitlerowskiej agresji. Ze stoickim spokojem przyjął też ówczesny upadek Austrii świat 
zewnętrzny. Jedynym rządem, który odważył się wówczas, w marcu 1938 r. potępić włączenie siłą 
Austrii do Niemiec, był rząd Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, określając An-
schluss jako akt agresji, a Austrię jako jej ofiarę”. F. Bernaś, Swastyka nad Wiedniem, Warszawa 
1987, s. 5. 
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angażowaniu prezydenta Austrii i byłego sekretarza generalnego ONZ Kurta Waldhe-
ima w zbrodnie wojenne Wehrmachtu. 

Opisywany rozdział daje również doskonały punkt odniesienia do refleksji 
na temat podobieństw i różnic w sposobie budowania narracji na temat różnych 
wydarzeń historycznych, w tym wypadku rozgrywających się w Austrii, w me-
diach i w świadomości społecznej w poszczególnych krajach Zachodu. Cie-
kawych wniosków dostarcza chociażby zestawienie poglądów na temat Wol-
nościowej Partii Austrii wyrażonych w omawianym okresie w Polsce i w USA. 
Wśród osób badanych za oceanem niepokój związany z dojściem do władzy 
Haidera wyraził w latach 1998–2000 r. co czwarty (23%) z pytanych, podczas 
gdy w naszym kraju – co trzeci. Co więcej, badani z obu państw przejawiali za-
interesowanie nieco innymi aspektami ideologii głoszonej przez FPÖ. W przy-
padku obywateli naszego kraju chodziło nade wszystko o skojarzenia z faszy-
zmem i niepokój przed nastaniem ery „nowego Hitlera”, w USA zaś o hasła 
neonazistowskie, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii antysemityzmu26.

Nie sposób również przeoczyć charakterystycznych różnic w sposobie in-
terpretowania austriackich wydarzeń w Polsce i w państwach zachodnioeuropej-
skich. W naszym kraju dyskusje o Jörgu Haiderze przybrały nade wszystko 
formę debat o współczesnym dziedzictwie nazistowskiej historii Austrii i Niemiec 
oraz rzucania światła na związane z nią „białe plamy”. Natomiast w państwach 
takich jak Francja, Wielka Brytania, Niemcy czy sama Austria wspomniany 
dyskurs przybrał głównie formę rozważań o zagrożeniach, jakie dla całej współ-
czesnej Europy niesie ze sobą ksenofobia, nietolerancja i populizm. Co więcej, 
badacze tacy jak Magali Perrault dyskusję na temat odradzającego się w Austrii 
nacjonalizmu wprzęgli w refleksje dotyczące obsesji związanych z narodową 
historią, podzielanej zwłaszcza przez narody Europy Środkowej. Dlatego, jak 
stwierdza wspomniana autorka,  

dla przyszłości Europy Środkowej kluczowe znaczenie ma to, czy Austrii uda się 
uwolnić od cienia Haidera i powrócić do swoich kosmopolitycznych tradycji. 
Odegrałoby to pozytywną rolę w procesie „powrotu do Europy” Węgier, Polski, 
Słowacji, Słowenii i Czech – nie wskutek dominacji politycznej lub gospodar-
czej, lecz w związku z bliskością kulturową krajów naddunajskich27.

26 B. Roguska, Polacy o sytuacji politycznej w Austrii i integracji naszego kraju z Unią Europej-
ską, Raport CBOS, 2000, nr 48, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2000/K_048_00.PDF 
[dostęp: 1.08.2016].  
27 M. Perrault, Trouble on the Island of the Blessed. The implications of the Austrian elections,
„Central Europe’s Review” 1999, nr 1, http://www.ce-review.org/99/16/perrault16.html [dostęp: 
1.08.2016].
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je aż co drugi mieszkaniec Federacji Rosyjskiej (55%), zaś niechęć jedynie co 
dwunasty (8%, dane z 2011 r.)23. Dane dotyczące sposobu postrzegania Rosjan 
przez Niemców napawają już jednak mniejszym optymizmem. Badanie 
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antypatię wobec nich żywiło aż 35% respondentów (przy sympatii deklarowanej 
przez 25% ankietowanych). Z kolei w przeprowadzonym niewiele później 
sondażu TNS EMNID do negatywnego stosunku względem Rosjan przyznał się 
wręcz co drugi mieszkaniec RFN (49%)24.

Kolejny artykuł, zamieszony w drugiej części pracy, analizuje ewolucję ob-
razu Austrii w prasie polskiej na przełomie XX i XXI w. Bazując na artykułach 
zamieszczonych w czasopiśmie „Polityka”, będącym od ponad pięćdziesięciu lat 
jednym z czołowych tygodników opiniotwórczych w naszym kraju, dr Jakub 
Parnes unaocznia istotną rolę, jaką w procesie demityzacji wizerunku Austrii 
odegrało wejście w 2000 r. do rządu kanclerza Wolfganga Schüssela skrajnie 
nacjonalistycznej Wolnościowej Partii Austrii (FPÖ), której liderem był Jörg 
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Autor, odwołując się do licznych tekstów prasowych ukazuje, niejako na 
marginesie głównych rozważań, jak dużą wagę współcześni polscy dzien-
nikarze, intelektualiści, zaś poprzez nich i polska opinia publiczna przywiązują 
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ze społeczną amnezją.  
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nie ponosili odpowiedzialności za działania III Rzeszy25, w rzeczywistości po 1989 r. 
zaistniała możliwość zainaugurowania nieuwarunkowanych ideologicznie rozważań 
na temat wątpliwego przebiegu denazyfikacji w Europie oraz nieuzasadnionej 
żywotności mitu Austrii jako pierwszej ofiary Hitlera. Rozważań, które na arenie 
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23 J. Kucharczyk, A. Łada, C. Ochmann, Ł. Wenerski, Polityka i życie codzienne. Niemieckie 
spojrzenie na Polskę i Rosję, Warszawa 2013, s. 54–55. 
24 Tamże, s. 53. 
25 Wymownym przykładem jest następujący cytat z jednej z książek popularnonaukowych, 
opublikowanych w 1987 r.: „Austria podminowana od wewnątrz przez podziemną jak i też legal-
ną, jawną działalność austriackich nazistów, opuszczona przez świat, nie była zdolna przeciw-
stawić się hitlerowskiej agresji. Ze stoickim spokojem przyjął też ówczesny upadek Austrii świat 
zewnętrzny. Jedynym rządem, który odważył się wówczas, w marcu 1938 r. potępić włączenie siłą 
Austrii do Niemiec, był rząd Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, określając An-
schluss jako akt agresji, a Austrię jako jej ofiarę”. F. Bernaś, Swastyka nad Wiedniem, Warszawa 
1987, s. 5. 
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angażowaniu prezydenta Austrii i byłego sekretarza generalnego ONZ Kurta Waldhe-
ima w zbrodnie wojenne Wehrmachtu. 
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dla przyszłości Europy Środkowej kluczowe znaczenie ma to, czy Austrii uda się 
uwolnić od cienia Haidera i powrócić do swoich kosmopolitycznych tradycji. 
Odegrałoby to pozytywną rolę w procesie „powrotu do Europy” Węgier, Polski, 
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26 B. Roguska, Polacy o sytuacji politycznej w Austrii i integracji naszego kraju z Unią Europej-
ską, Raport CBOS, 2000, nr 48, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2000/K_048_00.PDF 
[dostęp: 1.08.2016].  
27 M. Perrault, Trouble on the Island of the Blessed. The implications of the Austrian elections,
„Central Europe’s Review” 1999, nr 1, http://www.ce-review.org/99/16/perrault16.html [dostęp: 
1.08.2016].
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Zacytowane słowa świadczą wyraźnie o ambiwalentnym stosunku znaczą-
cej części intelektualistów zachodnioeuropejskich do zjawiska „powracania do 
historii” i czynienia wysiłków na rzecz budowy spójnych narodowych etosów, 
które można zaobserwować obecnie w postkomunistycznych krajach Europy 
Środkowej. Z drugiej strony, podczas dyskusji dotyczących nazizmu w krajach 
takich jak Polska czy Rosja, będących sukcesorkami państw, które ucierpiały 
najbardziej w związku z podbojem przez III Rzeszę, pamięć o heroizmie i mę-
czeństwie związanym z II wojną światową powoduje stawianie akcentu na jego 
ekskluzywne niemieckie (czy też zachodnioeuropejskie) podłoże. Analogicznie, 
w państwach tych dominującą reakcją na (wysuwane głównie przez zachodnie 
media i zachodnich intelektualistów) próby „kalania honoru” przodków lub 
strofowanie współczesnych „postaw antyeuropejskich” jest często polemika ba-
zująca na przypominaniu wydarzeń z przeszłości. 

W rozdziale zamykającym drugą część naszej monografii dr Agata Dą-
browska omawia specyfikę wizerunku teatru żydowskiego w Polsce w prasie 
polskiej i żydowskiej, ukazującej się w dwudziestoleciu międzywojennym. 
Powołując się na liczne tytuły, oddające szerokie spektrum ówczesnych podzia-
łów etnicznych i społecznych oraz opcji politycznych i światopoglądowych, 
autorka celnie unaocznia złożoność omawianej problematyki. Sposób postrzega-
nia teatru żydowskiego w Polsce przed 1939 r. zależał bowiem nie tylko od 
aktualnego stanu relacji polsko-żydowskich, lecz nade wszystko – jak wykazuje 
autorka – był on następstwem silnych antysemickich stereotypów i uprzedzeń, 
szeroko rozpowszechnionych w społeczeństwie polskim. Co więcej, na nega-
tywny obraz teatru żydowskiego rzutował pełen niechęci stosunek ortodoksyj-
nych środowisk społeczności żydowskiej wobec teatru w ogóle – traktowanego 
jako instytucja propagująca niską, prymitywną rozrywkę. 

Pragnąc zrozumieć złożony charakter antysemickich postaw i nastrojów w naszej 
części Europy w omawianym okresie, należy przywołać towarzyszący im 
szerszy kontekst historyczny. Koniec XIX w. w całej Europie przyniósł wzrost 
nastrojów nacjonalistycznych, których charakter w społeczeństwie polskim nie 
różnił się zasadniczo od postaw dostrzeganych w tym czasie na przykład w spo-
łeczności żydowskiej, niemieckiej, czy ukraińskiej. Z założenia ideologii 
nacjonalistycznej, która postuluje budowę państw narodowych, jednolitych pod 
względem narodowościowym, wynika teza, iż we wspomnianym państwie nie 
ma miejsca dla obcych; muszą się oni albo zasymilować, albo znaleźć się poza 
organizmem państwowym28.

Już w pierwszych latach niepodległości nacjonaliści polscy twierdzili, że 
Żydzi są śmiertelnym zagrożeniem dla Polski, a ich poglądy zaostrzyły się 

28 M. Domagalska, Antysemityzm dla inteligencji? Kwestia żydowska w publicystyce Adolfa 
Nowaczyńskiego na łamach „Myśli Narodowej‖ (1921–1934) i „Prosto z mostu‖ (1935–1939) (na 
tle porównawczym), Warszawa 2004, s. 15. 
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jeszcze w latach trzydziestych. Jak można było przeczytać w Deklaracji Progra-
mowej Związku Młodych Narodowców z 1934 r., głosili oni ideę stworzenia Wielkiej 
Polski m.in. poprzez „wyparcie trzech i pół miliona żydów z placówek, które oni 
zajmują i objęcie tych placówek przez żywioł polski”29. „Jako powód powyższych 
posunięć – pisze Małgorzata Domagalska – wskazywano rosnące bezrobocie, które 
dotykało młode pokolenie, ale zakres proponowanych działań znacznie wykraczał 
poza dziedzinę gospodarczą. Dążeniem polityki narodowej miało być: «stopniowe 
zmniejszanie siły liczebnej elementu żydowskiego w kraju przy równoczesnej ścisłej 
izolacji społeczeństwa polskiego od żydów w dziedzinie zarówno kulturalnej jak 
i społecznej, towarzyskiej i gospodarczej»”30. W 1933 roku, na łamach „Gazety War-
szawskiej” i „Kuriera Poznańskiego”, w cyklu artykułów poświęconych kwestii żydo-
wskiej, Roman Dmowski, dając wyraz swej obsesji, pisał:  

Żydzi [...] mnożą się i umacniają wśród innych narodów świata, zdobywają wśród 
nich coraz większe wpływy, rozkładają ich siłę i zbliżają dzień ostatecznego zwy-
cięstwa, zapanowania żydostwa nad światem, czasy, kiedy światem będą rządzili 
Mędrcy Syjonu31. 

Hasła zacytowane wyżej brzmią szokująco dla współczesnego czytelnika, ich 
treść nie była jednak odbierana jako równie drastyczna w czasach, w których zostały 
one sformułowane. W głównych zarysach powielały one postulaty i twierdzenia, 
wpisujące się w dyskurs antysemicki, ukształtowany w formie „naukowej” w Europie 
Zachodniej w XIX w. Nawet przytoczoną wyżej wypowiedź Romana Dmowskiego, 
opublikowaną w formie książkowej w zbiorze zatytułowanym Przewrót, uznać należy 
raczej za regułę niż wyjątek w narracjach tworzonych w ramach wspomnianego 
antysemickiego dyskursu.  

Równocześnie dodać jednak należy, iż stosunek Polaków do mniejszości 
żydowskiej nacechowany był w wymienionym okresie również swoistą wschod-
nioeuropejską specyfiką. Po pierwsze, istotną rolę odgrywała znaczna, bezpre-
cedensowa w skali europejskiej, liczebność wyżej wymienionej grupy. Drugą
RP zamieszkiwało ok. 3 mln Żydów, stanowiących ok. 10% polskiego spo-
łeczeństwa. Po drugie, ich społeczność była bardzo zróżnicowana, zarówno pod 
względem statusu społecznego, jak i światopoglądowym. Obok Żydów za-
symilowanych i zeświecczonych istniały liczne, z reguły biedne społeczności 
Żydów ortodoksyjnych, których przetrwanie również stanowiło ewenement w po-

29 Deklaracja Programowa Z.M.N., „Awangarda Państwa Narodowego” 1934, nr 5, cyt. za: M. Do-
magalska, dz. cyt., s. 31. 
30 Tamże, s. 31. 
31 R. Dmowski, Żydzi w dwudziesty wieku, [w:] tegoż, Przewrót, Warszawa 1934, s. 342, cyt. za: M. Do-
magalska, dz. cyt., s. 40–41.  
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Nowaczyńskiego na łamach „Myśli Narodowej‖ (1921–1934) i „Prosto z mostu‖ (1935–1939) (na 
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29 Deklaracja Programowa Z.M.N., „Awangarda Państwa Narodowego” 1934, nr 5, cyt. za: M. Do-
magalska, dz. cyt., s. 31. 
30 Tamże, s. 31. 
31 R. Dmowski, Żydzi w dwudziesty wieku, [w:] tegoż, Przewrót, Warszawa 1934, s. 342, cyt. za: M. Do-
magalska, dz. cyt., s. 40–41.  
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równaniu z sytuacją, jaka miała miejsce w Europie Zachodniej. Po trzecie, na 
ziemiach polskich rozpowszechniony był tzw. antysemityzm ludowy, silnie 
tkwiący w antyjudaizmie i odwołujący się do bezmyślnych, barbarzyńskich 
zachowań. 

Siłą rzeczy więc niejednoznaczna i kręta historia społeczności żydowskiej 
en masse nie mogła nie odbić się niczym w soczewce w burzliwych dziejach 
teatru żydowskiego w naszym kraju. Nawet jednak mając w pamięci, iż oma-
wiana instytucja miała trudną genezę i losy, zaś po 1939 r. bezpowrotnie umarła, 
warto przywracać pamięć o niej jako o ważnym symbolu związanym z wy-
siłkiem podjęcia dialogu kulturowego między narodem polskim i żydowskim. 

Meandry tożsamości narodowej i regionalnej 

Część trzecia naszej monografii zawiera teksty poświęcone specyfice toż-
samości wybranych narodów oraz grup regionalno-etnicznych na naszym 
kontynencie. Ich szczególny walor polega na syntetycznym zestawieniu kluczowych 
wydarzeń historycznych, które wpłynęły na ukształtowanie wspomnianej tożsamo-
ściowej specyfiki, a także na umiejętnym wykazywaniu roli, jaką w procesie jej 
budowania odgrywały stereotypy i uprzedzenia dotyczące własnego i sąsiadujących
narodów, a także narodowe mity oraz – nierzadko leżące u ich podłoża – wzorce 
kulturowe, ze szczególnym uwzględnieniem czterech wymiarów kulturowych 
wyodrębnionych przez holenderskiego psychologa społecznego Geerta Hofstede.  

W pierwszym z rozdziałów mgr Aleksandra Małecka omawia różnice kul-
turowe oraz fakty historyczne, które w decydującym stopniu wpłynęły na 
ukształtowanie resentymentów w relacjach między Francuzami i Anglikami.
Biorąc za punkt odniesienia wymiary kulturowe wyodrębnione przez Hofstede, 
takie jak dystans władzy, indywidualizm, męskość i unikanie niepewności, au-
torka wykazuje, iż w związku z ich specyfiką istniejącą w obu społeczeństwach 
można wyjaśnić zjawiska takie jak stopień przywiązania do własnej kultury, 
tożsamości narodowej i historii, podobnie jak skłonność do myślenia w ka-
tegoriach uniwersalistycznych lub polityczny pragmatyzm.  

Na uwagę zasługują licznie przytoczone w artykule przykłady punktów 
spornych w sposobie pojmowania historii w Wielkiej Brytanii i Francji oraz 
konkluzja, nawiązująca do aforyzmu Williama Faulknera, iż „przeszłość nigdy 
nie umiera; właściwie nawet nie jest przeszłością”.

Równocześnie, opisywany tekst w interesujący sposób skłania do głębszej 
refleksji na temat tego, dlaczego w rozpatrywanych relacjach francusko-
angielskich to właśnie strona francuska zdaje się wykazywać większe nasilenie 
postaw odwołujących się do wzajemnych uraz, resentymentów i traum. Poucza-
jące wnioski można wyciągnąć chociażby porównując kpiarsko-ironiczny dys-
kurs na temat wspomnianych problemów, który jest wyraźnie widoczny zwłasz-

25

cza w popularnonaukowej literaturze brytyjskiej (za dobry przykład tej ostatniej 
posłużyć może tytuł i treść książki 1000 lat wkurzania Francuzów Stephena 
Clarke’a), przyprawiony silną nutą autoironii, z postawą znacznej części obywa-
teli, polityków i intelektualistów francuskich, traktujących wspomniane proble-
my ze znacznie większą dozą patosu. Warto zauważyć, że właśnie obecność 
patetycznych narracji traktowana jest w psychologii jako syndrom, mogący 
świadczyć o wciąż niezagojonych traumach, kompensowanych fałszywym 
poczuciem wyższości32.

Zarówno w języku francuskim, jak i w angielskim, powstało mnóstwo bon 
motów sławiących wyższość francuskiego intelektu i stylu życia. W XIX w. 
Francuz Stendhal w powieści Czerwone i czarne napisał, iż „talent i dowcip 
tracą z chwilą wylądowania w Anglii 25% wartości”33, zaś w XX w. natura-
lizowany w Wielkiej Brytanii węgierski pisarz George Mikes stwierdził, że „na 
kontynencie ludzie mają życie seksualne, w Anglii – termofory do ogrzewania 
łóżka”34. Trudno natomiast o większą drażliwość niż ta, w jaką obfitują francu-
skie narracje dotyczące rodzimej historii. Charles de Gaulle, który po wojnie za 
swój nadrzędny cel uznał odbudowanie w narodzie francuskim dumy z własnej 
ojczyzny i rodaków, w chwilach, w których powątpiewał w możliwość odrodze-
nia narodowego mitu pisał, iż Francja wciąż „powraca do swoich błędów i wy-
miocin” oraz że on sam nie może „zapobiec temu, by Francuzi byli Francuzami”35.  

Bardzo charakterystyczna jest skala różnic w narracjach o historii, zapi-
sanych we współczesnych angielskich i francuskich podręcznikach. W tych pier-
wszych nacisk kładziony jest nade wszystko na poznawanie wydarzeń w sposób 
wieloaspektowy, przez pryzmat wychowania w duchu wartości takich jak 
krytyczne myślenie, wielokulturowość, różnorodność społeczna, kulturowa, 
religijna, etniczna, a także, last but not least, tolerancja36. W podręcznikach fran-

32 Por. „Jeśli podstawowe potrzeby dziecka, by być zauważonym, by znaleźć potwierdzenie, przy-
chylność i opiekę nie zostaną zaspokojone w wystarczający sposób, wycofuje się ono coraz 
bardziej, popadając w w y ż s z o ś c i o w ą  i z o l a c j ę  (splendid isolation), zgodnie z dewizą: 
«nikogo nie potrzebuję, jestem o wiele lepszy od tej osoby, od której miałbym oczekiwać miłości, 
jestem sam dla siebie ideałem»”. H.-P. Röhr, Narcyzm – zaklęte „ja‖, Poznań 2007, s. 32–33,
168–176; P. Mamcarz, Strukturalna analiza właściwości podmiotowych w kontekście atrybucji 
oraz addytywności sytuacji traumatycznych, [w:] Interpersonalna trauma. Mechanizmy i kon-
sekwencje, red. A. Widera-Wysoczańska i A. Kuczyńska, Warszawa 2011, s. 77–86.
33 Cyt. za: tamże, s. 369. 
34 Cyt. za: G. Mikes, How to Be an Alien: A Handbook for Beginners and More Advanced Pupils (1946), 
cyt. za: Księga cytatów czyli skarbczyk mądrości wszelkiej pełen, Czytelnikom dla nauki i rozrywki 
ofiarowany, red. I. Matusiak i J. Rohoziński, Warszawa 1999, s. 259.
35 Cyt. za: S. Clarke, 1000 lat wkurzania Francuzów, tłum. S. Kroszczyński, Warszawa 2012, s. 448. 
36 Por. K. Bradley, Contemporary Britain. Historical Insights: Focus on Teaching, Coventry 2010,
s. 4–10; K. Hawkey, C. Morgan, Teaching ‗The Romans‘ in an English Primary School Context,
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cuskich z kolei akcent kładziony jest na kształtowanie postaw etycznych i oby-
watelskich oraz znajomość faktografii, co nierzadko pociąga za sobą, jak 
przyznają badacze europejskich dyskursów edukacyjnych, skłonność do mitolo-
gizowania rodzimej historii37. 

Rozdział drugi omawia problematykę tożsamości kulturowej i narodowej 
współczesnych Portugalczyków. Autor, mgr Marcin Jurga, unaocznia w su-
gestywny sposób rolę, jaką w dzisiejszej Portugalii odgrywają mity historyczne, 
szczególnie zaś mit sebastiański, leżący od prawie pięciuset lat u podłoża 
portugalskich idei mesjańskich i imperialnych. Wartość omawianego tekstu za-
sadza się również na umiejętnym wpleceniu narracji dotyczących niepow-
tarzalności kulturowej mieszkańców tego kraju w rozważania na temat paraleli 
historycznych istniejących między Portugalią a Polską. 

Wychodząc nieco poza kontekst zasadniczych rozważań, poruszanych w tekście, 
warto krótko odnieść się do obecności problematyki mesjańskiej w kontekście 
ogólnoeuropejskim. Wbrew przekonaniu nierzadko wyrażanemu przez Portugal-
czyków, idee mesjańskie, w tym przepowiednia dotycząca tajemniczego, prze-
bywającego w ukryciu władcy, który pewnego dnia zdemaskuje wszelkie kłam-
stwa i zaprowadzi na całym świecie pokój, zostały ukształtowane nie tylko w Por-
tugalii i nie tylko w XVI w. Mit o zaginionym i cudownie powracającym władcy, 
który w omawianym kraju przybrał postać legendy o królu Sebastianie, należy 
do najstarszych i najtrwalszych w całej cywilizacji chrześcijańskiej i śródziem-
nomorskiej. Pojawia się on już w biblijnych proroctwach Jeremiasza i Daniela, 
w średniowiecznym micie o królu Arturze, który ma powrócić z wyspy Avalon, 
w legendach o cesarzach takich jak Karol Wielki, Fryderyk Barbarossa (rzeko-
mo ukryty gdzieś w górskiej pieczarze) czy Karol V (który pewnego dnia 
powróci z klasztornej samotni), a także syn Iwana Groźnego, carewicz Dymitr 
(który nie umarł w wieku chłopięcym, raniony nożem), czy król Polski i Węgier 
Władysław (który rzekomo uniknął śmierci w bitwie pod Warną)38. Z drugiej 
strony nie sposób odmówić słuszności badaczom, iż to właśnie mit o królu 
Sebastianie spośród wszystkich wymienionych zachował do chwili obecnej 
największą zdolność oddziaływania na świadomość narodu, który go zrodził.  

Portugalia należy do tych specyficznych krajów w Europie, gdzie wciąż żywe są 
tradycje mesjańskie. Wyraźnie świadczy o tym skala recepcji w społeczeństwie coraz 
to nowych przesłań, nawiązujących do dziedzictwa sebastiańskiego. Ciekawym 

                                   
[w:] Inter- and Intracultural Differences in European History Textbooks, red. C. Morgan, Bern 
2005, s. 46–51. 
37 M. Chauveau, Algerian colonial history in French textbooks. At the crossroad of nationalism 
and memory clashes, praca magisterska obroniona na Erasmus University w Rotterdamie w 2013 r., 
s. 50, 67, 92. 
38 H. Siewierski, Wstęp, [w:] F. Pessoa, Mensagem = Przesłanie, tłum. A. da Silva i H. Siewierski, 
Warszawa 2006, s. 10.  

 
 27

 
  

przykładem twórcy, który na początku XX w. tchnął nowego ducha w portugalski 
mesjanizm, był Fernando Pessoa, autor poematu Przesłanie (Mensagem). W je-
dnej z jego wciąż żywych i cytowanych strof zwerbalizował on tęsknotę (saudade) 
Portugalczyków skierowaną ku źródłom własnej tożsamości i narastającą wciąż 
w miarę oddalania się od nich. W swoich pieśniach pisał on o Portugalii jako o im-
perium, które w przeszłości było instrumentem Boga: jego ręką niosącą światło wiary, 
obecnie zaś jest już tylko „twarzą Europy” o spojrzeniu „sfinksowym i fatalnym”, 
czyli skierowanym na Zachód cieniem samej siebie39.  

Co ważne, w zgodnej opinii dzisiejszych interpretatorów twórczości Pessoi, 
do realizacji mitycznego Piątego Imperium nie są konieczne kolonie, ponieważ ma to 
być imperium kultury, jednak sam sens tworzenia go nigdy nie powinien być stawiany 
w wątpliwość. Twarz Portugalii, państwa pozbawionego dawnej potęgi, biednego na 
tle unijnych towarzyszy, w pierwszym dziesięcioleciu XXI w. znajdującego się u pro-
gu finansowego kryzysu, powinna przejrzeć się – jak zauważa Henryk Siewier-
ski – „w lustrze swego mitycznego źródła”, by nie Rozpłynąć się w melancholii 
teraźniejszości40. 

Kolejny rozdział, autorstwa Aleksandry Małeckiej, porusza bogate spektrum 
zagadnień związanych z budowaniem tożsamości narodowej Szkotów i współ-
czesnym szkockim separatyzmem. Wśród tez, prezentowanych w pracy, na 
szczególną uwagę zasługują te, odnoszące się do kluczowej roli, jaką w kształ-
towaniu szkockiego etosu odegrała historia szkockiej państwowości oraz stałe 
kultywowanie pamięci o niej poprzez podręczniki historii, przekaz w rodzinie 
oraz kulturę masową41. We wnikliwy sposób artykuł omawia również zagad-
nienia związane z dualistyczną, szkocko-brytyjską tożsamością Szkotów. 

Na uwagę zasługują diagnozy autorki dotyczące kulturowego podłoża, na którym 
ukształtowała się „idea szkockości”. W artykule wysunięta została teza, iż wspo-
mniana idea stanowi pochodną swoistego łączenia przeciwieństw. W „zap-
rogramowaniu kulturowym” Szkotów do głosu dochodzi zarówno indywidualizm, jak 
i silna orientacja grupowa, zarówno kult nauki, jak i duma z własnej historii i tradycji. 
Ciekawą ilustrację i kontekst dla wspomnianych rozważań stanowią słowa wypowie-
dziane u progu lat dziewięćdziesiątych XX w. przez wybitnego szkockiego patriotę, 
historyka Christophera Harvie: 

 
Są rzeczy ważniejsze niż materialny dobrobyt, z powodu których uzyskanie przez 
Szkotów maksymalnej niezależności jest bardzo istotne. Jest raczej […] naszą po-
winnością niż prawem, by brać udział w światowej polityce jako poważny naród, nie 
zaś jako jeden z regionów, pętających się z czapką w ręku po korytarzach w Bruk-

                                   
39 F. Pessoa, Pole zamków, [w:] F. Pessoa, dz. cyt., Warszawa 2006, s. 25. 
40 H. Siewierski, dz. cyt., s. 12–14. 
41 Por. R. Hill, My Europejczycy, tłum. W. Sobiegraj, Warszawa 2004, s. 207. 
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cuskich z kolei akcent kładziony jest na kształtowanie postaw etycznych i oby-
watelskich oraz znajomość faktografii, co nierzadko pociąga za sobą, jak 
przyznają badacze europejskich dyskursów edukacyjnych, skłonność do mitolo-
gizowania rodzimej historii37. 
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tarzalności kulturowej mieszkańców tego kraju w rozważania na temat paraleli 
historycznych istniejących między Portugalią a Polską. 
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[w:] Inter- and Intracultural Differences in European History Textbooks, red. C. Morgan, Bern 
2005, s. 46–51. 
37 M. Chauveau, Algerian colonial history in French textbooks. At the crossroad of nationalism 
and memory clashes, praca magisterska obroniona na Erasmus University w Rotterdamie w 2013 r., 
s. 50, 67, 92. 
38 H. Siewierski, Wstęp, [w:] F. Pessoa, Mensagem = Przesłanie, tłum. A. da Silva i H. Siewierski, 
Warszawa 2006, s. 10.  
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przykładem twórcy, który na początku XX w. tchnął nowego ducha w portugalski 
mesjanizm, był Fernando Pessoa, autor poematu Przesłanie (Mensagem). W je-
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teraźniejszości40. 
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nienia związane z dualistyczną, szkocko-brytyjską tożsamością Szkotów. 
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Są rzeczy ważniejsze niż materialny dobrobyt, z powodu których uzyskanie przez 
Szkotów maksymalnej niezależności jest bardzo istotne. Jest raczej […] naszą po-
winnością niż prawem, by brać udział w światowej polityce jako poważny naród, nie 
zaś jako jeden z regionów, pętających się z czapką w ręku po korytarzach w Bruk-

                                   
39 F. Pessoa, Pole zamków, [w:] F. Pessoa, dz. cyt., Warszawa 2006, s. 25. 
40 H. Siewierski, dz. cyt., s. 12–14. 
41 Por. R. Hill, My Europejczycy, tłum. W. Sobiegraj, Warszawa 2004, s. 207. 
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seli. […] Podczas gdy dwie trzecie ludności świata tworzy społeczeństwa, które, 
zgodnie z terminologią Wall Street, są „mało rentowne”, my posiadamy doświa-
dczenia i tradycje, mogące pomóc instytucjom światowym zmierzyć się z zag-
rożeniami, z którymi są stale konfrontowane. Posiadamy kontakty zarówno z Eu-
ropą, jak i z Trzecim Światem, podobnie jak rozwinęliśmy szeroko zakrojone koncep-
cje dotyczące zrównoważonej ekologii i rozwoju na poziomie małych wspólnot, któ-
rych działania nie są warunkowane pogonią za zyskiem czy zwodniczym nacjonali-
zmem”42. 

 
Temat szkockiego separatyzmu jest współcześnie istotny oraz aktualny o ty-

le, iż kolejne dwa brytyjskie referenda: dotyczące niepodległości Szkocji (2014 r.) 
oraz wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (rok 2016) z dużym 
prawdopodobieństwem raczej zainaugurowały niż zamknęły proces brytyjskich 
zmagań z regionalizmem, separatyzmem i wielokulturowością43.  

26 czerwca 2016 r., dwa dni po referendum, w którym głosami 51,9% oby-
wateli Wysp przesądzono sprawę Brexitu, autonomiczny rząd Nicoli Sturgeon ze 
Szkockiej Partii Narodowej (SNP) oświadczył, że postara się „rozpocząć niezwłocznie 
rozmowy w Brukseli, by zabezpieczyć członkostwo Szkocji w Unii Europejskiej”44. 
Niewątpliwie jednak wiele słuszności jest w stwierdzeniu autorki artykułu, iż 
pragmatyzm gospodarczy Szkotów jest przynajmniej równie silny jak ich uczu-
cia narodowe. Niezależnie od tego, jak duże znaczenie ma dla szkockiego bizne-
su wymiana handlowa z krajami kontynentu, to jej znacząca większość, aż 65%, 
odbywa się w ramach wymiany wewnętrznej w obrębie Wielkiej Brytanii45. 
Niezależnie też od radykalnych postaw reprezentowanych przez SNP, większość 
mieszkańców Szkocji pytanych o stosunek do idei niepodległości, wykazuje od 
lat znaczącą fluktuację postaw ze stopniowo nasilającym się obecnie wskaza-
niem na pozostanie częścią Zjednoczonego Królestwa nawet po przeprowadzo-
nym ostatecznie Brexicie46. 

W rozdziale wieńczącym monografię mgr Inessa Topala analizuje podłoże 
i specyfikę tożsamości regionalnej mieszkańców Donbasu. Ukraińska autorka 

                                   
42 Ch. Harvie, Cultural Weapons. Scotland and Survival in a New Europe, Edinburgh 1992, s. 109. 
43 Por. B.H. Toszek, Dewolucja jako element procesu dezintegracji państwowości brytyjskiej, [w:] 
Współczesne nacjonalizmy, pod red. M. Jezińskiego, Toruń 2008, s. 147–154. 
44 M. Czarnecki, Premier Szkocji: Rozpoczynamy rozmowy w Brukseli, by pozostać w UE, 
http://wyborcza.pl/1,75399,20302030,premier-szkocji-nicola-sturgeon-moj-rzad-rozpocznie-
niezwlocznie.html?disableRedirects=true [dostęp: 1.08.2016]. 
45 A. Massie, Why Brexit Means Scottish Independence Is Off The Table – For Now, http://time. 
com/4390951/brexit-scottish-independence-barriers/ [dostęp: 1.08.2016]. 
46 W końcu lipca 2016 r. stosunek osób opowiadających się za pozostaniem Szkocji w Zjed-
noczonym Królestwie do tych, wyrażających aspiracje niepodległościowe oraz pragnienie pozo-
stania Szkocji w UE wynosił 46% do 37%. M. Smith, Majority of Scots still favour staying in the 
UK after Brexit vote, https://yougov.co.uk/news/2016/07/30/brexit-fails-boost-support-scottish-ind 
ependence/ [dostęp: 1.08.2016].   
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podkreśla doniosłą rolę, jaką w procesie kształtowania kultury i etosu oma-
wianego regionu odegrała historia. Szczególną uwagę poświęca ona problematy-
ce związanej z powstaniem i popularyzacją dwóch toposów: kozackiego, po-
wiązanego z narracją dotyczącą Dzikich Pól, oraz górniczego, związanego z dy-
skursem o Donbasie jako krainie uosabiającej idee prężnej, nowoczesnej, 
bogatej i wielokulturowej społeczności pogranicza. Problematyka tożsamości 
mieszkańców Donbasu została też – co ważne – sprzężona z kwestią Ukrainy jako 
młodego państwa targanego przez pamięć o historycznych podziałach oraz regio-
nalnych uprzedzeniach i resentymentach.  

W tym miejscu warto odwołać się również do tez wysuwanych przez takich 
współczesnych badaczy jak Jarosław Hrycak, Marta Studenna-Skrukwa i To-
masz Stryjek. Hrycak określił Donbas mianem drugiego, po Galicji, centrum 
rozwoju ukraińskiej tożsamości narodowej. Lwów, stanowiący serce Galicji, swój 
nowoczesny status zawdzięczał roli administracyjnej i kulturowej, jaką uzyskał w cza-
sach panowania Habsburgów. Natomiast Juzówka, protoplasta dzisiejszego Doniecka, 
rozwinęła się w wyniku boomu industrialnego, narastającego na południowo-
wschodnich obrzeżach Rosji od końca XVIII w.47 W efekcie współczesna 
Galicja i Donbas reprezentują dwie odmienne wizje, względnie dwa odmienne 
„projekty” tworzenia ukraińskiego narodu.  

Jak zauważa Studenna-Skrukwa, „projekt” galicyjski wyrasta z koncepcji 
narodu, która – siłą rzeczy – zakłada funkcjonowanie państwa w oparciu o do-
minujący etnos tytularny, połączone z marginalizacją „obcych” komponentów 
historycznych, etnicznych i kulturowych. Z kolei u podłoża „projektu” Donbasu 
leży – zdaniem wspomnianej badaczki – idea formowania nowoczesnego uk-
raińskiego narodu na podstawie zasady obywatelstwa, czyli przy założeniu pry-
matu więzi politycznych i gospodarczych nad etnicznymi i kulturowymi48. 

Studenna-Skrukwa stwierdza również, iż eskalowaniu napięcia, czyli stopnio-
wemu antagonizowaniu obu „projektów” sprzyjają nade wszystko ukraińskie elity 
polityczne, dla których zróżnicowanie międzyregionalne stanowi podstawę „poli-
technologicznej mobilizacji elektoratu”49. Jak ujmuje to Anastazja Riabczuk, „gdy 
myśli ludzi zaprząta debata na temat członkostwa w NATO, weteranów II wojny 
światowej, Kościoła czy stosunków z Rosją, ich uwaga nie skupia się na problemach 

                                   
47 Я. Грицак, Формування модерної Українскої нацiї: iсторioграфiя та iсторiософiя 
проблеми, autoreferat rozprawy habilitacyjnej, Instytut Archeologii i Źródłoznawstwa im. M. Hru-
szewskiego Ukraińskiej Akademii Nauk, Kijów 1996, сyt. za: M. Studenna-Skrukwa, Ukraiński 
Donbas. Oblicza tożsamości regionalnej, Poznań 2014, s. 76. 
48 M. Studenna-Skrukwa, Ukraiński Donbas. Oblicza tożsamości regionalnej, Poznań 2014, s. 77. 
49 Tamże, s. 88–89. 
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47 Я. Грицак, Формування модерної Українскої нацiї: iсторioграфiя та iсторiософiя 
проблеми, autoreferat rozprawy habilitacyjnej, Instytut Archeologii i Źródłoznawstwa im. M. Hru-
szewskiego Ukraińskiej Akademii Nauk, Kijów 1996, сyt. za: M. Studenna-Skrukwa, Ukraiński 
Donbas. Oblicza tożsamości regionalnej, Poznań 2014, s. 76. 
48 M. Studenna-Skrukwa, Ukraiński Donbas. Oblicza tożsamości regionalnej, Poznań 2014, s. 77. 
49 Tamże, s. 88–89. 
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bezrobocia, niskich płac, korupcji, ochrony środowiska czy opieki społecznej”50, 
innymi słowy kwestie narodowe i regionalne mają w zamyśle polityków odwrócić 
uwagę obywateli od naprawdę istotnych zagadnień. W efekcie, status Ukrainy jako 
państwa, którego problemy tkwią głęboko w przeszłości, targanego podziałami o cha-
rakterze historycznym, pokrzywdzonego przez wieloletnią dominację z zewnątrz, 
staje się usprawiedliwieniem dla wszystkich bolączek, z jakimi boryka się ona 
współcześnie. Co więcej, „stałe odwoływanie się przywódców partii politycznych 
do wywołujących silne emocje newralgicznych zwrotów w historii zdaje się 
spełniać funkcję opium dla ludu”51. 

Z kolei Tomasz Stryjek kładzie mocniejszy nacisk na polityczny kontekst roz-
woju ukraińskich dyskursów historycznych i narodowych. Zauważa on, iż głównym 
czynnikiem, wpływającym ongiś na heroizację i mityzację przeszłości, był brak 
własnego, niepodległego państwa. Obecnie natomiast, po 1991 r., czynnikiem tym 
jest potrzeba spojenia owego państwa za pomocą silnych, pozytywnych etosów. 
Z tego właśnie względu, jak zauważa badacz, w narracjach historycznych na 
Ukrainie, niezależnie od tego, czy chodzi o Galicję, czy Donbas, dominuje motyw 
zbiorowego heroizmu oraz kreowania Ukraińców na naród ofiar52.  

Radykalizacji nacjonalistycznych dyskursów nie towarzyszy jednak, paradoksal-
nie, analogiczna radykalizacja poglądów statystycznych mieszkańców Ukrainy. 
Patrząc bowiem z perspektywy Galicji lub Donbasu często zapomina się, że olbrzy-
mia większość obywateli tego kraju to ludzie o płynnej tożsamości etnicznej, dwuję-
zyczni, wcielający w życie (często zapewne nieświadomie) idee zgodnej koegzysten-
cji w społeczeństwie wielokulturowym. W tym kontekście warto podkreślić, że 
zgodnie z wynikami badań Pew Research Center, w 2014 r., tuż po aneksji Krymu, do 
negatywnych uczuć związanych z polityką Rosji przyznało się 81% Polaków, około 
71% Europejczyków53 i zaledwie około 60% mieszkańców Ukrainy54. Co więcej, 
zasadniczo pozytywny stosunek tych ostatnich do Rosjan jako narodu nie zmienił się 
nawet po wybuchu wiosną 2014 r. wojny w Donbasie55.  

Prognozy dotyczące przyszłości Donbasu są zagadnieniem, które siłą rzeczy 
wykracza poza ramy niniejszego opracowania. Podsumowując rozważania Doty-
czące tożsamości i specyfiki omawianego regionu, warto jednak odnieść się do 

                                   
50 A. Riabczuk, Dwie Ukrainy, „Res Publica Nowa“ wiosna/lato 2008, s. 115–116, cyt. za: M. Stu-
denna-Skrukwa, dz. cyt., s. 89. 
51 Tamże, s. 156–157. 
52 Tamże, s. 345–346. 
53 W kategorii tej nie uwzględniono poglądów Rosjan. 
54 Choć w sierpniu 2015 r. było to już 72%. Opinion of Russia Largely Unfavorable, 
http://www.pewglobal.org/2015/08/05/russia-putin-held-in-low-regard-around-the-world/russia-
image-08/ [dostęp: 15.08.2016]; Russia‘s Global Image Negative amid Crisis in Ukraine, 
http://www.pewglobal.org/2014/07/09/russias-global-image-negative-amid-crisis-in-ukraine/ 
[dostęp: 15.08.2016]. 
55 T. Stryjek, Ukraina przed końcem Historii. Szkice o polityce państw wobec pamięci, Warszawa 2014, s. 37.  
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opinii, które na temat jego dalszych losów wypowiedzieli, znajdując się, jak 
można przypuszczać, w znacznym stopniu pod wpływem propagandy kre-
mlowskiej, Rosjanie. Co trzeci z nich wyrażał w 2014 r. przekonanie, że separaty-
styczne Republiki Doniecka i Ługańska w przyszłości odłączą się od Ukrainy i uzy-
skają pełną niezależność, zaś co czwarty – że wejdą one w skład Federacji Ro-
syjskiej56. Niezależnie od tego, jak ostatecznie zakończy się konflikt, zakładając 
natomiast, iż wspomniane prognozy wyrażały nie tylko poglądy, lecz również 
nadzieje statystycznych Rosjan, można sformułować konkluzję, iż region Don-
basu, łącznie z jego tożsamością i etosem, jest terytorium, na którym sku-
mulowane są silne emocje i który urósł do rangi politycznego, względnie 
narodowego symbolu nie tylko dla mieszkańców Ukrainy. 

 
*** 

Współczesne hasła związane z budowaniem, odkrywaniem lub reakty-
wowaniem wspólnotowych tożsamości, które dają o sobie znać z wielorakim 
nasileniem w całej Europie, można oceniać z różnych perspektyw. Autorzy 
niniejszego tomu nie stawiają sobie za cel nadawać im jednoznacznych ocen. 
Jednego jesteśmy natomiast pewni. Niezależnie od tego, czy współczesne ruchy 
narodowo-etniczne należałoby doceniać za przywracanie lub utrwalanie ducha 
wspólnoty, walkę o historyczną pamięć i prawdę oraz za hasła powrotu do ko-
rzeni, czy też potępiać za wyolbrzymianie znaczenia kulturowych i narodowych 
różnic oraz petryfikowanie poczucia „odwiecznej” inności, wyższości lub 
krzywdy własnej grupy lub narodu, co w efekcie prowadzić może do zaścian-
kowości, nacjonalizmu i ksenofobii57, nie da się zaprzeczyć diagnozie postawio-
nej przez amerykańskiego antropologa Davida Maybury-Lewisa, iż „etniczność 
nie znika w nowoczesnych państwach”, zaś u progu XXI wieku jesteśmy 
świadkami jej utwierdzania58. 
  

                                   
56 О перемирии на Украине и беженцах, http://fom.ru/Mir/11731 [dostęp: 1.06.2016].  
57 Por. R. Kapuściński, Ten Inny, Kraków 2007, s. 38. 
58 Cyt. za: E. Lewandowski, Pejzaż etniczny Europy, Warszawa 2004, s. 5. 
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„Zdrajcy narodu” – elementy gnozy politycznej  
w procesie demaskacji wroga wewnętrznego w Rosji1 
 

 
 
 

Celem artykułu jest pokazanie, w jaki sposób na potrzeby aktualnej poli-
tyki wewnętrznej elita kremlowska konstruuje obraz opozycji niesyste-
mowej w Rosji jako wroga wewnętrznego, zdrajcę narodu oraz margina-
lizuje wszystkie działania ruchów niesystemowych. Wykorzystywanie 
przez Kreml binarnej struktury „wróg-przyjaciel” oraz działania przeciw-
ko wrogowi, jakim jest opozycja niesytemowa, potwierdza obecność 
elementów dojrzałej gnozy politycznej w Rosji Władimira Putina. 
 

Słowa kluczowe: Rosja, gnoza polityczna, władza 
 
 
Tematem poniższego artykułu jest kwestia obrazu opozycji niesystemowej 

we współczesnej Rosji ze szczególnym uwzględnieniem sposobów kon-
struowania przez elitę kremlowską na potrzeby aktualnej polityki wewnętrznej 
wizerunku opozycji niesystemowej jako wroga wewnętrznego, wichrzyciela po-
rządku, zdrajcy ojczyzny. 

Opozycją niesystemową w Rosji nazywamy te ugrupowania, ruchy poli-
tyczne, grupy społeczne, które krytycznie odnoszą się do obecnego systemu 
politycznego (umownie nazywanego putinizmem lub systemem Putina), 
koncentrując wysiłki na próbach zmiany tego systemu2. 

                                   
1 Tekst artykułu powstał w oparciu o badania przeprowadzone w ramach projektu NCN „Opozycja 
niesystemowa w Rosji – rola i znaczenie w rosyjskiej polityce wewnętrznej” (numer UMO-
2014/13/D/HS5/00637). 
2 Do najważniejszych opozycjonistów niesystemowych zalicza się m.in. Aleksieja Nawalnego, 
Ilję Jaszyna, twórcę projektu „Otwarta Rosja” Michaiła Chodorkowskiego, Michaiła Kasjanowa, 
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Tak przyjęta definicja opozycji niesystemowej pozwala w najpełniejszy sposób 
oddać charakter tego zjawiska we współczesnej Rosji3. Zasadność takiej wykładni 
pojęcia „niesystemowa opozycja w Rosji” wynika z faktu, że jest to struktura niejed-
norodna i nie wyczerpuje jej prosta klasyfikacja na partie koncesjonowane i niekonce-
sjonowane. Opozycja niesystemowa w Rosji jest faktycznie opozycją wobec 
władzy, w przeciwieństwie do opozycji systemowej, którą można określić  
jako opozycję przy władzy, czyli w gruncie rzeczy lojalną wobec elity kremlow-
skiej i będącą elementem tzw. limitowanego pluralizmu w Rosji.  

Wielu autorów uważa, że należy rozgraniczyć opozycję niesystemową od eks-
tremistów i grup o radykalnym charakterze. Te ostatnie „okazują się niesystemowe 
w relacji do społeczeństwa jako meta-systemu, posiadającego wyższe wartości 
moralne i dlatego wymagające odpowiedniego względem siebie stosunku”4. 
Daria Tatarkowa uważa, że należy niesystemową opozycję scharakteryzować 
jako organizacje, ruchy przeciwstawiające się obecnemu reżimowi i elicie 
władzy, uznające legitymizowany przez większość społeczeństwa system poli-
tycznych wartości oraz nie noszące ekstremistycznego charakteru5. 

Mówiąc o opozycji w Rosji ważne jest, by dostrzec fakt, że to Putin jest 
kluczową postacią w kontekście rozmowy o systemowej i niesystemowej 
opozycji. To właśnie stosunek do prezydenta wyznacza fundamentalną różnicę 
między obiema strukturami. Partię zalicza się do niesystemowej, jeśli doprowa-
dzenie do odsunięcia Putina ze stanowiska prezydenta jest jej kluczowym celem. 
I na odwrót: partię można zaliczyć do systemowej, jeżeli odsunięcie Putina nie 
jest dla niej warunkiem sine qua non sukcesu i celem działania6.  Mówimy 
system polityczny – myślimy Putin i na odwrót. 

 
Gnoza polityczna  

 
Wyjaśnienie sposobów deprecjonowania przez Kreml rosyjskiej opozycji 

niesystemowej wymaga odwołania się do terminu gnoza polityczna, której 
elementy wykorzystuje rosyjska władza. Jak zaznacza Romana Bäcker w swoim 
tekście  Język a władza. Między totalitarną gnozą polityczną a statokratyzmem. 

                                   
Garrego Kasparowa, Władimira Miłowa, Władimira Ryżkowa, Ilję Ponomariowa, Siergieja Udal-
cowa.  
3 Tym samym zrezygnowałam z ogólnie przyjętego w systemach demokratycznych określenia 
opozycji niesystemowej jako ugrupowań, którym odmawia się rejestracji, czy pozostających poza 
parlamentem. 
4 Ю. Волков, Социальные системы как обект социологическово анализа, „Социс” 2009  nr 9, s. 120. 
5 Д.Ю. Татаркова, Несистемная оппозициякакспецифика презентации в печатных СМИ, 
„Полис” 2013, nr  04, s. 132.  
6 О возвращении несистемной оппозиции, http://www.ng.ru/editorial/2015-04-21/2_red.html 
[22.06.2015].  
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Język oficjalnych wypowiedzi państwowo-partyjnych funkcjonariuszy PRL w la-
tach 1981–1989 totalitarna gnoza polityczna „charakteryzuje się istnieniem 
skrajnie negatywnego obrazu wroga – odpowiedzialnego za wszelkie istniejące 
zło i przeszkadzającego (obiektywnie) w urzeczywistnianiu dzieła doczesnego 
zbawienia”7. Pod pojęciem gnozy politycznej rozumiemy zamknięty system myślenia, 
wykluczający pluralizm światopoglądowy i przypominający „świecką religię”. 
Atmosfera osaczenia przez wrogów, zarówno tych  zewnętrznych, jak i wew-
nętrznych,  jest ważnym elementem składowym rosyjskiego systemu, który ma 
uzasadniać własne zamknięcie się na wszystkich myślących inaczej niż obecna 
władza8.  

Gnoza jest według Erica Voegelina największą herezją oraz wypaczeniem 
w historii ludzkości – wszystko dlatego, że „gnostyk jest tym, który, wedle włas-
nego mniemania, wie nie tylko, jak wygląda idealna rzeczywistość, ale  również 
jak ją zaprowadzić”9.  

W odniesieniu do Rosji odwołania do gnozy politycznej widać w dyskursie 
elity kremlowskiej. To ona ma receptę na zaprowadzenie idealnego ładu, po-
rządku w kraju, ale ta idealna wizja nie ziści się dopóki istnieją siły zła w postaci 
przeciwników Kremla. Uruchamiane są w tym celu binarne struktury myślenia i kla-
rowne, nie rodzące wątpliwości przekazy dotyczące tego, kto jest wrogiem, czyli 
tym, kogo należy zniszczyć, żeby nie rozprzestrzeniał zgnilizny i degeneracji. 
Sam obraz wroga może się zmieniać w zależności od okoliczności, jednak 
schemat „swój-obcy” pozostaje niezmienny.   

Jak słusznie pisał Michał Głowiński, „przeciwstawienie my-wy czy nasz-
wasz może być wypełnione rozmaitymi treściami, może być nasycane różnymi 
konkretami, o istocie sprawy decyduje to, że nam, czyli tym, którzy posiedli 
słuszność, przeciwstawiany jest wyraźnie nazwany przeciwnik (wyraźnie 
nazwany także wówczas, gdy jest tworem fikcyjnym czy półfikcyjnym)”10. 

W tak skonstruowanym schemacie zmienne „x” – czyli „my”, „nasz”, „obóz 
światła i porządku” oraz „y” – „oni”, „wróg”, „obóz mroku i chaosu” mogą być 

                                   
7  R. Bäcker, Język a władza. Między totalitarną gnozą polityczną a statokratyzmem. Język 
oficjalnych wypowiedzi państwowo-partyjnych funkcjonariuszy PRL w latach 1981–1989, [w:] 
Kulturowe instrumentarium panowania, red. P. Załęcki, R. Paradowski, Toruń 2001, s. 61, zob.  
http://www.home.umk.pl/~zalecki/txt/instrumentarium.html [dostęp: 1.09.2015]. 
8  Więcej o gnozie politycznej przeczytać można w monografii Gnoza polityczna, red. J. Skoczyński, 
Kraków 1998. 
9  T. Niezgoda, Recepcja Joachima z Fiore w średniowiecznych ruchach heretyckich w świetle koncepcji 
gnozy politycznej, „Ex nihilo” 2012, 1 (7), s. 36. 
10 M. Głowiński, O dyskursie totalitarnym, [w:] tenże, Dzień Ulissesa i inne szkice na tematy 
niemitologiczne, Kraków 2000, s. 38–39, cyt za: J. Sadowski, Między Pałacem Rad a Pałacem 
Kultury. Studium kultury totalitarnej, Kraków 2009, s. 51. 
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7  R. Bäcker, Język a władza. Między totalitarną gnozą polityczną a statokratyzmem. Język 
oficjalnych wypowiedzi państwowo-partyjnych funkcjonariuszy PRL w latach 1981–1989, [w:] 
Kulturowe instrumentarium panowania, red. P. Załęcki, R. Paradowski, Toruń 2001, s. 61, zob.  
http://www.home.umk.pl/~zalecki/txt/instrumentarium.html [dostęp: 1.09.2015]. 
8  Więcej o gnozie politycznej przeczytać można w monografii Gnoza polityczna, red. J. Skoczyński, 
Kraków 1998. 
9  T. Niezgoda, Recepcja Joachima z Fiore w średniowiecznych ruchach heretyckich w świetle koncepcji 
gnozy politycznej, „Ex nihilo” 2012, 1 (7), s. 36. 
10 M. Głowiński, O dyskursie totalitarnym, [w:] tenże, Dzień Ulissesa i inne szkice na tematy 
niemitologiczne, Kraków 2000, s. 38–39, cyt za: J. Sadowski, Między Pałacem Rad a Pałacem 
Kultury. Studium kultury totalitarnej, Kraków 2009, s. 51. 
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wypełnione rozmaitymi treściami. Najważniejszy jest jednak fakt, że sam koś-
ciec tego binarnego schematu pozostaje nienaruszony. Wzór x i y sprawdza się 
wyjątkowo dobrze zarówno wobec chaosu nadciągającego z zewnątrz, jak i wo-
bec wewnętrznych wichrzycieli11.  

Mając na uwadze powyższe rozważania możemy wspomnieć definicję mitologii 
politycznej rosyjskiego uczonego Andrieja Toporkowa, który pisał, iż nie odzwiercie-
dla ona rzeczywistości, lecz służy zarządzaniu zbiorową świadomością i zachowa-
niem mas ludzkich. Polityczna mitologia ma być prosta i oczywista, nie  powinna  
operować  abstrakcyjnymi pojęciami,  lecz zrozumiałymi wizualnie i łatwymi do 
zakodowania symbolami: „wróg”, „przyjaciel”12. 

O współczesnym odwoływaniu się do tego schematu w Rosji mówił zmarły 
niedawno rosyjski historyk, Jurij Afanasjew:  

 
Dzisiejsze rosyjskie władze odwołują się do przechowanych w rosyjskiej świadomości 
pradawnych wyobrażeń o należnych nam z Boskiego nadania bezkresnych ruskich zie-
miach, o otaczających nas wrogich siłach Mroku, Zła i Nieprawości i o ruskiej władzy 
będącej jedyną szansą przetrwania dla całej społeczności13.  

 
Dziś przeciwnicy, krytycy rosyjskiej władzy, otrzymują etykietkę „piątej 

kolumny”, oznaczającą grupę prowokatorów, bojowników lub dystrybutorów 
paniki, gotowych do buntu przeciwko prawowitej władzy, „zdrajców narodu”, 
czy „agentów zagranicznych”. Tak prowadzona narracja ma ugruntować w ro-
syjskim społeczeństwie przekonanie, że niczego pozytywnego nie można się 
spodziewać po osobach zaklasyfikowanych do wyżej wymienionych grup.  

 
Opozycja niesystemowa jako rosyjski odpowiednik Zachodu 

 
Opozycję niesystemową łatwo oskarżyć o ideowe powinowactwo z Zacho-

dem, ze względu na odwoływanie się do wartości takich jak demokracja, 
liberalizm, szczególnie cenionych właśnie w państwach cywilizacji zachodniej 
oraz nawiązania do zachodnich wzorców ustrojowych w programach ugrupowań 
opozycyjnych. 

                                   
11 J. Sadowski, Między Pałacem Rad a Pałacem Kultury. Studium kultury totalitarnej, Kraków 
2009, s. 51. 
12 А.Л. Топорков, Мифы и мифология ХХ века:  традиция и современное восприятие, 
http://www.ruthenia.ru/folklore/toporkov1.htmz [10. 06. 2011]. 
13 Jurij Afanasjew: Chciałbym odczarować Rosję. [ADAM MICHNIK żegna przyjaciela], 
http://wyborcza.pl/magazyn/1,148049,18850836,jurij-afanasjew-chcialbym-odczarowac-rosje-
adam-michnik-zegna.html [10.10.2015].  
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Rosyjski krytyka Zachodu wydaje się na tyle głęboko zakotwiczona w ro-
syjskiej kulturze, że wystarczy uruchomić pewne struktury myślenia i mecha-
nizmy oceniające, aby uzyskać efekt deprecjacji państw zachodnich. Dewaluacja 
Zachodu przybiera co prawda nową treść, dostosowaną do dzisiejszych wa-
runków oraz okoliczności, podstawa jednak – oparta na przeświadczeniu o zep-
suciu moralnym świata zachodniego – pozostaje niezmienna.  

W wielu wystąpieniach publicznych Władimir Putin posiłkuje się argumen-
tami dotyczącymi zepsucia i braku wyższych wartości na Zachodzie, by tym 
samym zminimalizować zachwyt rosyjskiego społeczeństwa nad zachodnimi 
osiągnięciami oraz ograniczyć społeczne dążenia do naśladowania państw 
zachodnich. W jubileuszowym wystąpieniu w Klubie Wałdajskim we wrześniu 
2013 roku, jeszcze przed kryzysem ukraińskim prezydent Rosji mówił o ko-
nieczności uwolnienia się od prób naśladowania Zachodu, ponieważ niemożliwe 
jest zaszczepienie idei innych krajów na rodzimy grunt, kopiowanie cudzych 
doświadczeń:  

 
Takie intensywne zapożyczenia, próby cywilizowania Rosji z zewnątrz nie były 
przyjęte przez absolutną większość naszego narodu, ponieważ dążenie do samo-
dzielności duchowej, ideologicznej, suwerenności w zakresie podejmowanych de-
cyzji jest nieodłączną częścią naszego narodowego charakteru14.  

 
Nie można tworzyć państwowości według gotowego, zewnętrznego mode-

lu, wzoru, wgrywać państwu nowy program, jak do komputera. W zaakcento-
waniu różnic między Rosją i Zachodem i wymogu uwolnienia się od prób 
naśladowania Zachodu Putin poszedł jeszcze o krok dalej. Jasno i wyraźnie 
zaznaczył, że po prostu nie ma czego naśladować, bo Zachód jest martwy. Swój 
wywód o „zgniłym Zachodzie” rozpoczął od krytycznej refleksji nad kondycją 
moralną krajów zachodnich: 

 
Widzimy, jak liczne euroatlantyckie kraje faktycznie poszły w stronę odrzucenia swoich 
korzeni, w tym i chrześcijańskich wartości, stanowiących podstawę zachodniej cywiliza-
cji. Podważa się wszystkie aspekty tożsamości: narodowej, kulturalnej, religijnej, a nawet 
płciowej. Na Zachodzie prowadzi się politykę, która na jednym poziomie stawia wielo-
dzietną rodzinę i życie w pojedynkę, wiarę w Boga i wiarę w szatana. Ekscesy popraw-
ności politycznej doprowadzają do tego, że rozmawiamy o rejestracji partii, stawiających 
sobie za cel propagandę pedofilii15.  

 
                                   
14 Выступление Владимира Путина на заседании клуба „Валдай‖, http://www.rg.ru/ 
2013/09/19/ stenogramma-site.html [17.09.2015]. 
15  Tamże.   
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11 J. Sadowski, Między Pałacem Rad a Pałacem Kultury. Studium kultury totalitarnej, Kraków 
2009, s. 51. 
12 А.Л. Топорков, Мифы и мифология ХХ века:  традиция и современное восприятие, 
http://www.ruthenia.ru/folklore/toporkov1.htmz [10. 06. 2011]. 
13 Jurij Afanasjew: Chciałbym odczarować Rosję. [ADAM MICHNIK żegna przyjaciela], 
http://wyborcza.pl/magazyn/1,148049,18850836,jurij-afanasjew-chcialbym-odczarowac-rosje-
adam-michnik-zegna.html [10.10.2015].  
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14 Выступление Владимира Путина на заседании клуба „Валдай‖, http://www.rg.ru/ 
2013/09/19/ stenogramma-site.html [17.09.2015]. 
15  Tamże.   
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Dziwna poprawność polityczna Zachodu ujawnia się również w kontekście 
oceny Silvio Berlusconiego – mówił prezydent Rosji:  

 
Berlusconiego sądzą teraz za to, że żyje z kobietami. Oczywiście, jeśli byłby ho-
moseksualistą, to nikt by go palcem nie tknął. Ludzie w europejskich krajach 
wstydzą się i boją się mówić o swojej religijnej przynależności. Święta unieważ-
niają albo nazywają je jakoś inaczej, wstydliwie ukrywając samą istotę świąt – ich mo-
ralną podstawę. I ten model próbują agresywnie narzucać wszystkim, całemu światu. 
Jestem przekonany, że to prosta droga do degradacji i prymitywizacji, głębokiego de-
mograficznego i moralnego kryzysu. Bez wartości wynikających z chrześcijaństwa 
i innych światowych religii, bez kształtujących się tysiącleciami norm moralnych ludzie 
nieuchronnie utracą swoje człowieczeństwo. Trzeba szanować prawo każdej mniejszości, 
ale też prawo większości nie powinno być poddawane w wątpliwość16. 

 
Opisana w ten sposób degradacja moralna Zachodu, wyzbycie się przez 

świat zachodni tradycji chrześcijańskiej i duchowych wartości jest dla rosyjskiej 
elity rządzącej wystarczającą przesłanką dla konstatacji, że wszyscy ci, którzy 
nawołują do absorpcji zachodnich wartości, działają na szkodę Rosji i wyzbyli 
się uczuć patriotycznych. Idąc dalej tym sposobem myślenia: skoro Zachód to 
demokracja liberalna, a Władimir Putin zdemaskował Zachód, obnażył jego 
„zgniliznę duchową” i upadek obyczajów, to również wszyscy ci, którzy mówią 
o konieczności zmiany władzy w Rosji, krytykują porządek zaprowadzony przez 
Władimira Putina i dążą do liberalizacji systemu i demokratyzacji na wzór 
zachodni nie są patriotami. W ten sposób mamy konstrukcję zero-jedynkową: 
albo popierasz Władimira Putina, albo nie jesteś patriotą. Tertium non datur. 

Wzrost uczuć patriotycznych utożsamiany jest często ze zjednoczeniem się 
wokół prezydenta, wsparciem jego polityki oraz przekonaniem, że zwolennicy 
Zachodu chcą tę jedność podważyć17. Dochodzimy więc do miejsca, w którym 
ważnym elementem staje się opis społecznej reakcji na sposoby konstruowania 
rzeczywistości przez elitę kremlowską.  

 
Wykorzystanie nastrojów społecznych 

 
 Aleksiej Lewinson z niezależnego Centrum Lewady oraz Liubow Borusiak 

z Wyższej Szkoły Ekonomii w Moskwie podkreślają, że nienawiść Rosjan do 
Ameryki i „piątej kolumny” nie są wynikiem propagandy. Zdaniem autorów, 
oburzenie Rosjan już od dawna dojrzewa w rosyjskim społeczeństwie, natomiast te-

                                   
16  Tamże.  
17  Л. Борусяк, А. Левинсон, Анатомия ненависти: как возникло посткрымское единство 
россиян, http://www.rbc.ru/opinions/society/18/03/2015/550973de9a794732 7e5f3a1c [24.10.2015].   
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lewizja i inne prokremlowskie media skutecznie wykorzystują te emocje i wskazują 
kolejnych wrogów, odpowiedzialnych za niepowodzenie Rosjan.  

Propaganda oczywiście może odpowiadać za podniesienie poziomu nie-
nawiści, wytwarzać i rozpowszechniać nowe argumenty wspierające określoną 
wizję rzeczywistości i eksponujące wroga, ale nie uruchamia nienawiści jako 
takiej18. Potwierdza to również dyrektor Centrum Lewady, Lew Gudkow.  
Według niego ludzie są gotowi uwierzyć w coś, co oferuje im propaganda, 
ponieważ ta oferta odpowiada ich obrazowi rzeczywistości. Wszystkie motywy 
przypisywane Zachodowi i tak zwanym wrogom wewnętrznym, są zrozumiałe 
dla ludzi, ponieważ to są ich własne struktury świadomości19.  

Putin to personifikacja masowych wyobrażeń, ich średnia arytmetyczna. 
Putin jest kimś w rodzaju aktywatora, czy katalizatora utajonych pragnień, 
oczekiwań społecznych – mówi socjolog.  

Powyższa analiza koresponduje ze słowami pisarza i dziennikarza, Wa-
lerego Paniuszkina, który łatwość społecznej recepcji narracji o wrogach zew-
nętrznych i wewnętrznych objaśnia opisywanym przez psychologów spo-
łecznych syndromem posttraumatycznym20. 

 Takim traumatycznym przeżyciem dla Rosjan był rozpad Związku Ra-
dzieckiego. Pierwszym etapem radzenia sobie z traumą jest negacja, wyparcie. 
Ten etap, zdaniem Paniuszkina, społeczeństwo rosyjskie już przeszło. Następ-
nym etapem jest uczucie gniewu. I właśnie w tym miejscu, według pisarza, 
znajduje się obecnie społeczeństwo rosyjskie. To etap, gdy gniew rozprzestrze-
niany jest  na wszystkie podmioty, które odbierane są jako wewnętrzni i ze-
wnętrzni wrogowie21. Syndrom posttraumatyczny w pewnym stopniu pokrywa 
się z syndromem „oblężonej twierdzy”, za pomocą którego rosyjska władza stara 
się przekonać społeczeństwo o istnieniu wrogów Rosji, którzy chcą ją zniszczyć. 
Listę podmiotów, najbardziej zagrażających rosyjskim interesom, otwierają 
Stany Zjednoczone. Na kolejnych miejscach są również inne państwa zachodnie. 
Wewnętrznym zagrożeniem jest przenikanie do Rosji zachodnich idei, a wro-
giem – podmioty, które starają się je rozprzestrzeniać.  

                                   
18  Tamże.  
19 Е. Фельдман в беседе с директором левада-центра Львом Гудковым, Тоталитарный 
дрейф, „Новая Газета” 2015, nr 94, 31 sierpnia, zob. http://www.levada.ru/31-08-2015/totalitarn 
yi-dreif [25.10.2015].  
20 Syndrom posttraumatuczny jest opisany przez Elisabeth Kübler-Ross w jej klasycznej pracy 
Rozmowy o śmierci i umieraniu.  
21 Trzecim etapem jest rozpacz. Kolejnym etapem  jest prośba po pomoc; W. Paniuszkin, Rosja jakiej nie 
znacie,  https://www.youtube.com/watch?v=-vbM0ka9QOg [04.12.2014]. 
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oceny Silvio Berlusconiego – mówił prezydent Rosji:  

 
Berlusconiego sądzą teraz za to, że żyje z kobietami. Oczywiście, jeśli byłby ho-
moseksualistą, to nikt by go palcem nie tknął. Ludzie w europejskich krajach 
wstydzą się i boją się mówić o swojej religijnej przynależności. Święta unieważ-
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16  Tamże.  
17  Л. Борусяк, А. Левинсон, Анатомия ненависти: как возникло посткрымское единство 
россиян, http://www.rbc.ru/opinions/society/18/03/2015/550973de9a794732 7e5f3a1c [24.10.2015].   

 
 43

 
  

lewizja i inne prokremlowskie media skutecznie wykorzystują te emocje i wskazują 
kolejnych wrogów, odpowiedzialnych za niepowodzenie Rosjan.  

Propaganda oczywiście może odpowiadać za podniesienie poziomu nie-
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ponieważ ta oferta odpowiada ich obrazowi rzeczywistości. Wszystkie motywy 
przypisywane Zachodowi i tak zwanym wrogom wewnętrznym, są zrozumiałe 
dla ludzi, ponieważ to są ich własne struktury świadomości19.  

Putin to personifikacja masowych wyobrażeń, ich średnia arytmetyczna. 
Putin jest kimś w rodzaju aktywatora, czy katalizatora utajonych pragnień, 
oczekiwań społecznych – mówi socjolog.  

Powyższa analiza koresponduje ze słowami pisarza i dziennikarza, Wa-
lerego Paniuszkina, który łatwość społecznej recepcji narracji o wrogach zew-
nętrznych i wewnętrznych objaśnia opisywanym przez psychologów spo-
łecznych syndromem posttraumatycznym20. 

 Takim traumatycznym przeżyciem dla Rosjan był rozpad Związku Ra-
dzieckiego. Pierwszym etapem radzenia sobie z traumą jest negacja, wyparcie. 
Ten etap, zdaniem Paniuszkina, społeczeństwo rosyjskie już przeszło. Następ-
nym etapem jest uczucie gniewu. I właśnie w tym miejscu, według pisarza, 
znajduje się obecnie społeczeństwo rosyjskie. To etap, gdy gniew rozprzestrze-
niany jest  na wszystkie podmioty, które odbierane są jako wewnętrzni i ze-
wnętrzni wrogowie21. Syndrom posttraumatyczny w pewnym stopniu pokrywa 
się z syndromem „oblężonej twierdzy”, za pomocą którego rosyjska władza stara 
się przekonać społeczeństwo o istnieniu wrogów Rosji, którzy chcą ją zniszczyć. 
Listę podmiotów, najbardziej zagrażających rosyjskim interesom, otwierają 
Stany Zjednoczone. Na kolejnych miejscach są również inne państwa zachodnie. 
Wewnętrznym zagrożeniem jest przenikanie do Rosji zachodnich idei, a wro-
giem – podmioty, które starają się je rozprzestrzeniać.  

                                   
18  Tamże.  
19 Е. Фельдман в беседе с директором левада-центра Львом Гудковым, Тоталитарный 
дрейф, „Новая Газета” 2015, nr 94, 31 sierpnia, zob. http://www.levada.ru/31-08-2015/totalitarn 
yi-dreif [25.10.2015].  
20 Syndrom posttraumatuczny jest opisany przez Elisabeth Kübler-Ross w jej klasycznej pracy 
Rozmowy o śmierci i umieraniu.  
21 Trzecim etapem jest rozpacz. Kolejnym etapem  jest prośba po pomoc; W. Paniuszkin, Rosja jakiej nie 
znacie,  https://www.youtube.com/watch?v=-vbM0ka9QOg [04.12.2014]. 
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Lewinson i Borusiak wskazują, że ważnym elementem nienawiści wobec 
określonej grupy „obcych” jest możliwość łatwego przeniesienia negatywnych 
uczuć na inną grupę. Mechanizm ten możemy zaobserwować w przypadku 
porównania czasów, kiedy Rosjanie za nieszczęścia w swoim życiu oskarżali 
przyjezdnych z Azji Środkowej z dzisiejszymi, gdy te same zarzuty formułowa-
ne są wobec Zachodu, czy „piątej kolumny”, a więc rodzimych demokratów.  

System wskazywania wrogów jest wspierany przez rosyjskich decydentów po-
litycznych, którzy – zdaniem autorów analizy – mają świadomość, że bez wska-
zywania „wroga”, „obcego”, skumulowaną nienawiść obrócą przeciwko „swoim”, 
elicie rządzącej, czyli  tym, którzy de facto odpowiadają za sytuację w kraju22. 

W przypadku tak silnie negatywnych emocji nagromadzonych w spo-
łeczeństwie rosyjskim elita kremlowska zdaje sobie sprawę, że albo wykorzysta 
je jako podporę reżimu i element mobilizacji społecznej, wskazując winnych 
obecnej sytuacji, albo sama stanie się adresatem tej fali niezadowolenia.   

Dlatego też rosyjskich ekspertów nie dziwi fakt, że w ostatnich kilkunastu 
miesiącach po aneksji Krymu głównym wrogiem Rosji, wskazywanym w son-
dażach opinii publicznej, stała się „piąta kolumna”. Propagandowa gleba, która 
pozwoliła kierunkować nienawiść wobec opozycji niesystemowej została 
przygotowana już wcześniej, kiedy po protestach z lat 2011/2012 władza szukała 
sposobów na zdewaluowanie swoich oponentów. Kompromitującym opozy-
cję w oczach społeczeństwa materiałem był film Anatomia protestu, wyemito-
wany na kanale NTV, w którym autorzy próbują udowodnić tezę, że protestują-
cy działali z inspiracji Zachodu, głównie Ameryki, a ich celem było zburzenie 
porządku społeczno-politycznego w Rosji i zaprowadzenie chaosu. Na fali rosnącej 
nienawiści do Ameryki ekipa rządząca w Rosji nie miała większych trudności ze 
stworzeniem koncepcji związków, bliskich relacji między opozycją rosyjską 
a Ameryką. Owa więź pozwoliła na zniesienie podziałów na wroga wewnętrz-
nego oraz zewnętrznego. Wróg jest jeden i wszechobecny.  

W przypadku „piątej kolumny” i wzmacniania nienawiści wobec niej istot-
ny był – zdaniem Lewinsona i Borusiak – związek trzech ważnych czynników. 
Pierwszy – to opisany wyżej mechanizm przeniesienia nienawiści; drugi – to 
uzyskanie z góry komendy charakterystycznej dla  sytuacji tresowania czworo-
nogów, czyli „brać go”; trzeci – gotowość techniczna rosyjskiego systemu 
propagandowego, przede wszystkich głównych kanałów telewizyjnych, do 
uderzenia w „piątą kolumnę” i Amerykę23. 

                                   
22 Л. Борусяк, А. Левинсон, Анатомия ненависти... 
23 Tamże.   
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Istotną rolę w zwiększeniu przekazów deprecjonujących opozycję niesystemo-
wą i działań zmierzających do jej zmarginalizowania w życiu polityczno-
społecznym odegrała sytuacja na Ukrainie, a w szczególności rewolucja godności.  

Aneksja Krymu, zdaniem Lilii Szewcowej – ekspertki The Brookings Insti-
tution – nie była wyrazem chęci ochrony osób rosyjskojęzycznych. Prestiż 
Kremla też był sprawą drugorzędną. Najważniejszym motywem według 
Szewcowej była obawa przed wyczerpywaniem się systemu samodzierżawia. 
Majdan stanowił ostrzeżenie, że społeczeństwa w przestrzeni poradzieckiej 
coraz częściej poszukują alternatywy dla rządów autorytarnych. Dlatego, jeśli 
chodzi o tendencję rozwoju systemu rosyjskiego, zdaniem ekspertki będzie on 
coraz bardziej zbliżał się do totalitaryzmu24. 

Niewątpliwie skutki zaostrzenia reżimu odczuje rosyjska opozycja niesys-
temowa. Izolacja Rosji  po aneksji Krymu i ochłodzenie relacji z Zachodem 
sprawi, że Kreml  przestanie zabiegać o swój wizerunek zagranicą i  nie będzie 
nawet starał się uzasadniać polityki „dokręcania śruby” –  twierdzi Szewcowa. 

 
Niszczenie wroga i język mowy totalitarnej 

 
 W związku z wydarzeniami na Ukrainie w Rosji rozszerzył się zakres kompe-

tencji organizacji prokremlowskich zwalczających opozycję. Fenomenem są bojówki 
„Antymajdanu”. Pisała o tym we wrześniu 2014 roku gazeta „Izwiestia”:  

 
W rosyjskich regionach zaczęło się formowanie drużyn antymajdanowych, które 
wspólnie z organami prawa i porządku będą zapobiegać antypaństwowym, prowo-
kacyjnym, agresywnym działaniom opozycji niesystemowej, celem których jest 
zmiana ustroju konstytucyjnego25.  

 
Na stronie internetowej ruchu „Antymajdan” czytamy manifest jego aktywistów:  
 

Złączyliśmy się w ruch Antymajdan, ponieważ kochamy Rosję i chcemy zacho-
wać oraz ochronić nasz wielki kraj. Działamy razem, aby zapobiec kolorowym re-
wolucjom, ulicznym rozruchom, chaosowi i anarchii. Nie pozwolimy, by naszymi 
miastami rządziły siły, które nienawidzą silnej i suwerennej Rosji i które posiadają 
aprobatę i wsparcie z zagranicy. Wierzymy, że tylko suwerenna Rosja może zapewnić 
godne życie swoim obywatelom. W związku z tym wszystkie kluczowe decyzje doty-

                                   
24  Л. Шевцова, Как Россия возвращает мир к ожиданию войны, http://www.ej.ru/ 
?a=note&id=24692 [19.09.2015]. 
25 В России началось формирование антимайданных дружин, http://izvestia.ru/ news/576041 
[24.10.2015].  



 
 44 

Lewinson i Borusiak wskazują, że ważnym elementem nienawiści wobec 
określonej grupy „obcych” jest możliwość łatwego przeniesienia negatywnych 
uczuć na inną grupę. Mechanizm ten możemy zaobserwować w przypadku 
porównania czasów, kiedy Rosjanie za nieszczęścia w swoim życiu oskarżali 
przyjezdnych z Azji Środkowej z dzisiejszymi, gdy te same zarzuty formułowa-
ne są wobec Zachodu, czy „piątej kolumny”, a więc rodzimych demokratów.  

System wskazywania wrogów jest wspierany przez rosyjskich decydentów po-
litycznych, którzy – zdaniem autorów analizy – mają świadomość, że bez wska-
zywania „wroga”, „obcego”, skumulowaną nienawiść obrócą przeciwko „swoim”, 
elicie rządzącej, czyli  tym, którzy de facto odpowiadają za sytuację w kraju22. 

W przypadku tak silnie negatywnych emocji nagromadzonych w spo-
łeczeństwie rosyjskim elita kremlowska zdaje sobie sprawę, że albo wykorzysta 
je jako podporę reżimu i element mobilizacji społecznej, wskazując winnych 
obecnej sytuacji, albo sama stanie się adresatem tej fali niezadowolenia.   

Dlatego też rosyjskich ekspertów nie dziwi fakt, że w ostatnich kilkunastu 
miesiącach po aneksji Krymu głównym wrogiem Rosji, wskazywanym w son-
dażach opinii publicznej, stała się „piąta kolumna”. Propagandowa gleba, która 
pozwoliła kierunkować nienawiść wobec opozycji niesystemowej została 
przygotowana już wcześniej, kiedy po protestach z lat 2011/2012 władza szukała 
sposobów na zdewaluowanie swoich oponentów. Kompromitującym opozy-
cję w oczach społeczeństwa materiałem był film Anatomia protestu, wyemito-
wany na kanale NTV, w którym autorzy próbują udowodnić tezę, że protestują-
cy działali z inspiracji Zachodu, głównie Ameryki, a ich celem było zburzenie 
porządku społeczno-politycznego w Rosji i zaprowadzenie chaosu. Na fali rosnącej 
nienawiści do Ameryki ekipa rządząca w Rosji nie miała większych trudności ze 
stworzeniem koncepcji związków, bliskich relacji między opozycją rosyjską 
a Ameryką. Owa więź pozwoliła na zniesienie podziałów na wroga wewnętrz-
nego oraz zewnętrznego. Wróg jest jeden i wszechobecny.  

W przypadku „piątej kolumny” i wzmacniania nienawiści wobec niej istot-
ny był – zdaniem Lewinsona i Borusiak – związek trzech ważnych czynników. 
Pierwszy – to opisany wyżej mechanizm przeniesienia nienawiści; drugi – to 
uzyskanie z góry komendy charakterystycznej dla  sytuacji tresowania czworo-
nogów, czyli „brać go”; trzeci – gotowość techniczna rosyjskiego systemu 
propagandowego, przede wszystkich głównych kanałów telewizyjnych, do 
uderzenia w „piątą kolumnę” i Amerykę23. 

                                   
22 Л. Борусяк, А. Левинсон, Анатомия ненависти... 
23 Tamże.   
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24  Л. Шевцова, Как Россия возвращает мир к ожиданию войны, http://www.ej.ru/ 
?a=note&id=24692 [19.09.2015]. 
25 В России началось формирование антимайданных дружин, http://izvestia.ru/ news/576041 
[24.10.2015].  
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czące życia naszego narodu muszą być podejmowane w Moskwie, a nie w Wa-
szyngtonie i Brukseli. […] Widzimy tragedię Ukrainy, gdzie bratobójcza wojna w Don-
basie zaczęła się na Majdanie, od demonstracji ulicznych i zamieszek.  Zdecydowanie 
stwierdzamy, iż nie dopuścimy do siłowego obalenia legalnie wybranej władzy, bez 
względu na to, jakimi pięknymi sloganami ta przemoc będzie tuszowana26.  

 
Wśród założycieli ruchu „Antymajdan” znajduje się między innymi Alek-

sander Załdostanow –  przywódca nacjonalistycznego klubu motocyklowego 
„Nocne Wilki”, Dmitrij Sablin – emerytowany pułkownik, członek Rady Fe-
deracji, jeden z liderów organizacji „Bractwo Bojowe”, która skupia weteranów 
wojennych i byłych wojskowych,  oraz pisarz i publicysta Nikołaj Starikow. 

Ruch „Antymajdan” to powstała z inicjatywy Kremla imitacja oddolnego 
ruchu obywatelskiego.  Organizacja po pierwsze pozwala na konsolidację rady-
kalnie nastawionych sprzymierzeńców władzy, a po drugie pomaga tej ostatniej 
zwalczać oponentów politycznych bez formalnego wykorzystania struktur pań-
stwowych27. Aktywiści „Antymajdanu” nie tylko nie wykluczają używania prze-
mocy, ale wyraźnie deklarują, że przeciwników silnej i suwerennej Rosji, a więc 
w domyśle – Rosji Putina – będą niszczyć.  

Niszczenie wrogów systemu musi być jednak w oczach społeczeństwa ro-
syjskiego działaniem zasadnym, dlatego Kreml radykalizuje język opisujący 
przeciwników politycznych. 

W czasie wystąpienia w marcu 2014 do Zgromadzenia Federalnego Władi-
mir Putin mówił o „piątej kolumnie” i „zdrajcach narodu”28:  

 
Niektórzy politycy zachodni już straszą nas nie tylko sankcjami, lecz i perspek-
tywą zaostrzenia problemów wewnętrznych. Chciałoby się wiedzieć, co mają oni 
na uwadze: działania pewnej piątej kolumny – różnego rodzaju narodowych zdraj-
ców – czy też pogorszenie sytuacji społeczno-ekonomicznej Rosji i tym samym 
sprowokowanie niezadowolenia ludzi?29 
 

Elita rządząca próbuje wzbudzać negatywne asocjacje również w przypadku or-
ganizacji pozarządowych pozyskujących fundusze na działalność z zagranicy, prawnie 
sankcjonując określanie ich „agentami zagranicznymi”. Już w 2011 roku Putin nazwał 
organizacje pozarządowe otrzymujące dofinansowanie z zagranicy „pseudo-

                                   
26 Манифест, http://antimaidan.ru/page/9 [12.10.2015].  
27 K. Chawryło, Antymajdan w Rosji – nowy instrument Kremla w walce z opozycją, 
 http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-01-21/antymajdan-w-rosji-nowy-instrument-
kremla-w-walce-z-opozycja [23.10.2015]. 
28 С. Павлова, Национал-предатели Путина, http://www.svoboda.org/content/article/ 25302687. 
html [13.10.2015]. 
29 Tamże.   
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organizacjami pozarządowymi”, zarzucając im zdradę. Charakteryzując te pod-
mioty wykorzystał nawet biblijne porównanie, mówiąc, iż „Judasz nie jest w na-
szym narodzie szczególnie poważaną postacią”30. 

W 2012 roku prezydent Rosji podpisał tzw. ustawę o agentach zagranicznych, 
według której organizacje finansowane z zagranicznych funduszy muszą być reje-
strowane jako „organizacje pełniące funkcje zagranicznych agentów”, a także 
wyraźnie opisane w ten sposób we wszystkich materiałach publicznych, jeśli 
władze uznają, że angażują się w „działalność polityczną”31.   

Mimo ostrej krytyki ustawy przez obrońców praw człowieka w Rosji i na Za-
chodzie wielu prokremlowskich ekspertów rosyjskich zachwala rezultaty wprowa-
dzenia nowych przepisów. Szef Centrum Politycznej Informacji Aleksiej Muchin 
podkreślił, że ustawa spowodowała odstąpienie od używania czarnego PR przez 
organizacje pozarządowe, które przychylność zagranicznych darczyńców chciały 
zdobyć przez krytykę obecnej władzy rosyjskiej32.  

W maju 2015 roku prawo dotyczące organizacji pozarządowych uległo dal-
szemu zaostrzeniu. Putin podpisał wówczas ustawę pozwalającą władzom Rosji 
uznać międzynarodowe organizacje pozarządowe oraz firmy za niepożądane na 
terytorium FR. Taki status może otrzymać organizacja albo firma „stwarzająca 
zagrożenie dla podstaw ustroju konstytucyjnego Rosji, jej obronności lub 
bezpieczeństwa”33.   

„Zdrajca narodu”, „zagraniczny agent”, „piąta kolumna” to typowe zwroty 
totalitarnej nowomowy oznaczające wroga obiektywnego – mogą być nimi 
wszyscy ci, którzy obiektywnie przeszkadzają klasie rządzącej34.  

Zamknięty język mowy totalitarnej coraz bardziej charakteryzuje współcze-
sny rosyjski dyskurs oficjalny i publicystyczny. Rzeczywistość w niej jest 
wyraźnie zarysowana. Nie ma miejsca na swobodną interpretację. Jak zaznacza 
Jakub Sadowski, język kultury totalitarnej to system semiotyczny o bardzo 
wysokim stopniu zamkniętości, czyli system pokrewny np. językowi znaków 

                                   
30  Ю. Маловерьян, „Единая Россия‖ выдвинула Путина в президенты, http://www. 
bbc.com/sian/mobile/russia/2011/11/111127_yedinaya_putin_candidacy.shtml [27.10.2015].  
31 Год российскому закону об «иностранных агентах», http://www.golos-ameriki.ru/content/ 
amnesty-international-ngo/1794107.html [22.10.2015].  
32  Закон об иностранных агентах упорядочил работу НКО, http://ria.ru/society/20140214/994 
858381.html [dostęp: 08.04.2014]. 
33 Putin podpisał ustawę, która pozwala wyrzucać zagraniczne organizacje pozarządowe z Rosji, 
http://wpolityce.pl/swiat/245641-putin-podpisal-ustawe-ktora-pozwala-wyrzucac-zagraniczne-
organizacje-pozarzadowe-z-rosji [09.10. 2015]. 
34  М. Ямпольский, Новинка сезона: «национал-предатели», http://www.newtimes.ru/ articles/ 
detail/80877/#hcq=c6IQ7sp [13.10.2015]. 
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czące życia naszego narodu muszą być podejmowane w Moskwie, a nie w Wa-
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26 Манифест, http://antimaidan.ru/page/9 [12.10.2015].  
27 K. Chawryło, Antymajdan w Rosji – nowy instrument Kremla w walce z opozycją, 
 http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-01-21/antymajdan-w-rosji-nowy-instrument-
kremla-w-walce-z-opozycja [23.10.2015]. 
28 С. Павлова, Национал-предатели Путина, http://www.svoboda.org/content/article/ 25302687. 
html [13.10.2015]. 
29 Tamże.   
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drogowych. Znak zakazu przekraczania prędkości to przecież wzór z jedną 
zmienną. Niezależnie od tego, jaką wartość wpiszemy w jasne pole otoczone 
czerwoną obwódką, istota komunikatu się nie zmieni: nie wolno przekraczać 
wskazanej prędkości jazdy35.  

Język totalitarny będący zaprzeczeniem wieloznaczności jest więc daleki od 
przekazów artystycznych. Słusznie więc  Borys  Uspienski  i  Jurij  Łotman  zaz-
naczają  „niemożliwość poezji na etapie mitologicznym”, czyli właśnie „w Ra-
mach zamkniętego systemu semiotycznego, przyporządkowującego wartości  
mitologicznym zmiennym”36.  
 
Podsumowanie 

 
 W procesie dewaluacji niesystemowej opozycji w Rosji wykorzystywany 

jest konstrukt binarnej  struktury wróg-przyjaciel, w której opozycja krytykująca 
obecnego prezydenta Władimira Putina oraz system przez niego stworzony 
pozycjonowana jest w polu wróg. Etykietkowanie w ten sposób rosyjskiej 
opozycji niesystemowej ułatwia elicie kremlowskiej wskazywanie elementów jej 
ideowego powinowactwa z obarczanym odpowiedzialnością za wszystkie nie-
szczęścia Rosji – Zachodem. Tym samym opozycja niesystemowa jako we-
wnętrzny Zachód staje się „piątą kolumną”, „zdrajcą narodu”, antypatrio-
tycznym podmiotem dążącym do zniszczenia Rosji. Koncepcje te znajdują 
aprobatę w społeczeństwie rosyjskim ze względu na silną potrzebę szukania 
winnych własnych frustracji oraz niezadowolenia z otaczającej rzeczywistości. 
Propaganda tym samym pomaga ukierunkować istniejącą złość.   

Opisane w artykule działania władz zorientowane na dyskredytację opozy-
cji niesystemowej oraz dobór środków służących temu celowi stają się egzem-
plifikacją występowania we współczesnej Rosji elementów totalitarnej gnozy po-
litycznej w dojrzałej postaci. Zwolennicy obecnego prezydenta oraz prokremlowskie 
środki masowej informacji budują narrację, w której Władimir Putin występuje w cha-
rakterze zbawiciela i ojca narodu37, pierwszego patrioty w kraju, dzięki któremu 
Rosja chroniona jest od burzących ład i porządek społeczno-polityczny koloro-
wych rewolucji. Prezydent jednak nieustannie musi zmagać się siłami Zła i Mro-
ku, czyli Zachodu i współpracujących z nim liderów opozycji niesystemowej. 
To sprawia, że tym samym wszelkie jego decyzje prowadzące do ograniczenia 
                                   
35 J. Sadowski, Między Pałacem Rad a Pałacem Kultury..., s. 53. 
36 Tamże, s. 54. 
37 Warto w tym miejscu wspomnieć choćby dokument Prezydent wyemitowany w kwietniu 2015 roku w pań-
stwowej telewizji rosyjskiej „Rossija 1” z okazji piętnastolecia rządów Władimira Putina w Rosji, 
zob. O. Nadskakuła, Prezydent „zbawicielem‖ Rosji,  http://stosunki.pl/?q=content/prezydent-
%E2%80%9Ezbawicielem%E2%80%9D-rosji [26.10.2015].  

wpływu i możliwości działania tych sił wydają się w pełni uprawomocnione. 
Wykorzystywanie języka mowy totalitarnej w toku dewaluacji opozycji niesys-
temowej wydaje się zabiegiem bardzo niebezpiecznym, prowadzącym do 
radykalizacji nastrojów społecznych oraz przekonania, że pluralizm poglądów 
zagraża Rosji, a każdy myślący inaczej niż decydenci polityczni jest zdrajcą 
narodu, którego należy zniszczyć. Z historii wiemy czym mogą zakończyć się 
takie przekonania podzielane przez zdecydowaną większość społeczeństwa. Jak 
słusznie zauważył kiedyś William Isaac Thomas: „Sytuacje uważane przez ludzi 
za rzeczywiste mają rzeczywiste konsekwencje”.
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fot. M. Żakowska 
 
„Wszystkiego najlepszego z okazji święta Wielkiego Zwycięstwa!” Baner umieszczony w cen-
trum Smoleńska, upamiętniający siedemdziesiątą rocznicę zwycięstwa ZSRR w II wojnie 
światowej. Zdjęcie wykonano w lutym 2016 r. 
 

Zgodnie z wynikami badań socjologicznych, przeprowadzonych w 2014 r., za najważ-
niejsze wydarzenie w historii Rosji mieszkańcy Federacji Rosyjskiej uważają zwy-
cięstwo ZSRR w II wojnie światowej, która w FR nazywana jest wielką wojną ojczyź-
nianą. Wspomniało o nim aż 86% pytanych, proszonych o wymienienie 10 wydarzeń z ro-
dzimej historii, których daty  powinien znać każdy Rosjanin. Na drugim miejscu (67% głosów) 
wymieniono pierwszy lot człowieka w kosmos, a na trzecim chrzest Rusi Kijowskiej (66%). Na 
trzynastym miejscu (25% odpowiedzi) padła odpowiedź – „przyjęcie obecnie obowiązującej 
konstytucji FR”38. 

  
  

                                   
38 Какие даты российской истории мы считаем важнейшими? И какие – знаем?, 
http://fom.ru/Proshloe/11896 [dostęp: 17.08.2016].  
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wymieniono pierwszy lot człowieka w kosmos, a na trzecim chrzest Rusi Kijowskiej (66%). Na 
trzynastym miejscu (25% odpowiedzi) padła odpowiedź – „przyjęcie obecnie obowiązującej 
konstytucji FR”38. 

  
  

                                   
38 Какие даты российской истории мы считаем важнейшими? И какие – знаем?, 
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„National traitors” – elements of  political gnosis in the process of 
 unmasking the internal enemy in Russia 

The aim of this article is to present the image of non-systemic opposition in 
contemporary Russia, with particular emphasis on marginalization of non-syste-
mic opposition movements by the Kremlin‟s authority. From the point of view of 
Kremlin's domestic policy the non- systemic opposition is a national traitor, in-
ternal enemy, unpatriotic part of society, which should be destroyed. 
The usage of the binary structure „friend and enemy” by Kremlin and its actions 
against the enemy – the non-systemic opposition, confirms the presence of ele-
ments of mature geopolitical gnosis in Vladimir Putin's Russia.    
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Rosyjska apokalipsa 
Bunt i wykroczenie jako  syndromy społecznego  
kryzysu we współczesnej kinematografii rosyjskiej 
 
 
 
 

Artykuł porusza problematykę buntu i wykroczenia, widzianą przez 
pryzmat motywów „świata na opak” i poradzieckiej apokalipsy, obec-
nych w kinematografii rosyjskiej XXI w. Autorka dowodzi, że motywy te we 
współczesnym kinie rosyjskim funkcjonują w przeważającym stopniu w ra-
mach dyskursu społecznego, piętnującego społeczny wymiar rzeczywistości 
poradzieckiej. Bunt i wykroczenie jawią się jako siły destrukcyjne, ich 
sprawcy zaś jako ludzie, których należy napiętnować.  
 
Słowa kluczowe: Rosja, idea apokalipsy, bunt, wykroczenie, kryzys spo-
łeczny, kinematografia 

 
 
 

Mieszkamy w kraju zwycięskiej apokalipsy […] spełniły się przepo-
wiednie, a co się jeszcze nie spełniło, spełnia się1. 
 

 
Wiktor Jerofiejew 

 
 

 „Nie daj Boże widzieć bunt rosyjski, bezmyślny i bezlitosny”. Bohater po-
wieści Córka kapitana, autorstwa Aleksandra Puszkina, przypomniał w tych 
słowach starcia religijne, zrywy chłopskie, miejskie bunty jako wydarzenia per-

                                   
1 W. Jerofiejew, Rosyjska apokalipsa, tłum. A. de Lazari, Warszawa 2008, s. 297.  
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manentnie obecne w rosyjskiej historii2. Równocześnie zaś zawarł w nich prze-
korną autocharakterystykę Rosjan, chlubiących się tym, że są ludźmi o niepos-
kromionych, „szerokich naturach”; autocharakterystykę, z którą większość jego 
rodaków zgadza się do tej pory. Filozof Iwan Iljin w pierwszej połowie XX w. 
pisał:  

 
Człowiek rosyjski z samej natury jest człowiekiem wolnym. Jego wolność przeja-
wia się w tej organicznej naturalności i prostocie, w tej improwizatorskiej lekkości 
i bezpośredniości, która odróżnia wschodniego Słowianina od narodów zachod-
nich […] Rosjanie żyli i wzrastali na bezkresnych przestrzeniach i do nieograni-
czoności dążyli3.  

 
Nie inaczej opisują siebie Rosjanie żyjący u progu XXI wieku, przypisując 

sobie cechy, takie jak szczodrość, odwaga i niezdyscyplinowanie4. 
W przytoczonym powyżej słowach o rosyjskim buncie Puszkin zawarł jed-

nak również inny osąd, z którym przeważająca część Rosjan utożsamia się także 
obecnie: bunt to zwiastun społecznej i politycznej katastrofy. W historiozofii 
rosyjskiej tezy o zbliżającej się lub spełniającej apokalipsie są nieodłącznie 
powiązane z rozważaniami o chaosie, anarchii, buncie. Myśl tę sugestywnie 
wyraża Joanna Wojnicka, pisząc o różnym sposobie rozumienia zmierzchu 
cywilizacji w myśli zachodnioeuropejskiej i rosyjskiej. Podczas gdy ta pierwsza 
oparta była na afirmowaniu schyłku europejskiej kultury,  

 
w Rosji wskazywano raczej na zgliszcza po wielkim pożarze. Europejscy myśli-
ciele – stwierdza Wojnicka – kokietowali śmiercią cywilizacji, rosyjscy artyści 
widzieli otchłań. Tam, gdzie ze strwożoną ciekawością oczekiwano na barbarzyń-
cę, Rosjan straszyła wizja azjatyckiej hordy. Wreszcie tam, gdzie z ulgą, w imię 
narodzin wyemancypowanego człowieka, żegnano starego Boga, Rosjanie widzieli 
nadciągający cień antychrysta5. 

 
Motyw buntu i apokalipsy jest również stale obecny we współczesnej re-

fleksji intelektualistów rosyjskich na temat kondycji państwa i kultury, budowa-
nych na gruzach państwowości i ideologii radzieckiej. Dzisiejsi artyści rosyjscy 
wykazują tendencję ku gloryfikacji czasów Rosji przedrewolucyjnej, co uwi-
dacznia się chociażby w twórczości Nikity Michałkowa, który, „coraz bardziej 

                                   
2 А. Сергеева, Русские стереотипы поведения, традиции, ментальность, Москва 2006, s. 154. 
3 Cyt. za: A. de Lazari, O. Riabow, Wolność, [w:] Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-an-
gielski, t. 3, red. A. de Lazari, Łódź 2000, s. 346. 
4 Мирглазамироссиян. Мифы и внешняя политика, red. В. Колосов, Москва 2003, s. 107–108. 
5 J. Wojnicka, Apokalipsa naszych czasów, [w:]  Autorzy kina europejskiego III, red. A. Helman i A. Pitrus, 
Kraków 2007, s. 155.  
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wchodząc w rolę cukiernika”, ukazał Rosję imperatorską Aleksandra III „w pos-
taci w pełni uformowanego […] tortu w Cyruliku syberyjskim”6 (2000). Opisowi 
rzeczywistości Rosji współczesnej zdaje się natomiast przyświecać idea prze-
ciwna, którą ująć można właśnie w wizji apokalipsy, „świata na opak”. 

Jak zauważa Aleksandra Zamarajewa, od końca XX wieku  elementem stale 
obecnym w dyskursie na temat sytuacji państwa po 1991 r. jest metafora 
„rozpadu”. Miała ona nie tylko wyprzeć ze świadomości zbiorowej „wszelkie 
wydarzenia dekady poza samym rozpadem państwa radzieckiego”, lecz również 
przenieść swe znaczenie na pozostałe dziedziny życia: „wraz z państwem utRa-
cone zostały inne przymioty utożsamiane z doświadczeniem radzieckim” – „po-
ziom moralności, ideowość, solidarność, altruizm, patriotyzm”7.  

W książce poświęconej Rosyjskiej apokalipsie pisarz Wiktor Jerofiejew su-
gestywnie dowodzi, że Rosja „nie może zrozumieć, po co istnieje. Nie posiada 
idei narodowej, która byłaby zdolna zjednoczyć kraj”8. Życie współczesnych 
Rosjan toczyć się ma w „ideologicznej próżni”, na „ruinach wartości moral-
nych”9. Socjalistyczne państwo przeobraziło się w raj dzikiego kapitalizmu; 
władza komunistyczna – w „gównokrację” (diermokracja), kolektywne „my” 
(jako cel historii) – w indywidualne „ja”10; potrzeby społeczne zaczęły wzrastać 
szybciej niż możliwość ich zaspokojenia.  Jedynym, co zdaje się łączyć sieroty 
po komunistycznej utopii ma być – jak ujmuje to w ślad za Sergueiem Oushaki-
nem Zamarajewa – „wspólnota utraty”, oparta na „recytacji strat spowodowa-
nych transformacją”, będąca objawem „dyskursywnego tworzenia solidarności 
społecznej oraz konstrukcji nowych form przynależności i tożsamości”11. 

W poniższych rozważaniach prześledzę dyskurs tożsamościowy, kreowany przez 
twórców współczesnej kinematografii rosyjskiej, uwypuklając obecne w nim Mo-
tywy buntu, związane z wizją postradzieckiej apokalipsy. Moim celem będzie 
ustalenie w jakim wymiarze dyskurs ten wpisuje się w opisane powyżej tradycyjne 
autonarracje, łączące się w myśli i tożsamości rosyjskiej z problematyką buntu, 
destrukcji i chaosu. Analizując je postaram się uzasadnić tezę, zgodnie z którą 
opisane filmowe motywy pojawiają się w zasadniczo dwóch kontekstach. Część 
twórców prezentuje wykroczenie i bunt jako społeczny przymus, reakcję na 

                                   
6 I. Tatarowa, Ergo sum. Poszukiwania sensu istnienia w polskim i radzieckim filmie 1960–1990, 
Warszawa 2004, s. 151. 
7 A. Zamarajewa, „Dzierżawa albo chaos‖: metafora „rozpadu‖ w polityce symbolicznej Rosji, 
[w:] Symbol w polityce, red. I. Massaka, Toruń 2012, s. 252. 
8 W. Jerofiejew, Rosyjska apokalipsa, dz. cyt., s. 9.  
9 Tamże, s. 10. 
10 Tamże, s. 15. 
11 A. Zamarajewa, „Dzierżawa albo chaos‖, dz. cyt., s. 252. 



 
 54 

manentnie obecne w rosyjskiej historii2. Równocześnie zaś zawarł w nich prze-
korną autocharakterystykę Rosjan, chlubiących się tym, że są ludźmi o niepos-
kromionych, „szerokich naturach”; autocharakterystykę, z którą większość jego 
rodaków zgadza się do tej pory. Filozof Iwan Iljin w pierwszej połowie XX w. 
pisał:  

 
Człowiek rosyjski z samej natury jest człowiekiem wolnym. Jego wolność przeja-
wia się w tej organicznej naturalności i prostocie, w tej improwizatorskiej lekkości 
i bezpośredniości, która odróżnia wschodniego Słowianina od narodów zachod-
nich […] Rosjanie żyli i wzrastali na bezkresnych przestrzeniach i do nieograni-
czoności dążyli3.  

 
Nie inaczej opisują siebie Rosjanie żyjący u progu XXI wieku, przypisując 

sobie cechy, takie jak szczodrość, odwaga i niezdyscyplinowanie4. 
W przytoczonym powyżej słowach o rosyjskim buncie Puszkin zawarł jed-

nak również inny osąd, z którym przeważająca część Rosjan utożsamia się także 
obecnie: bunt to zwiastun społecznej i politycznej katastrofy. W historiozofii 
rosyjskiej tezy o zbliżającej się lub spełniającej apokalipsie są nieodłącznie 
powiązane z rozważaniami o chaosie, anarchii, buncie. Myśl tę sugestywnie 
wyraża Joanna Wojnicka, pisząc o różnym sposobie rozumienia zmierzchu 
cywilizacji w myśli zachodnioeuropejskiej i rosyjskiej. Podczas gdy ta pierwsza 
oparta była na afirmowaniu schyłku europejskiej kultury,  

 
w Rosji wskazywano raczej na zgliszcza po wielkim pożarze. Europejscy myśli-
ciele – stwierdza Wojnicka – kokietowali śmiercią cywilizacji, rosyjscy artyści 
widzieli otchłań. Tam, gdzie ze strwożoną ciekawością oczekiwano na barbarzyń-
cę, Rosjan straszyła wizja azjatyckiej hordy. Wreszcie tam, gdzie z ulgą, w imię 
narodzin wyemancypowanego człowieka, żegnano starego Boga, Rosjanie widzieli 
nadciągający cień antychrysta5. 

 
Motyw buntu i apokalipsy jest również stale obecny we współczesnej re-

fleksji intelektualistów rosyjskich na temat kondycji państwa i kultury, budowa-
nych na gruzach państwowości i ideologii radzieckiej. Dzisiejsi artyści rosyjscy 
wykazują tendencję ku gloryfikacji czasów Rosji przedrewolucyjnej, co uwi-
dacznia się chociażby w twórczości Nikity Michałkowa, który, „coraz bardziej 

                                   
2 А. Сергеева, Русские стереотипы поведения, традиции, ментальность, Москва 2006, s. 154. 
3 Cyt. za: A. de Lazari, O. Riabow, Wolność, [w:] Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-an-
gielski, t. 3, red. A. de Lazari, Łódź 2000, s. 346. 
4 Мирглазамироссиян. Мифы и внешняя политика, red. В. Колосов, Москва 2003, s. 107–108. 
5 J. Wojnicka, Apokalipsa naszych czasów, [w:]  Autorzy kina europejskiego III, red. A. Helman i A. Pitrus, 
Kraków 2007, s. 155.  
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wchodząc w rolę cukiernika”, ukazał Rosję imperatorską Aleksandra III „w pos-
taci w pełni uformowanego […] tortu w Cyruliku syberyjskim”6 (2000). Opisowi 
rzeczywistości Rosji współczesnej zdaje się natomiast przyświecać idea prze-
ciwna, którą ująć można właśnie w wizji apokalipsy, „świata na opak”. 

Jak zauważa Aleksandra Zamarajewa, od końca XX wieku  elementem stale 
obecnym w dyskursie na temat sytuacji państwa po 1991 r. jest metafora 
„rozpadu”. Miała ona nie tylko wyprzeć ze świadomości zbiorowej „wszelkie 
wydarzenia dekady poza samym rozpadem państwa radzieckiego”, lecz również 
przenieść swe znaczenie na pozostałe dziedziny życia: „wraz z państwem utRa-
cone zostały inne przymioty utożsamiane z doświadczeniem radzieckim” – „po-
ziom moralności, ideowość, solidarność, altruizm, patriotyzm”7.  

W książce poświęconej Rosyjskiej apokalipsie pisarz Wiktor Jerofiejew su-
gestywnie dowodzi, że Rosja „nie może zrozumieć, po co istnieje. Nie posiada 
idei narodowej, która byłaby zdolna zjednoczyć kraj”8. Życie współczesnych 
Rosjan toczyć się ma w „ideologicznej próżni”, na „ruinach wartości moral-
nych”9. Socjalistyczne państwo przeobraziło się w raj dzikiego kapitalizmu; 
władza komunistyczna – w „gównokrację” (diermokracja), kolektywne „my” 
(jako cel historii) – w indywidualne „ja”10; potrzeby społeczne zaczęły wzrastać 
szybciej niż możliwość ich zaspokojenia.  Jedynym, co zdaje się łączyć sieroty 
po komunistycznej utopii ma być – jak ujmuje to w ślad za Sergueiem Oushaki-
nem Zamarajewa – „wspólnota utraty”, oparta na „recytacji strat spowodowa-
nych transformacją”, będąca objawem „dyskursywnego tworzenia solidarności 
społecznej oraz konstrukcji nowych form przynależności i tożsamości”11. 

W poniższych rozważaniach prześledzę dyskurs tożsamościowy, kreowany przez 
twórców współczesnej kinematografii rosyjskiej, uwypuklając obecne w nim Mo-
tywy buntu, związane z wizją postradzieckiej apokalipsy. Moim celem będzie 
ustalenie w jakim wymiarze dyskurs ten wpisuje się w opisane powyżej tradycyjne 
autonarracje, łączące się w myśli i tożsamości rosyjskiej z problematyką buntu, 
destrukcji i chaosu. Analizując je postaram się uzasadnić tezę, zgodnie z którą 
opisane filmowe motywy pojawiają się w zasadniczo dwóch kontekstach. Część 
twórców prezentuje wykroczenie i bunt jako społeczny przymus, reakcję na 

                                   
6 I. Tatarowa, Ergo sum. Poszukiwania sensu istnienia w polskim i radzieckim filmie 1960–1990, 
Warszawa 2004, s. 151. 
7 A. Zamarajewa, „Dzierżawa albo chaos‖: metafora „rozpadu‖ w polityce symbolicznej Rosji, 
[w:] Symbol w polityce, red. I. Massaka, Toruń 2012, s. 252. 
8 W. Jerofiejew, Rosyjska apokalipsa, dz. cyt., s. 9.  
9 Tamże, s. 10. 
10 Tamże, s. 15. 
11 A. Zamarajewa, „Dzierżawa albo chaos‖, dz. cyt., s. 252. 
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rzeczywistość, będącą niczym innym, jak ciągłą, okrutną walką o przetrwanie. 
Drugi kontekst wspomnianych przedstawień związany jest natomiast z wizją 
buntu i wykroczenia jako sposobów manifestowania przez bohaterów pragnienia 
zaznania pełnej wolności, wyzwolonej z wszelkich prawnych i moralnych 
okowów. Tezę tę postaram się unaocznić, analizując treść następujących 
wybitnych, nagradzanych w Rosji i za granicą  dzieł filmowych powstałych na 
początku XXI w.: Okrucieństwo Mariny Lubakowej (2007), Bączek Wasilija 
Sigariewa (2009), Tlen Iwana Wyrypajewa (2009), Szczęście ty moje Siergieja 
Łoźnicy (2010) i Elena Andrieja Zwiagincewa (2011).  

 
Bunt jako przymus 

 
Na wstępie prześledzę struktury fabularne filmów Elena i Szczęście ty moje. 

Pierwszy z utworów opowiada historię prostej żony i matki, którą okoliczności 
zmuszają do opowiedzenia się po stronie interesów męża lub syna. Mąż kobiety 
jest bogatym, schorowanym emerytem, przy którym pełni ona rolę opiekunki. 
Gdy po kolejnym pobycie w szpitalu uświadamia on sobie, że jego dni są 
policzone, postanawia zmienić testament, zapisując cały majątek córce. Sytuacja 
ta stawia jednak kobietę w sytuacji trudnej o tyle, iż oznaczającej brak możliwo-
ści pomocy finansowej dla rodziny syna z pierwszego małżeństwa. Bezrobotny, 
zobojętniały życiowo syn, jego po raz kolejny ciężarna żona oraz ich najstarszy 
potomek, pragnący za wszelką cenę uniknąć wcielenia do wojska, nasilają presję 
psychiczną wobec Eleny, by ta wpłynęła na zmianę decyzji męża. Postawiona 
wobec dylematu podwójnej lojalności, bohaterka ostatecznie decyduje się 
postawić na pierwszym miejscu obowiązki wobec syna i z ciężkim sercem truje 
męża. Bogactwo przynosi poczucie socjalnego bezpieczeństwa, nie wpływa 
jednak na zmianę pasywnego, by nie powiedzieć pasożytniczego, trybu życia 
rodziny Eleny, z nieodłącznie towarzyszącym mu spleenem. Nie zmienia 
również wiele w życiu głównej bohaterki. Sensem jej istnienia wciąż pozostaje 
opieka i troska wobec najbliższych. Kobieta wybrała we własnym mniemaniu 
„zło konieczne” – nie dręczą jej wyrzuty sumienia. 

Drugi z omawianych filmów, Szczęście ty moje, stanowi opartą na praw-
dziwych historiach opowieść o rzeczywistości rosyjskiej głubinki. Siergiej Ło-
źnica stworzył opowieść o kraju, którego mieszkańcy całkowicie zatracili 
moralny i emocjonalny balans, a ich życie stało się pasmem gwałtu, mordu i prze-
mocy. W filmie pojawia się motyw niemrawej, skorumpowanej milicji, co gor-
sza – zaludnionej psychopatami: funkcjonariusze jednego z komisariatów 
zatrzymują kierowców pod byle pretekstem, po czym zakuwają, gwałcą, tor -
turują i zabijają w szale strzałem w głowę. Przedstawicielom sił zbrojnych nie 
chce się pofatygować, by przekazać matce zwłoki jej syna-rekruta: zostawiają  

 
 57

 
  

ciało pierwszemu napotkanemu gospodarzowi, gotowemu podpisać papiery. 
Wynajęte przez przedsiębiorcę budowlanego zbiry systematycznie puszczają 
z dymem domy mieszkańców kołchozu. Gros zła w filmie wyrządza jednak nie 
władza, a zwykli ludzie. Trzech mężczyzn zabija kierowcę ciężarówki, by przejąć 
jego towar, którym okazuje się mąka. Widzimy również takie patologie życia 
społecznego, jak dziecięca prostytucja. Co gorsza, zło w świecie przedstawio-
nym okazuje się reprodukować od pokoleń. Jeden z zabójców tuż po wojnie 
został podstępnie ograbiony z całego uciułanego na froncie majątku, przez co 
stracił dobre imię, perspektywy życiowe, narzeczoną. Drugi okazuje się być 
synem człowieka, który w czasie wojny został zabity przez wojskowych 
maruderów – rodaków, którym udzielił gościny.  

Pora na parę uwag spajających tą część wywodu. Omówione filmy wielekroć 
odwołują się do anarchistycznych i apokaliptycznych motywów, a wątki buntu i wy-
kroczenia są w nich wręcz nierozłącznie związane z ideą upadku, zagłady. Apokalipsa 
to anarchia oraz wszechobecny duchowy nihilizm i chaos. Bunt i wykroczenie – to 
siewcy owego chaosu i anarchii.  

Kontekst, w jakim oba motywy zostają użyte, pozostaje zasadniczo ten sam. 
Omówione dzieła piętnują za ich pośrednictwem zjawisko darwinizmu społecz-
nego. Zostaje w nich postawiony znak równości między buntem a de-
strukcyjnymi działaniami, niszczącymi podstawy funkcjonowania społeczeń-
stwa: przede wszystkim łamaniem zasad więzi międzyludzkich, w tym norm 
seksualno-obyczajowych, w mniejszym stopniu – łamaniem prawa. Akty buntu 
są aktami destrukcji, dokonywanymi rękami ludzi, powodowanych z reguły 
niskimi instynktami, takimi jak nienawiść, próżność, zachłanność, chciwość, 
czy, jak ma to miejsce w filmie Szczęście ty moje – poczucie całkowitej bezkar-
ności, przechodzące w rozbestwienie. Antybohaterką okazuje się nawet tytułowa 
postać z filmu Elena, dopuszczająca się zabójstwa ze źle pojętego poczucia 
obowiązku.  

W każdym z wymienionych dzieł bunt oraz wykroczenie jawią się jako siły 
destrukcyjne, ich sprawcy zaś jako ludzie, których należy ukarać lub przynajm-
niej napiętnować. Każdy motyw, czy będzie to pragnienie zemsty, wywalczenia 
awansu społecznego, czy pomocy bliskim, prowadzić ma do destrukcji, być 
zwiastunem apokalipsy. Wszystkie działania, podejmowane przez bohaterów 
wymienionych filmów, zasługują w świecie przedstawionym na potępienie.  

Równocześnie, świat apokalipsy zdaje się być światem, z którego nie da się 
uciec i którego nie da się zmienić. Nie tylko dotyka ona każdego, lecz również 
reprodukuje się w działaniach lub bierności ludzi, będących jej świadkami. Bo-
haterowie w czynionych przez siebie aktach apokaliptycznej destrukcji są w zna-
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cznym stopniu marionetkami, sterowanymi przez system darwinizmu spo-
łecznego. Ich działania podejmowane są niejako w odruchu bezwarunkowym, są 
wymuszone przez patologiczne okoliczności zewnętrzne, takie jak niespra-
wiedliwość społeczna, alienacja, bieda. Co więcej, nawet podejmowanie przez 
bohaterów określonych działań ukazywane jest nie tyle jako akt świadomego de-
cydowania o własnym losie, lecz owoc nihilizmu, fatalizmu, poczucia braku al-
ternatyw. Te właśnie „okoliczności zewnętrzne” stanowią klamrę ukazanych w po-
szczególnych dziełach sekwencji tragicznych zdarzeń.  

 
Bunt jako wyzwolenie 
Człowiek nigdy się nie wyrzeknie prawdziwego cierpienia, zniszczenia  
i chaosu…  

 
W dalszej kolejności prześledzę fabułę filmów Okrucieństwo, Bączek i Tlen. 

Pierwszy z nich opowiada historię dwóch kobiet: biednej, zbuntowanej nastolat-
ki Wiki i statecznej prawniczki Zoi. Obie połączy doświadczenie porzucenia, 
poczucie „obrazy” na świat i tego, że nikomu nie są potrzebne. Wika, pobita 
przez zbirów, nasłanych przez kochanka Zoi za próbę szantażu, przekonuje 
prawniczkę do wywarcia zemsty na partnerze, wmawiając jej, że ten ją zwodził. 
Kobiety wkraczają na drogę przestępstwa (kradzież samochodu i podpalenie daczy 
mężczyzny, szantaż, skutkujący wyrzuceniem go z pracy, kradzież pieniędzy z kan-
celarii Zoi), prowadzą awanturnicze życie, obfitujące w przypadkowe spotkania 
z mężczyznami, wyprawy po niebezpiecznych dzielnicach, permanentną 
ucieczkę przed stróżami prawa. Przekraczają wszelkie granice ryzyka w nadziei na 
zaznanie wolności i „prawdziwego życia”. Film nie kopiuje jednak fabuły ani 
przesłania Thelmy i Louise, amerykańskiego dzieła będącego apoteozą kobiecej 
przyjaźni i katharsis zaznawanego dzięki życiu „w drodze”. Ostatecznie Wika 
okrada Zoję i oddaje ją w ręce milicji, wcześniej informując kobietę, że od 
początku pragnęła ją zniszczyć i nią manipulowała. Cyniczna, pozbawiona 
hamulców moralnych dziewczyna triumfuje nie tylko na gruzach szczęścia 
mężczyzny, który ją skrzywdził, lecz również oddanej przyjaciółki i własnej rodziny. 

Bolesne relacje między dwiema kobietami stanowią również motyw przewodni 
filmu Bączek (po ros. волчок, wyraz ten może być również tłumaczony jako „wil-
czek”). Jego bohaterkami są bezimienna matka i córka, zamieszkałe w biednej, 
bezimiennej osadzie. Ich losy można streścić posługując się metaforą niekończą-
cego się, obłąkańczego biegu, metaforą, która stanowi zresztą klamrę otwierającą 
i zamykającą film. Pierwsza scena – samotnej ucieczki matki – kryminalistki i pro-
stytutki, przed milicją, kończy się schwytaniem brzemiennej kobiety i wtrą-
ceniem jej na kilka lat do więzienia. Dziewczynka, która wówczas przychodzi na  
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świat, oddana zostaje pod opiekę babci. Po wyjściu na wolność kobieta będzie 
regularnie nawiedzać rodzinny dom, traktując go jako przejściowy azyl, bazę 
wypadową do właściwego, burzliwego życia. Dziewczynka z kolei będzie żyć 
wieczną tęsknotą za piękną, silną, trudno dostępną matką. Życie matki stanie się 
niekończącą fizyczną i mentalną ucieczką przed córką, traktowaną jako życiowy 
balast, w poszukiwaniu siebie, lepszego życia, upragnionego świata. Życie 
dziewczynki – nieustanną pogonią za matką, bez której nie potrafi sobie ona 
wyobrazić istnienia. Ich bieg stanie się niekończącym się ciągiem rozczarowań, 
powtarzających się niczym piruety bączka – dziecięcej zabawki, podarowanej 
niegdyś dziewczynce. Ostatnia scena filmu ukazuje kres owego biegu. Matka 
– sterana życiem narkomanka, po latach wraca do domu na jeden dzień, nie 
obdarzając nastoletniej córki zainteresowaniem, po czym radośnie ucieka z pie-
niędzmi, nie oglądając się za dziewczynką, która wybiega za nią w ciemność i umiera. 

Ostatni z omawianych filmów, Tlen, jest trudny w analizie o tyle, że posłu-
guje się estetyką feerycznego wideoklipu, zaś jego reżyser otwarcie przyznał, że 
dzieło należy chłonąć raczej niż rozumieć, gdyż znaczenie ma w nim nie treść, a rytm 
wypowiadanych słów. Nawet przyjmując jednak to zastrzeżenie nie sposób 
moim zdaniem przyjąć, że film jest wyłącznie performancem, oszałamiającym 
wizualnie, lecz pustym treściowo. Niewątpliwie warto zanurzyć się w jego 
paradoksalną, obrazoburczą treść i podjąć się próby interpretacji zawartego w nim 
przesłania. Fabuła filmu stanowi ciąg dziesięciu wideoklipów i dialogów na 
temat namiętności, szaleństwa, zbrodni i śmierci, ujętych w formułę dekalogu. 
Sasza – chłopak z prowincji –  zakochuje się z wzajemnością w pełnej życia 
Saszy, rudowłosej piękności ze stolicy, zarąbuje łopatą swoją nieatrakcyjną żonę 
(którą później zakopie w ogrodzie), po czym wpada w ekstatyczny taniec. Szasza 
odwzajemnia jego uczucie i młodzi wdają się w namiętny romans. Para raperów, 
opowiadających o ich dziejach, opiewa ich miłość, stwierdzając m.in., że „wszystko 
na świecie dzieje się za sprawą dwóch rzeczy: szalonej miłości, to jest miłości tak 
silnej, że czyni człowieka szalonym; i pragnienia oddechu”12. Z drugiej strony jednak 
owa „pochwała szaleństwa” wyraźnie sprowadzona zostaje do absurdu. Namiętność, 
łamiąca wszelkie zasady, okazuje się być zaczynem autodestrukcji, zbrodni, 
fanatyzmu. Miłość kochanków przyrównana zostaje do skutkującego świętą 
wojną fundamentalizmu muzułmanów, zaś zachłystywanie się życiodajnym 
„tlenem” okazuje się skutkować śmiercią: dziewczyna umiera na haju po 
zażyciu narkotyków, chłopak nawdychawszy się piołunu.    

                                   
12 И. Вырыпаев, Кислород, s. 8, dramaturgiya.p.ht/vyrypaev_06.doc [dostęp: 15.06.2013].  
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cznym stopniu marionetkami, sterowanymi przez system darwinizmu spo-
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12 И. Вырыпаев, Кислород, s. 8, dramaturgiya.p.ht/vyrypaev_06.doc [dostęp: 15.06.2013].  
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Tym samym, wątkami łączącymi wszystkie opisane utwory są motywy tra-
gicznych w skutkach buntów i wykroczeń, traktowanych jako akty wyzwolenia i sa-
mowoli. Elementami odróżniającymi od siebie wspomniane dzieła są jedynie 
motywacje zbuntowanych bohaterów. W filmie Okrucieństwo będzie nią żądza 
zemsty, w filmie Bączek – pogarda i pragnienie ucieczki, w filmie Tlen – szalona 
miłość. Równocześnie, za dylematami opisywanych postaci i za zamysłem 
twórczym autorów omówionych utworów zdaje się kryć znacznie głębsze 
przesłanie, biorące inspirację w rosyjskiej myśli filozoficzno-religijnej, zakorze-
nionej w teologii prawosławnej, odzwierciedlonej m.in. w dziełach Fiodora 
Dostojewskiego13. Zawarte w omówionych filmach przesłanie zdaje się bazować 
na wierze we wrodzoną grzeszność istoty ludzkiej, równocześnie zaś na przeko-
naniu o możliwości zaznania odkupienia za sprawą konfrontacji z ukrytym w duszy 
złem pod postacią szczerej do bólu spowiedzi. Więcej, pełnej wolności, pełnego 
człowieczeństwa, pełnego katharsis zaznać można jedynie zanurzając się we 
własnym grzechu, destrukcji i cierpieniu. Myśl tę dobrze oddaje masochistyczna 
miejscami emfaza cechująca opisywane filmy. Widać ją też w poszczególnych 
wypowiadanych przez bohaterów kwestiach, jak chociażby w dialogu dwojga 
raperów w filmie Tlen:  

 
ONA: No a dla ciebie, co jest najważniejsze? 
ON: To samo, co i dla ciebie. 
ONA: Jeśli teraz powiesz, że tlen, to zejdę ze sceny. 
ON: Nie myśl, że jestem głupszy od ciebie. 
ONA: Więc co? 
ON: Najpierw ty. 
ONA: Jeśli powiem to na głos, to wyda się banalne i wszyscy będą się za mnie 
wstydzić. Ty pierwszy. 
ON: Ze mną jest tak samo. Ty zacznij, a ja się przyłączę. 
ONA: Pewnie grałeś kiedyś w ogrodzie z jakąś dziewczynką w grę, kto pierwszy 
zdejmie majtki? 
ON: Grałem. A ty? 
ONA: Sumienie. 
ON: Dla mnie też14. 

 

                                   
13 Por. N. Bierdiajew, Dusza rosyjska i polska, [w:] Dusza polska i rosyjska. Od Adama Mickiewicza i Ale-
ksandra Puszkina do Czesława Miłosza i Aleksandra Sołżenicyna. Antologie, red. A. de Lazari, Warszawa 
2004, s. 146. 
14 И. Вырыпаев, Кислород, dz. cyt., s. 21.  
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Idea szczerości, zawarta w przesłaniu opisanych dzieł, zawiera moim zdaniem 
pokrewieństwo z rozważaniami o naturze dobra i zła oraz istocie człowieczeństwa, 
sformułowanymi m.in. przez Dostojewskiego w Notatkach z podziemia: 

 
I dlaczego tak mocno, tak uroczyście jesteście przeświadczeni, że tylko to, co nor-
malne i pozytywne, słowem – jedynie błogostan jest dla człowieka korzystny? Czy 
aby rozum się w tej ocenie nie myli? A może człowiek pożąda nie tylko błogosta-
nu? Może równie mocno nęci go cierpienie? Może z cierpienia właśnie odnosi tyle 
samo korzyści, co z błogostanu? […] Gustować wyłącznie w błogostanie – to 
nawet jakoś nieprzyzwoicie. […] Jestem pewien, że człowiek nigdy się nie wy-
rzeknie prawdziwego cierpienia, zniszczenia i chaosu. Cierpienie – przecie to 
jedyne źródło świadomości! Toteż, choć […] świadomość […] jest dla człowieka 
największym nieszczęściem, wiem, że człowiek to lubi i nie zamieni na żadne 
satysfakcje15. 

 
We wszystkich opisywanych dziełach odnaleźć można również myśl, towa-

rzyszącą twórcom kina rosyjskiego od jego narodzin, którą streścić można 
słowami „amerykańskiej” anegdoty o Andrieju Tarkowskim, przekazanej przez 
Krzysztofa Zanussiego: 

 
Pamiętam, jak w Stanach, w trakcie publicznej debaty przed projekcją Nostalgii 
tłumaczyłem pytanie naiwnego amerykańskiego widza, który wyczuł w Andrieju 
duchowego przewodnika i zapytał: «Co mam robić, aby być szczęśliwym?» An-
drieja zdumiało to pytanie, powiedział: «To nieważne! Nie warto myśleć o szczę-
ściu». – «A o czym warto?» […] Andriej odpowiedział mu na to, wywołując całą 
serię podstawowych eschatologicznych pytań […]: Po co istnieję? […] Jakie jest 
moje miejsce w Kosmosie? […] A kiedy człowiek znajdzie odpowiedź na te pyta-
nia, to trzeba w pokorze spełniać swoje zadanie16. 

 

*** 
Na zakończenie pokuszę się o dygresję, wykraczającą poza zasadniczą sferę 

moich rozważań. Zjawisko buntu, anarchii, apokalipsy zdaje się w kine-
matografii rosyjskiej nie dotykać przynajmniej jednej sfery życia – świata 
obecnej wielkiej polityki, władzy. Jest to charakterystyczne o tyle, że współcze-
sne rosyjskie filmy, poruszające tematykę historyczną, nie traktują wielkiej 
polityki jako tabu. Po roku 1991, chociażby, powstał szereg filmów, gloryfikują-
cych idealne imperium Romanowów i piętnujących okres władzy komunistycz-

                                   
15 F. Dostojewski, Notatki z podziemia, [w:] tegoż: Notatki z podziemia. Gracz, tłum. G. Karski, 
Warszawa 1992, s. 31–32. 
16 K. Zanussi, Wspominając Andrieja Tarkowskiego, „Kwartalnik Filmowy” 1995, nr 9–10, s. 10. 
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13 Por. N. Bierdiajew, Dusza rosyjska i polska, [w:] Dusza polska i rosyjska. Od Adama Mickiewicza i Ale-
ksandra Puszkina do Czesława Miłosza i Aleksandra Sołżenicyna. Antologie, red. A. de Lazari, Warszawa 
2004, s. 146. 
14 И. Вырыпаев, Кислород, dz. cyt., s. 21.  
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Idea szczerości, zawarta w przesłaniu opisanych dzieł, zawiera moim zdaniem 
pokrewieństwo z rozważaniami o naturze dobra i zła oraz istocie człowieczeństwa, 
sformułowanymi m.in. przez Dostojewskiego w Notatkach z podziemia: 
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największym nieszczęściem, wiem, że człowiek to lubi i nie zamieni na żadne 
satysfakcje15. 

 
We wszystkich opisywanych dziełach odnaleźć można również myśl, towa-

rzyszącą twórcom kina rosyjskiego od jego narodzin, którą streścić można 
słowami „amerykańskiej” anegdoty o Andrieju Tarkowskim, przekazanej przez 
Krzysztofa Zanussiego: 

 
Pamiętam, jak w Stanach, w trakcie publicznej debaty przed projekcją Nostalgii 
tłumaczyłem pytanie naiwnego amerykańskiego widza, który wyczuł w Andrieju 
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drieja zdumiało to pytanie, powiedział: «To nieważne! Nie warto myśleć o szczę-
ściu». – «A o czym warto?» […] Andriej odpowiedział mu na to, wywołując całą 
serię podstawowych eschatologicznych pytań […]: Po co istnieję? […] Jakie jest 
moje miejsce w Kosmosie? […] A kiedy człowiek znajdzie odpowiedź na te pyta-
nia, to trzeba w pokorze spełniać swoje zadanie16. 

 

*** 
Na zakończenie pokuszę się o dygresję, wykraczającą poza zasadniczą sferę 

moich rozważań. Zjawisko buntu, anarchii, apokalipsy zdaje się w kine-
matografii rosyjskiej nie dotykać przynajmniej jednej sfery życia – świata 
obecnej wielkiej polityki, władzy. Jest to charakterystyczne o tyle, że współcze-
sne rosyjskie filmy, poruszające tematykę historyczną, nie traktują wielkiej 
polityki jako tabu. Po roku 1991, chociażby, powstał szereg filmów, gloryfikują-
cych idealne imperium Romanowów i piętnujących okres władzy komunistycz-

                                   
15 F. Dostojewski, Notatki z podziemia, [w:] tegoż: Notatki z podziemia. Gracz, tłum. G. Karski, 
Warszawa 1992, s. 31–32. 
16 K. Zanussi, Wspominając Andrieja Tarkowskiego, „Kwartalnik Filmowy” 1995, nr 9–10, s. 10. 
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nej. Tym bardziej zastanawia więc, że krytycznie ukazany świat współczesnej 
wielkiej polityki jest w obecnej kinematografii rosyjskiej z zasady nieobecny17. 
Dlaczego? Czy w grę wchodzi fakt, iż dla zwykłych śmiertelników jest on niedostęp-
ny? Czy może nie powinien zostać sprofanowany przez anarchię i bunt, by nie 
wywołać niepoprawnych politycznie skojarzeń? Może natomiast twórcy 
krytykujący świat polityki robią to wystarczająco skutecznie ukazując go pod 
historycznym kamuflażem?   
  

                                   
17 Jednym z niewielu dzieł podejmujących krytykę współczesnego rosyjskiego establishmentu jest 
Lewiatan (2014) w reżyserii Andrieja Zwiagincewa. Film ten, sfinansowany notabene przez 
rosyjskie ministerstwo kultury i doceniony na forum międzynarodowym (zdobywca Złotego 
Globu i nagrody za reżyserię w Cannes) w Rosji spotkał się ze zmasowaną nagonką polityczną. 
Obrazowi zarzuca się, iż jest antyrosyjski, obraża uczucia religijne, jest wulgarny i powstał na 
zlecenie służb Zachodu. Z tego powodu film, opowiadający o losach człowieka, próbującego nie 
dopuścić do odebrania mu domu przez mera miasta i w efekcie zmiażdżonego przez machinę 
państwa, został nie tylko ocenzurowany i zbojkotowany, lecz wręcz dotknięty społeczną anatemą. 
J. Wróblewski, Film, którego Rosja się boi, „Polityka” 10.03.2015, http://www.polityka.pl/tygodni 
kpolityka/kultura/1611479,1,dlaczego-lewiatan-andrieja-zwiagincewa-budzi-tak-wiele-kont rowersji.read 
[dostęp:14.12.2015].  
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Artykuł omawia rozwój, aktywność oraz wpływ wywierany przez rosyjską 
społeczność muzułmańską w sferze medialnej i kulturowej na obszarze 
Federacji Rosyjskiej. Autor argumentuje, że jest ona obecnie społeczno-
ścią coraz liczniejszą oraz coraz bardziej wpływową, zaś jej rozwój po-
strzegać można jako jeden z najważniejszych  rezultatów odrodzenia re-
ligijnego w Rosji. 
 
Słowa kluczowe: islam, Rosja, społeczność muzułmańska, kultura, media, 
religie w Rosji 

 
 

Swoboda wyznania i kultu religijnego była jednym z ważniejszych ele-
mentów pierestrojki, a więc jednym z kierunków rozwoju Rosji na przełomie lat 
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych  XX wieku. Ustanowienie wolności reli-
gijnej rozpatrywać można z jednej strony jako element  liberalizacji reżimu so-
wieckiego, a później, po rozpadzie ZSRR – jako element demokratyzacji. Za 
symboliczną datę renesansu religijnego w Rosji przyjąć można rok 1988, kiedy 
to na poziomie ogólnopaństwowym obchodzono jubileusz tysięcznej rocznicy 
oficjalnego chrztu Rusi1. 25 października 1990 roku Rada Najwyższa ZSRR przyjęła 
ustawę „O wolności wyznań”2, która zrównała pod względem prawnym wszystkie 
wyznania, natomiast artykuł 14 konstytucji Federacji Rosyjskiej z 1993 roku stwier-
                                   
1 А. Малашенко, Ислам «легализованный» и возрожденный,, [w:] Двадцать лет религиозной 
свободы в России, red. А. Малашенко, С. Филатов, Москва 2009, s. 245–247. 
2 Постановление ВС РСФСР от 25.10.1990 n 268-1 о порядке введения в действие закона 
РСФСР „О свободе вероисповеданий‖, http://pravo.levonevsky.org/baza/soviet/sssr0655.htm 
[dostęp: 25.11.2015]. 
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dzał, iż „żadna religia nie może być uznana za państwową lub obowiązującą”. 
Dodatkowo ustawa „O wolności sumienia i związkach wyznaniowych” z 1997 
roku uznawała, iż prawosławie, islam, judaizm i buddyzm są integralną częścią 
historycznego dziedzictwa Rosji3, a także wymagała od innych grup wyznanio-
wych poddania się złożonym procedurom rejestracyjnym, umożliwiającym ich 
działalność na terenie kraju. Pomimo krytyki samej ustawy na arenie międzynarodo-
wej jako naruszającej wolność wyznania, jej orędownicy przekonywali, iż zapisy takie 
są niezbędne, by powstrzymać zorganizowane i dysponujące szerokim zapleczem 
finansowym  ruchy wyznaniowe przed szkodliwym dla tradycyjnych religii  
wypełnieniem próżni  powstałej w wyniku sowieckiej polityki antyreligijnej4. 

Islam w dzisiejszej Rosji z pewnością nie jest jednolity. Należy w pierwszej 
kolejności zwrócić uwagę na pojawiający się coraz częściej w ostatnich latach podział 
na islam tradycyjny i nietradycyjny. Do tradycyjnego islamu zaliczyć można te grupy 
muzułmanów, które pojawiły się w Rosji i zbudowały swoją tożsamość jeszcze przed 
rewolucją i istnieją do dziś. Islam nietradycyjny to w głównej mierze grupy, które 
pojawiły się w Rosji po 1991 roku i głoszą konieczność odnowy religii, jej 
swoistego oczyszczenia. Rosyjscy muzułmanie to przede wszystkim Tatarzy, 
Baszkirzy i mieszkańcy Północnego Kaukazu. Według ostatniego spisu ludności 
Rosję zamieszkuje 14,5 miliona wyznawców tradycyjnego islamu. Większość 
rosyjskich muzułmanów to sunnici szkoły hanafickiej. Jedynie na Kaukazie 
obecna jest również szkoła szaficka; rozpowszechniony jest tam także sufizm. W sied-
miu podmiotach federalnych muzułmanie stanowią większość  ludności. Są to: 
Inguszetia – 98%, Czeczenia – 96%, Dagestan – 94%, Kabardyno-Bałkaria – 70%, 
Karaczajo-Czerkiesja – 63%, Baszkortostan – 54,5%, Tatarstan – 54%. W samej 
Moskwie liczba muzułmanów sięga 2 milionów, a w obwodzie moskiewskim – 650 
tysięcy5. 

Federację Rosyjską zamieszkują także muzułmańscy imigranci, których 
liczba wciąż wzrasta. Są to głównie przybysze z Azji Centralnej – Uzbekistanu, 
Kirgistanu i Tadżykistanu, a także z Afganistanu. Ich liczbę szacuje się od ponad 
miliona do nawet 3,5 miliona. Sytuacja związana ze strukturą i demografią 
dotyczącą ludności muzułmańskiej w Rosji wydaje się być zatem dość złożona. 
Według wybitnego rosyjskiego uczonego, eksperta Centrum Badań nad Azją 
Centralną, Kaukazem, Uralem i Powołżem Rosyjskiej Akademii Nauk – pro-
fesora Michaiła Roszczyna – władze rosyjskie stoją dziś przed znaczącym 
wyzwaniem i starają się wyjść mu naprzeciw poprzez m.in. wspieranie – głó-

                                   
3 J. Krukowski, Konstytucyjne modele stosunków między państwem a Kościołem w Europie, 
http://www.pan-ol.lublin.pl/biul_9/art_907.htm [dostęp: 25.11.2015]. 
4 N.V. Riasanovsky, M.D. Steinberg, Historia Rosji, Kraków 2009, s. 706.  
5 А. Малашенко, Ислам для России, Москва 2006, s. 11.   
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wnie finansowe –  tradycyjnego islamu6. Zdaniem uczonego również nie-
tradycyjny, radykalny islam rośnie w siłę, pomimo braku finansowania ze strony 
państwa. Wszędzie tam, gdzie istnieje stosunkowo silne zbrojne podziemie (w Da-
gestanie, Inguszetii czy Kabardyno-Bałkarii) fundusze pozyskiwane są z haraczy, 
gdyż finansowanie z zewnątrz jest coraz trudniejsze ze względu na coraz większą 
przejrzystość systemów bankowych7. 

Rosyjski islam nie jest jednolity również pod względem strukturalno-orga-
nizacyjnym. Z pewnością nie można nazwać go religią scentralizowaną – nie ma 
osoby stojącej na jej czele, nie ma również jednej, uniwersalnej wykładni wiary. 
Rosyjscy muzułmanie w opinii imama Głównego Meczetu Moskwy – Rawiła Gaj-
nutdina – dzielą się na trzy podstawowe grupy w zależności od regionu, w któ-
rym mieszkają. Pierwsza, oddalona od centrum, to przede  wszystkim muzuł-
manie Dalekiego Wschodu i Syberii, druga obejmuje centralne obszary kraju 
– Powołże, Ural, Moskwę, etc., zaś trzecią stanowi ludność Północnego Kau-
kazu8. 

Znaczna większość Rosjan kształtuje swoją opinię na temat islamu i mu-
zułmanów pod wpływem przekazów dostarczanych przez media. Jak zauważa 
profesor Aleksej Małaszenko z moskiewskiego Centrum Carnegie, stosunkowo 
szybkie wykrystalizowanie się w latach dziewięćdziesiątych XX wieku ne-
gatywnego wizerunku wyznawców Allaha zarówno w mediach, jak i wśród 
samego rosyjskiego społeczeństwa, spowodowane było przede wszystkim przez 
konflikty, w których uczestniczyli muzułmanie, a także wzrost nastrojów 
nacjonalistycznych wśród narodów muzułmańskich oraz aktywność terrorystów. 
Te trzy główne przyczyny badacz określa mianem obiektywnego czynnika  
rozwoju islamofobii w Rosji. Subiektywnym czynnikiem rozwoju nastrojów 
antymuzułmańskich wśród rosyjskiego było natomiast przypisywanie określo-
nym wydarzeniom z udziałem muzułmanów (jak na przykład wojna w Czecze-
nii) wyjątkowego znaczenia oraz przedstawianie ideologii ekstremistycznej jako 
cechy charakterystycznej całej religii muzułmańskiej9. Efektem tego był wzrost 
liczby publikacji prasowych i audycji, w których islam i muzułmanie pojawiali 
się w kontekście wojen, ataków terrorystycznych i konfliktów. Bez wątpienia 
negatywny stosunek do muzułmanów wśród społeczeństwa rosyjskiego wpisuje 
się w ogólnorosyjski kontekst postępującej ksenofobii – o ile jeszcze w roku 1989 do 
oznak ksenofobii przyznawało się zaledwie 20% społeczeństwa, to w 2001 roku 
                                   
6 M. Roszczyn, Islam w Rosji: umma dopiero się rodzi, „Nowa Europa Wschodnia” 2013, nr 3–4 
(XXIX–XXX), s. 23–26.   
7 Tamże.  
8 Р. Гайнутдин, Ислам в Современной России, Москва 2004, s. 32–37.  
9 А. Малашенко, Ислам для…, s. 53–63. 
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dzał, iż „żadna religia nie może być uznana za państwową lub obowiązującą”. 
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3 J. Krukowski, Konstytucyjne modele stosunków między państwem a Kościołem w Europie, 
http://www.pan-ol.lublin.pl/biul_9/art_907.htm [dostęp: 25.11.2015]. 
4 N.V. Riasanovsky, M.D. Steinberg, Historia Rosji, Kraków 2009, s. 706.  
5 А. Малашенко, Ислам для России, Москва 2006, s. 11.   
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(XXIX–XXX), s. 23–26.   
7 Tamże.  
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liczba ta przekroczyła już 50%10. Tendencje te znajdują także odzwierciedlenie w naj-
nowszych badaniach opinii publicznej – na zadane w kwietniu 2014 roku przez 
jedną z rosyjskich pracowni badań opinii publicznej pytanie „Jaką rolę Twoim 
zdaniem islam odgrywa dzisiaj w Rosji: pozytywną czy negatywną?” – 32% 
ankietowanych wskazało, iż negatywną, a jedynie 25%, że pozytywną11. 

Współczesne relacje na linii islam-państwo porównać można do tych, które 
zachodziły na przestrzeni wieków, poczynając od XVIII stulecia do roku 1917, 
kiedy to władza państwowa starała się dążyć do konsensusu z muzułmanami, 
przy jednoczesnym zachowaniu nad nimi kontroli. W pewnym sensie dzisiejsze 
relacje  między społecznością muzułmańską a władzą postrzegać można jako 
kontynuację tej tradycji. Utrzymywanie dobrych relacji ze społecznością muzuł-
mańską przy  jednoczesnym kompleksowym jej kontrolowaniu Kreml realizuje na 
wiele sposobów. Relacje –  przynajmniej te oficjalne –  władz państwowych z prze-
dstawicielami społeczności muzułmańskiej określić można jako bardzo popraw-
ne, a niekiedy wręcz przyjazne. W oficjalnych wypowiedziach  zarówno 
premier, jak i prezydent Federacji Rosyjskiej podkreślają, iż islam (tradycyjny) 
stanowi integralną część rosyjskiej tożsamości12. Pozytywne podejście władz 
państwowych do kwestii muzułmańskiej nie ma jedynie czysto kurtuazyjnego 
wymiaru. Elita rządząca musi zdawać sobie sprawę tego, iż ze względu na 
wewnętrzną stabilność  państwa i minimalizację nastrojów separatystycznych  
jakikolwiek konflikt z muzułmanami, którzy  stanowią znaczący odsetek miesz-
kańców kraju, nie wchodzi w grę. 

Najbardziej zauważalnym jest utrzymywanie dobrych relacji z kluczowymi 
przywódcami politycznymi w regionach. Jeżeli oprócz dobrych relacji występuje 
również dofinansowanie tychże regionów sporymi sumami z budżetu fede-
ralnego, powstać może obraz niemal idealnej współzależności. Doskonałym 
przykładem może być casus Czeczenii. Dla większości Czeczenów, zmęczonych 
wojnami, to, co dzieje się w republice  w czasach  rządów Ramzana Kadyrowa 
jest ważniejsze niż jego dyktatorskie ambicje. Lojalność w stosunku do Wła-
dimira Putina Kadyrow eksponuje z każdym rokiem urzędowania jako głowy 
Republiki coraz śmielej. Przykłady można wyliczać: jest to chociażby nazwanie 
jednej z głównych ulic w Groznym imieniem Władimira Putina, zorganizowanie 
w październiku 2014 roku stutysięcznego marszu w stolicy Czeczenii z okazji 
urodzin Putina, czy wypowiedzi Kadyrowa, w których wyraża on opinię, iż 

                                   
10 Tamże.  
11 Pozostałe 43% badanych zadeklarowało, że nie ma zdania w tej kwestii. Ислам – «соседняя 
дружественная религия», http://fom.ru/TSennosti/12121 [dostęp: 25.11.2015]. 
12 Выступление на торжественном собрании, посвящѐнном 225-летию Центрального духо-
вного управления мусульман России, http://kremlin.ru/transcripts/19473 [dostęp: 25.11. 2015]  
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Putin powinien sprawować swój urząd dożywotnio13. Warto również zaznaczyć, 
iż również przedstawiciele najważniejszych organizacji muzułmańskich działa-
jących w centralnej Rosji, na Powołżu czy Kaukazie, przy każdej możliwej 
okazji podkreślają lojalność wobec władzy państwowej i dezaprobatę wobec 
wszelkiej działalności ekstremistycznej14. 

Niezwykle istotnym obszarem działalności rosyjskich muzułmanów jest 
sfera edukacji, w szczególności szkolnictwa wyższego. Kwesta edukacji jest 
jednym z najważniejszych, o ile nie najważniejszym czynnikiem wpływającym 
na kształt społeczności muzułmańskiej w Rosji. Stabilny i systematyczny rozwój 
rodzimej edukacji muzułmańskiej pozwala ograniczyć wpływy obcych dla 
rosyjskiego islamu ideologii. Od kilku lat działa powołany przy prezydencie 
Fundusz Wsparcia Muzułmańskiej Kultury, Nauki i Edukacji, który z po-
litycznego punktu widzenia bez wątpienia służyć ma wzmocnieniu tradycyjnego 
islamu. Siedziba Funduszu znajduje się w Moskwie, jednym z jego założycieli 
jest Rada Muftich Rosji, a o prestiżu samej organizacji  świadczy fakt, iż funkcję 
przewodniczącego rady nadzorczej wspomnianej organizacji sprawuje Jewgienij 
Primakow, były minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej. Fundusz wspiera 
projekty dotyczące rozwoju muzułmańskiej kultury, nauki, edukacji, a w szczególno-
ści te, dotyczące wypracowania jednolitych standardów kształcenia muzułmań-
skiego w Rosji, wypracowania programów nauczania dla instytucji edukacyj-
nych o charakterze szkół średnich i uczelni wyższych, a także przygotowania 
podręczników i literatury wykorzystywanej w procesie kształcenia15. 

Postępujące zmiany społeczno-polityczne w Rosji na przełomie lat osiemdziesią-
tych i dziewięćdziesiątych XX wieku wywarły wpływ na niemal każdą dziedzinę 
życia i formę aktywności społecznej muzułmanów w tym kraju. W ciągu ostatniej 
dekady XX wieku, a także na początku nowego tysiąclecia, środki masowego 
przekazu sprzyjały odrodzeniu religijnemu w Rosji, obudziły w społeczeństwie 
zainteresowanie religią, można nawet stwierdzić, iż w pewnym sensie kształto-
wały one „nowych wiernych”16. 

Pierwsze audycje telewizyjne poświęcone życiu muzułmanów sięgają po-
czątku lat dziewięćdziesiątych. Począwszy od roku 1992 z Głównego Meczetu 
Moskwy na terytorium całego kraju były transmitowane bezpośrednie relacje z naj-
ważniejszych muzułmańskich świąt – Kurban Bajram i Uraza Bajram. W tym samym 
                                   
13 W. Górecki, Dokąd zmierza Kaukaz Północny, „Nowa Europa Wschodnia”, 2011, nr  6 (XX), s. 77–84. 
14Социальная доктрина российских мусульман, http://islam-today.ru/socialnaa-doktrina-ros 
sijskih-musulman/ [dostęp: 25.11.2015].  
15О Фонде поддержки исламской культуры,науки и образования, http://www.islamfund.ru/ 
about.html [25.11.2015]. 
16 А. Малашенко, Ислам для…, s. 62. 
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13 W. Górecki, Dokąd zmierza Kaukaz Północny, „Nowa Europa Wschodnia”, 2011, nr  6 (XX), s. 77–84. 
14Социальная доктрина российских мусульман, http://islam-today.ru/socialnaa-doktrina-ros 
sijskih-musulman/ [dostęp: 25.11.2015].  
15О Фонде поддержки исламской культуры,науки и образования, http://www.islamfund.ru/ 
about.html [25.11.2015]. 
16 А. Малашенко, Ислам для…, s. 62. 
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czasie dzięki zaangażowaniu pracowników Muzułmańskiego Centrum w Moskwie 
na antenie państwowej rozgłośni radiowej zaczęto nadawać w języku tatarskim 
cotygodniową audycję o charakterze religijno-edukacyjnym Duchowe dziedzic-
two. Natomiast w telewizji państwowej raz w miesiącu emitowano program 
„Minaret”, poświęcony życiu społeczności muzułmańskiej Moskwy i okolic 
rosyjskiej stolicy17. W roku 1994 wraz z powstaniem Duchownego Zarządu 
Muzułmanów Europejskiej Części Rosji18 raz w miesiącu zaczął ukazywać się 
periodyk poświęcony życiu muzułmanów „Islam Minbare” („Trybuna Islamu”).

W każdy piątek o godzinie 8.55 na antenie pierwszego kanału rosyjskiej 
telewizji państwowej „Rossija” nadawany jest program „Muzułmanie”. Dzięki 
niemu od ponad 11 lat widzowie mają okazję poznawać tradycję i kulturę 
muzułmańską, bo sam program, jak zaznaczają twórcy, nie ma charakteru czysto 
religijnego. Taka formuła pozwala na dostęp do szerokiego grona audytorium, 
które stanowią nawet ateiści. Program realizowany jest w całości ze środków 
budżetu federalnego, bez wsparcia sponsorów i bez przerw na reklamy. Co 
istotne, w programie nie porusza się kwestii związanych z polityką. Jego główną 
prezenterką jest Dinara Sadretdinowa – zasłużona artystka republiki Dagestanu, 
republiki Tatarstanu, Karaczajo-Czerkiesji i Inguszetii19.

Pierwszym profesjonalnym kanałem telewizyjnym skierowanym do mu-
zułmanów w Rosji jest  kanał Islam TV, który  powstał w kwietniu 2007 roku, a swój 
program – w języku rosyjskim – emituje przez ponad 12 godzin na dobę. Wła-
ścicielem Islam TV jest koncern Islamskij Mir, powołany w roku 199720. Pro-
gram stacji transmitowany jest przez stronę internetową islamtv.ru, choć – jak 
zapewniają władze kanału – trwają intensywne prace nad uruchomieniem 
nadawania w formie satelitarnej, które miałoby docelowo objąć zasięgiem cały kraj 
oraz państwa WNP21. Gama audycji oferowanych widzom Islam TV jest bardzo 
różnorodna. W ofercie znajdują się programy dokumentalne, relacje z ważnych 
wydarzeń kulturalnych, audycje społeczno-polityczne, programy animowane dla

17 Ф. Асадуллин, Ислам в Москве, Москва, s. 75–86.
18 Duchowny Zarząd  Muzułmanów Europejskiej Części Rosji (Духовное Управление мусульман
Европейской части России) – organizacja utworzona  w 1994 r., jeszcze w ramach Centralnego 
Duchownego Zarządu Muzułmanów w Rosji (najstarszej rosyjskiej organizacji muzułmańskiej,
powstałej za czasów Katarzyny II), która zdobyła formalną niezależność od tej instytucji po kilku 
miesiącach funkcjonowania. Obejmuje swoją jurysdykcją muzułmańskie społeczności m.in. w Moskwie,
Sankt Petersburgu, Niżnym Nowogrodzie, Twerze, Wołogdzie, Iwanowie, Tule, Soczi, Jarosławiu 
i innych. Jest niezależną strukturą, koordynuje jednak swoje działanie z innymi duchownymi 
zarządami.
19 Мусульмане, http://russia.tv/brand/show/brand_id/3959/ [dostęp: 25.11.2015].
20 З. Мамиргов, ТВК „Исламский Мир‖ (islamtv.ru), http://www.islamtv.ru/about.html [dostęp:
25.11.2015]. 
21 Tamże.  
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dzieci, debaty i dyskusje oraz programy poradnikowe. Koncern Islamskij Mir 
zajmuje się również działalnością wydawniczą, a także jest organizatorem 
międzynarodowych festiwali filmowych. Warto  dodać, że jest on również 
producentem znacznej części programów emitowanych na kanale Islam TV, 
zapewniając im stosunkowo wysoki poziom merytoryczny22. 

W sierpniu  2012 roku całodobowe nadawanie rozpoczęła stacja telewizyj-
na Al-RTV. Inicjatywa utworzenia muzułmańskiego kanału telewizyjnego 
została oficjalnie przedstawiona  w sierpniu 2009 roku, kiedy to podczas 
konferencji „Rosja i świat muzułmański – partnerstwo dla stabilizacji” mufti 
Rawił Gajnutdin zwrócił się do władz z prośbą o wsparcie inicjatywy jego 
stworzenia. Al-RTV dociera do odbiorców  w ośmiu podmiotach federalnych: 
Baszkortostanie, Tatarstanie, Dagestanie, Czeczenii, Republice Adygei, Kabardo-
Bałkarii, Karaczajo-Czerkiesji i Inguszetii. Al-RTV dostępny jest w pakiecie  telewizji 
cyfrowej  „Trikolor TV”,  razem z kanałami prawosławnymi. Kanał w głównej 
mierze finansowany jest ze środków prywatnych (przedsiębiorców)  oraz gran-
tów federalnych23.   

Koncern Islamskij Mir wspólnie z Radą Muftich Rosji24 jest również organizato-
rem jednego z najważniejszych muzułmańskich wydarzeń kulturalnych w Rosji – Ka-
zańskiego Międzynarodowego Festiwalu Kina Muzułmańskiego, który każdego 
roku odbywa się w Kazaniu25. Sam pomysł zorganizowania takiej imprezy 
pojawił się w związku z tworzeniem nowego kanału muzułmańskiego (Islam 
TV), poszukiwano bowiem wartościowych produkcji, które mogłyby wypełnić 
czas antenowy. Festiwal miał być także platformą wymiany doświadczeń 
twórców kina, podejmujących w swych filmach problematykę muzułmańską, 
oraz miał za zadanie przedstawić społeczeństwu za pomocą sztuki filmowej 
pozytywny obraz muzułmanina. Co ważne, w festiwalu mogli uczestniczyć 
autorzy filmów, niekoniecznie będący wyznawcami islamu. Kazański Między-
narodowy Festiwal Kina Muzułmańskiego organizowany  jest od 2005 roku. 
Pomysłodawcą  Festiwalu jest Ministerstwo Kultury Republiki  Tatarstanu oraz 
                                   
22 Tamże.  
23 В России начал вещание первый общественный мусульманский телеканал, http://lenta.ru/ 
news/2012/08/20/alrtv/ [dostęp: 25.11.2015]. 
24 Rada Muftich Rosji (Совет муфтиев России) – organizacja utworzona w roku 1996 roku. W jej skład 
wchodzą przedstawiciele 20 duchownych zarządów i innych organizacji muzułmańskich. 
Głównym celem działalności Rady jest wypracowywanie wspólnych stanowisk i koordynowanie 
działań zarządów, dobrowolnie wchodzących w jej skład. Istotnym elementem działalności tej 
organizacji jest także wymiar edukacji – w jej ramach utworzono w 2005 roku Radę ds. Edukacji 
Muzułmańskiej. 
25 Казанский международный фестиваль мусульманского кино, http://kazan-mfmk.com/ 
about-mfmk [25.11.2015]. 
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18 Duchowny Zarząd  Muzułmanów Europejskiej Części Rosji (Духовное Управление мусульман
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20 З. Мамиргов, ТВК „Исламский Мир‖ (islamtv.ru), http://www.islamtv.ru/about.html [dostęp:
25.11.2015]. 
21 Tamże.  
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22 Tamże.  
23 В России начал вещание первый общественный мусульманский телеканал, http://lenta.ru/ 
news/2012/08/20/alrtv/ [dostęp: 25.11.2015]. 
24 Rada Muftich Rosji (Совет муфтиев России) – organizacja utworzona w roku 1996 roku. W jej skład 
wchodzą przedstawiciele 20 duchownych zarządów i innych organizacji muzułmańskich. 
Głównym celem działalności Rady jest wypracowywanie wspólnych stanowisk i koordynowanie 
działań zarządów, dobrowolnie wchodzących w jej skład. Istotnym elementem działalności tej 
organizacji jest także wymiar edukacji – w jej ramach utworzono w 2005 roku Radę ds. Edukacji 
Muzułmańskiej. 
25 Казанский международный фестиваль мусульманского кино, http://kazan-mfmk.com/ 
about-mfmk [25.11.2015]. 
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Rada Muftich Rosji. Patronem honorowym wydarzenia jest prezydent Republiki 
Tatarstanu26.  

Od roku 1994 ukazuje się jeden z najbardziej opiniotwórczych i wartościo-
wych periodyków skierowanych do społeczności muzułmańskiej Rosji – „Islam 
Minbare”. Tytuł ten, publikowany w języku rosyjskim, jest oficjalnym organem 
wydawniczym Duchownego Zarządu Muzułmanów Europejskiej Części Rosji 
oraz Rady Muftich Rosji27. Jak informuje wydawca, czasopismo zyskało 
sympatię i szacunek szerokiego grona czytelników za obiektywne przedstawia-
nie realiów życia religijnego społeczności muzułmańskiej w Rosji28. Gazeta 
podaje także wiarygodne informacje o wydarzeniach związanych z działalnością 
scentralizowanych struktur muzułmańskich, jak również z problemami wiary, 
czy zagadnieniami dotyczącymi współpracy międzynarodowej. Na łamach 
wydawnictwa swoje artykuły publikują znane i cenione postaci rosyjskiej um-
my, a także działacze polityczni i społeczni, tacy  jak Mintimer Szajmijew29, czy 
Kamil Ishakow30. „Islam Minbare” dużo uwagi poświęca także wydarzeniom 
kulturalnym, w tym problemom dialogu międzyreligijnego. Gazeta wydawana 
jest ze środków Duchownego Zarządu Muzułmanów Europejskiej Części Rosji  
i Rady Muftich Rosji i dostępna jest na całym terytorium Federacji Rosyjskiej 
oraz za granicą. Jej nakład wynosi 10 000 egzemplarzy, a publikacje w niej 
zamieszczane często wykorzystywane są przez rosyjskie media jako cenne 
źródła informacji. „Islam Minbare” nie jest jednak jedynym wydawnictwem 
prasowym skierowanym do społeczności muzułmańskiej w Rosji. 

W 2007 roku swoją działalność oficjalnie rozpoczął Dom Wydawniczy 
Medyna, który obecnie jest jednym z najszybciej rozwijających się wydawnictw 
muzułmańskich w Rosji. Został on  utworzony przy wsparciu Duchownego Za-
rządu Muzułmanów Niżnego Nowogrodu i specjalizuje się w wydawaniu dzieł z za-
kresu współczesnej teologii muzułmańskiej, głównie szkoły hanafickiej31. W ramach 
wydawnictwa prowadzone są także badania na temat historii narodu tatarskiego, a tak-
że studia poświęcone dialogowi międzykulturowemu i międzyreligijnemu. Dom 
Wydawniczy Medyna  stawia sobie za cel popularyzację kultury muzułmańskich 
narodów Rosji. Od roku 2004 zaczął się ukazywać miesięcznik „Medyna al-

                                   
26 Tamże. 
27 В Издательском доме «Медина» вышла газета «Ислам Минбаре», http://www. 
idmedina.ru/news/?2255 [dostęp: 25.11.2015].  
28 Tamże.  
29 Mintimer Szajmijew – pierwszy prezydent Republiki Tatarstanu, pełniący urząd w latach 1991– 
2010. 
30 Kamil Ishakow – stały przedstawiciel Federacji Rosyjskiej przy Organizacji Konferencji Islam-
skiej w latach 2008-2011, mer miasta Kazań w latach 1989–2005. 
31 Издательский дом «Медина», http://www.idmedina.ru/medina/ [dostęp: 25.11.2015].  
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Islam”, co stało się punktem wyjścia do utworzenia samego wydawnictwa. W ciągu 
kilku miesięcy oferta wydawnicza wzbogaciła się o kolejne tytuły, wśród 
których na uwagę zasługuje zwłaszcza miesięcznik „Minaret”, będący – według 
zapewnień wydawcy – pierwszym periodykiem na rynku rosyjskim, poświęco-
nym w całości muzułmańskiej doktrynie. W ciągu pierwszych dwóch lat 
działalności wydawnictwa ukazało się około stu tytułów32, co niewątpliwie jest 
imponującym wynikiem. W 2009 roku Dom Wydawniczy Medyna został 
wyróżniony przez Radę Muftich Rosji za wkład w rozwój myśli muzułmańskiej 
i aktywną działalność wydawniczą na terenie Federacji Rosyjskiej33. 

Od kilku lat nakładem Domu Wydawniczego Medyna ukazują się regular-
nie dwa wiodące tytuły tego wydawnictwa: „Medyna al-Islam” i „Minaret”. 
Pierwszy swą formą jest bardzo zbliżony do „Islam Minbare”; również informu-
je o najważniejszych wydarzeniach, podejmuje aktualną tematykę, stara się 
przedstawiać opinie uczonych i prezentuje wywiady z wpływowymi osobisto-
ściami rosyjskiej społeczności muzułmańskiej. „Medyna al-Islam” w odróżnie-
niu od „Islam Minbare” nie ogranicza się jednak tylko do opisywania rzeczywi-
stości rosyjskiej ummy, ale podejmuje także problematykę międzynarodową – in-
formuje o wydarzeniach, jakie mają miejsce w krajach arabskich i państwach WNP. 
„Medyna al-Islam” ma również nieco bardziej analityczny charakter niż „Islam 
Minbare”. Co ważne, elektroniczną wersję gazety każdy czytelnik może pobrać 
na swój komputer bezpłatnie wprost ze strony internetowej wydawnictwa w for-
mie PDF. Papierową wersję „Medyna al- Islam” można natomiast nabyć w prawie 80 
regionach Rosji i państwach WNP, również bezpłatnie. Nakład gazety wynosi 30000 
egzemplarzy, a więc trzykrotnie przewyższa pod tym względem „Islam Minbare”34. 
Drugim, regularnie ukazującym się tytułem wydawnictwa jest miesięcznik „Minaret”. 
Periodyk ten ma charakter popularno-naukowy i – podobnie jak wcześniejsze – jest 
wydawnictwem niekomercyjnym. Twórcy miesięcznika za główny cel stawiają sobie 
propagowanie wiedzy o tradycyjnym dziedzictwie wiary muzułmańskiej, a także jej 
wyjaśnianie w kontekście współczesności. Publikują artykuły poświęcone muzułmań-
skiej teologii, historii islamu i współczesnym problemom muzułmanów; piszą o ży-
ciu i działalności wybitnych muzułmańskich osobistości oraz myślicieli, publikują 
tłumaczenia różnorodnych książek i artykułów, poruszają tematy dialogu międzyreli-
gijnego i relacji organizacji muzułmańskich w władzami państwowymi. Grupą 

                                   
32 Tamże. 
33 ИД «Медина» награжден почетной грамотой за активную книгоиздательскую дея-
тельность, http://www.idmedina.ru/news/?1669 [dostęp: 25.11.2015].  
34 Электронная версия газеты «Медина аль-Ислам» выложена на сайте ИД «Медина», 
http://www.tatar-inform.ru/news/2010/03/21/210811/ [dostęp: 25.11.2015]. 
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Rada Muftich Rosji. Patronem honorowym wydarzenia jest prezydent Republiki 
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26 Tamże. 
27 В Издательском доме «Медина» вышла газета «Ислам Минбаре», http://www. 
idmedina.ru/news/?2255 [dostęp: 25.11.2015].  
28 Tamże.  
29 Mintimer Szajmijew – pierwszy prezydent Republiki Tatarstanu, pełniący urząd w latach 1991– 
2010. 
30 Kamil Ishakow – stały przedstawiciel Federacji Rosyjskiej przy Organizacji Konferencji Islam-
skiej w latach 2008-2011, mer miasta Kazań w latach 1989–2005. 
31 Издательский дом «Медина», http://www.idmedina.ru/medina/ [dostęp: 25.11.2015].  
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32 Tamże. 
33 ИД «Медина» награжден почетной грамотой за активную книгоиздательскую дея-
тельность, http://www.idmedina.ru/news/?1669 [dostęp: 25.11.2015].  
34 Электронная версия газеты «Медина аль-Ислам» выложена на сайте ИД «Медина», 
http://www.tatar-inform.ru/news/2010/03/21/210811/ [dostęp: 25.11.2015]. 
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docelową, do której skierowany jest miesięcznik „Minaret”, są przede wszyst-
kim dobrze wykształceni muzułmanie35. 

Od 2008 roku ukazuje się także czasopismo „Muzułmanka” skierowane 
specjalnie dla kobiet. Publikowane są w nim artykuły poświęcone różnym 
aspektom życia współczesnych kobiet muzułmańskich, obejmujące kwestie religijne, 
społeczne oraz związane z psychologią. Każde wydanie składa się z określonych 
bloków tematycznych, takich jak: reportaże z Rosji i  zagranicy, wywiady, blok 
teologiczny, porady związane z wychowaniem dzieci oraz  rozwiązywaniem 
problemów rodzinnych, doniesienia z życia rosyjskiej ummy oraz przegląd 
wydarzeń kulturalnych w Rosji i świecie islamu. Oddzielną część pisma stanowi 
blok poświęcony modzie. Zamieszczane są w nim informacje o aktualnych 
trendach w świecie mody muzułmańskiej, przegląd najciekawszych marek 
sezonu, a także porady stylistów. W 2014 roku czasopismo „Muzułmanka” 
otrzymało główną nagrodę podczas Moscow Halal Expo w kategorii media i wy-
dawnictwa. „Muzułmanka” wydawana jest w głównej mierze ze środków Rady 
Muftich Rosji36. 

Niezwykle ciekawym wydarzeniem kulturalnym muzułmańskiej społeczności w 
Rosji jest odbywający się każdego roku w Moskwie Międzynarodowy Konkurs 
Recytatorów Koranu. Konkurs odbywa się regularnie od 2000 roku, a organizuje go 
Rada Muftich Rosji przy wsparciu sekretarza generalnego Organizacji Konfe-
rencji Islamskiej. W początkowej fazie wydarzenie to było skierowane tylko do 
absolwentów moskiewskich medres, jednak każdego roku cieszyło się coraz 
większym zainteresowaniem wśród społeczności muzułmańskiej, stąd począw-
szy od 2008 roku impreza ta ma charakter międzynarodowy, a od 2010 odbywa 
się pod egidą UNESCO.  W 2015 roku odbyła się już XVI edycja tego wydarze-
nia, w którym udział wzięli uczestnicy z 44 krajów. Ostatecznie zwycięzcą 
ostatniej edycji został przedstawiciel Iranu, drugie miejsce zajął uczestnik z Je-
menu, a trzecie przedstawiciel Tanzanii37. 

Jednym z najważniejszych wydarzeń muzułmańskich z pogranicza biznesu, 
mediów i kultury, jakie odbywają się w rosyjskiej stolicy, jest międzynarodowa 
wystawa Moscow Halal Expo. W dniach 21–22 maja 2015 roku odbyła się już 
VI edycja tego wydarzenia. Głównym organizatorem tej imprezy jest Rada 
Muftich Rosji, a współorganizatorami są: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 
Ministerstwo Rozwoju Przemysłu i Handlu oraz Ministerstwo Rozwoju Regio-
nalnego Federacji Rosyjskiej i władze Moskwy. Idea zorganizowania najwięk-
                                   
35 «Минарет» — журнал исламской доктрины, http://www.idmedina.ru/books/history_culture/ 
?107 [dostęp: 25.11.2015]. 
36 Редакция, http://musulmanka.ru/images/tech/vizitka.pdf [dostęp: 25.11.2015].  
37 Победителем XVI Московского Международного конкурса чтецов Корана стал участник 
из Ирана, http://www.islamrf.ru/news/russia/rusnews/37859/ [dostęp: 25.11.2015].  
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szej w Rosji wystawy przemysłu halal wraz z różnorodnymi imprezami towa-
rzyszącymi zrodziła się w 2004 roku wśród pracowników Departamentu 
Międzynarodowego Rady Muftich Rosji. Organizatorów Moscow Halal Expo do 
zorganizowania takiej wystawy zainspirowała podobna, znana na całym świecie 
i odbywająca się co roku w Malezji – Malaysia International Halal Showcase. Chociaż 
podobne wystawy odbywają się w różnych zakątkach świata (m.in. w Iranie, Francji 
czy Pakistanie), to moskiewska impreza ma charakter wyjątkowy. Moscow 
Halal Expo nie ogranicza się jedynie do pokazu towarów i usług odpowiadają-
cych normom islamu. W jej trakcie poruszane są także zagadnienia muzułmań-
skich mediów, turystyki, czy działalności wydawniczej. Ponadto mają miejsce 
liczne sympozja i fora poświęcone aktualnym problemom rozwoju muzułmań-
skiego biznesu, zarówno w obszarze przemysłu halal, jak i finansów38. Mo-
skiewska wystawa nie jest tylko wydarzeniem biznesowym, lecz jest to swego 
rodzaju święto dla rosyjskich muzułmanów, którzy pojawiają się na wystawach 
z całymi rodzinami. 

Rosnąca liczba ludności muzułmańskiej w Rosji sprawia, iż nieuniknione 
jest również rosnące zaangażowanie wyznawców tej religii w życiu społecznym, 
politycznym oraz kulturalnym kraju. Postępujące zmiany społeczne sprawiają, 
że obecność muzułmanów w sferze publicznej i mediach staje się w ostatnich 
latach coraz bardziej zauważalna. Muzułmanie w Rosji dysponują własnymi 
kanałami telewizyjnymi, prasą, specjalistycznymi wydawnictwami, aktywnie 
działają w Internecie, a co najważniejsze są inicjatorami wielu ważnych wyda-
rzeń kulturalnych, przez co przyczyniają się do wzrostu znaczenia rosyjskiej ummy. 
Aktywność rosyjskiej społeczności muzułmańskiej w sferze medialnej i kulturze jest 
jednym z rezultatów odrodzenia religijnego w Rosji. Różnorodne przedsięwzię-
cia zarówno medialne, jak i kulturalne, służyć mają nie tylko dostarczaniu 
rzetelnej wiedzy na temat islamu i życia muzułmanów w Rosji, lecz również 
mają niwelować negatywny wizerunek tejże społeczności wśród społeczeństwa 
rosyjskiego. 
 
  

                                   
38 Описание выставки, http://www.halalexpo.org/ru/doc/generalinfo/description/ [dostęp: 25.11.2015].  
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36 Редакция, http://musulmanka.ru/images/tech/vizitka.pdf [dostęp: 25.11.2015].  
37 Победителем XVI Московского Международного конкурса чтецов Корана стал участник 
из Ирана, http://www.islamrf.ru/news/russia/rusnews/37859/ [dostęp: 25.11.2015].  

 
 75

 
  

szej w Rosji wystawy przemysłu halal wraz z różnorodnymi imprezami towa-
rzyszącymi zrodziła się w 2004 roku wśród pracowników Departamentu 
Międzynarodowego Rady Muftich Rosji. Organizatorów Moscow Halal Expo do 
zorganizowania takiej wystawy zainspirowała podobna, znana na całym świecie 
i odbywająca się co roku w Malezji – Malaysia International Halal Showcase. Chociaż 
podobne wystawy odbywają się w różnych zakątkach świata (m.in. w Iranie, Francji 
czy Pakistanie), to moskiewska impreza ma charakter wyjątkowy. Moscow 
Halal Expo nie ogranicza się jedynie do pokazu towarów i usług odpowiadają-
cych normom islamu. W jej trakcie poruszane są także zagadnienia muzułmań-
skich mediów, turystyki, czy działalności wydawniczej. Ponadto mają miejsce 
liczne sympozja i fora poświęcone aktualnym problemom rozwoju muzułmań-
skiego biznesu, zarówno w obszarze przemysłu halal, jak i finansów38. Mo-
skiewska wystawa nie jest tylko wydarzeniem biznesowym, lecz jest to swego 
rodzaju święto dla rosyjskich muzułmanów, którzy pojawiają się na wystawach 
z całymi rodzinami. 

Rosnąca liczba ludności muzułmańskiej w Rosji sprawia, iż nieuniknione 
jest również rosnące zaangażowanie wyznawców tej religii w życiu społecznym, 
politycznym oraz kulturalnym kraju. Postępujące zmiany społeczne sprawiają, 
że obecność muzułmanów w sferze publicznej i mediach staje się w ostatnich 
latach coraz bardziej zauważalna. Muzułmanie w Rosji dysponują własnymi 
kanałami telewizyjnymi, prasą, specjalistycznymi wydawnictwami, aktywnie 
działają w Internecie, a co najważniejsze są inicjatorami wielu ważnych wyda-
rzeń kulturalnych, przez co przyczyniają się do wzrostu znaczenia rosyjskiej ummy. 
Aktywność rosyjskiej społeczności muzułmańskiej w sferze medialnej i kulturze jest 
jednym z rezultatów odrodzenia religijnego w Rosji. Różnorodne przedsięwzię-
cia zarówno medialne, jak i kulturalne, służyć mają nie tylko dostarczaniu 
rzetelnej wiedzy na temat islamu i życia muzułmanów w Rosji, lecz również 
mają niwelować negatywny wizerunek tejże społeczności wśród społeczeństwa 
rosyjskiego. 
 
  

                                   
38 Описание выставки, http://www.halalexpo.org/ru/doc/generalinfo/description/ [dostęp: 25.11.2015].  
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nity in Russian Federation, especially regarding media and culture. The author 
points out, that this group is becoming more and more numerous, influential 
and important, and that its growth should be considered as one of the most 
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W artykule zaprezentowane zostały dwie powieści Igora Newerlego, któ-
rych miejscami akcji są Syberia (Wzgórze Błękitnego Snu) oraz Mandżuria 
(Leśne Morze). Literackie obrazy obu krain stanowią próbę przezwycię-
żenia związanego z  nimi imaginarium ugruntowanego w polskiej kultu-
rze. W twórczości Newerlego wyraźna jest tendencja do eksponowania 
wartości dialogu z Innym w ramach autoidentyfikacji. 
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Interesującą płaszczyznę badań nad problematyką dialogu mię-
dzykulturowego może stanowić literatura piękna. Autorzy nierzadko kreują 
obrazy innych zbiorowości oraz przestrzeni, w których owe zbiorowości żyją, 
odwołując się do utrwalonej we własnej kulturze wiedzy, nie zaś do osobistych 
doświadczeń. Tworzywem literackim w znacznym stopniu musi być w takim 
wypadku wyobraźnia. Artyści, którzy miejscem akcji swoich utworów czynią 
obszary inne niż rodzime, przyczyniają się do utwierdzania w danej kulturze 
pewnego zespołu wyobrażeń na temat obcych zbiorowości lub świadomie dążą 
do zakwestionowania ugruntowanych co do nich przekonań. Właściwa  literatu-
rze imagologia terytorialna poddawana jest refleksji badaczy jako geografia 
wyobrażona1.  

                                   
1 Termin rozpowszechnił się dzięki pracom Edwarda Saida, który w książce Orientalizm pisał, iż 
„kreacyjna geografia i historia pomagają umysłowi – poprzez udramatyzowanie odległości i ró-
żnicy pomiędzy tym, co jest mu bliskie, a tym, co odległe – wzmocnić jego poczucie siebie”. E. Said, 
Orientalizm, przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Poznań 2005, s. 95. 
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Proza Igora Newerlego pozwala na prześledzenie, jakie wyobrażenia Sybe-
rii i Mandżurii powstawać mogą w twórczości pisarza polskiego w ramach 
próby literackiego ich przedstawienia. Choć obie krainy położone są poza 
Europą, to jednak silnie związane są z historią, kulturą, a zatem i tożsamością 
Polaków. Sprawa jest interesująca, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę tożsamość 
samego autora. Igor Newerly urodził się w 1903 r. w Białowieży jako syn car-
skiego podporucznika Mikołaja Abramowa i Teresy Newerly, córki wielkiego 
łowczego Puszczy Białowieskiej – Czecha Józefa Newerlego. Chociaż młodość 
spędził głównie w Rosji, od czasu powrotu do Polski w 1924 żył, pracował i pi-
sał – po polsku. Jest autorem kilku powieści i kilkunastu opowiadań.  

 
Przestrzenie tożsamości 

 
Interdyscyplinarność współczesnych koncepcji metodologicznych odzwier-

ciedla sama ich nomenklatura, sygnalizująca usytuowanie perspektywy badaw-
czej na przecięciu odległych, wydawałoby się, od siebie dziedzin nauki. Od co 
najmniej dwóch dekad dyskurs humanistyczny wzbogaca słownik o pojęcia 
charakterystyczne dla nauk ścisłych, wypróbowując na różne sposoby swój 
transgresywny potencjał (ostatnio dokonuje się np. zwrot cyfrowy2). Owe 
egzogenne elementy włączane są w poszczególne narracje, umożliwiając kon-
struowanie w procesach interpretacyjnych nowych, niewydobytych jeszcze  
znaczeń. Ogromny sukces odnoszą po tzw. zwrocie przestrzennym subdyscypli-
ny humanistyki w swoich perspektywach anektujące koncepcje wypracowane na 
gruncie geografii: geopoetyka, geohistoria czy na przykład geofilozofia. Zna-
czenie tych rozpoznań teoretycznych podsumowuje między innymi Elżbieta 
Rybicka, podkreślając, iż: 

 
Dowodzą one przede wszystkim odejścia od myślenia o przestrzeni jako kategorii 
abstrakcyjnej w stronę miejsca i konkretnych lokalizacji – w konsekwencji kultura 
i wiedza zawsze są już usytuowane przestrzennie, a zarazem postrzegane i badane 
z konkretnego (jakkolwiek nie zawsze stałego) punktu widzenia3. 

 
Jeżeli kultura usytuowana jest przestrzennie, to tak samo można widzieć 

usytuowanie tożsamości zbiorowej, której istnienie właśnie wspólnota kulturowa 
gwarantuje. Należałoby zapytać, jakiego rodzaju przeobrażeniom ulega tożsa-
mość podmiotowa oderwana od swojej „konkretnej lokalizacji”. Nie ulega wąt-
pliwości, iż doświadczenie wykorzenienia zmusza podmiot do reidentyfikacji 

                                   
2 Zob. Zwrot cyfrowy w humanistyce, red. A. Radomski, R. Bomba, Lublin 2013. 
3 E. Rybicka, Geopoetyka, geokrytyka, geokulturologia. Analiza porównawcza pojęć, „Białostoc-
kie Studia Literaturoznawcze” 2010, nr 2, s. 27. 
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(wszak „oderwanie” nie jest przypadkiem dobrowolnego przemieszczenia, na 
jakie decyduje się na przykład nomada, którego, jak podkreślał Kenneth White, 
praktyki translokacyjne wynikają z pragnienia wyjścia poza dotychczasowe Ja).

Polacy na Wschodzie 

Oderwanie od miejsca, o którym mówi się „swoje”, może stanowić pewien 
rodzaj sytuacji granicznej w sensie, jaki nadaje jej Karl Jaspers, jest jednak 
przede wszystkim sytuacją trans-graniczną, czyli taką, która zmusza do zmagań 
z doświadczeniem obcości i wymaga wypracowania z nową przestrzenią relacji, 
pozwalającej tę obcość przezwyciężyć. Asymilacja może polegać na weryfikacji 
wyobrażeń, które dotąd organizowały myślenie o specyfice zjawisk społecznych 
właściwych danej kulturze. Przekroczenie linii demarkacyjnej, wyznaczającej 
granice tego, co „swoje”, uruchamia jednocześnie proces porządkowania obra-
zów i wspomnień dotyczących miejsca pochodzenia, a zatem organizacji prze-
strzeni uwewnętrznionej na migotliwej tkance pamięci.

Nowe centrum oznacza konieczność dookreślenia, w jaki sposób oswajać 
doświadczenie przeszłości z projektem przyszłości. W geokrytyce Bertranda 
Westphala nazywa się to mianem multifokalizacji, czyli zdefiniowania relacji 
podmiotu z przestrzenią, co wynika przede wszystkim uwarunkowania dystansu, 
który dotąd generował poczucie kulturowej odrębności. 

Ciekawym przedmiotem refleksji dla zorientowanych geograficznie meto-
dologii są z pewnością wszelkiego rodzaju literackie reprezentacje Syberii, która 
dla polskiego czytelnika częściej jest Sybirem, czyli „ziemią przeklętą”, „lodo-
wym piekłem”, „krainą, gdzie nie ma nadziei”, „krainą wiecznych śniegów i wiecznej 
tęsknoty”4. Kraina ta przez niemalże trzysta lat kojarzyła się jednoznacznie z miej-
scem zesłania i kaźni, ale po odzyskaniu niepodległości Polacy zaczęli podejmo-
wać próby zmiany tej optyki. Zainicjowane zostały pełne rozmachu i entuzjazmu 
projekty kolonizacyjne, dyskutowane m.in. w wydawanym do 1939 r. czasopi-
śmie „Sybirak”. Eksponowano doniosłość zasług Polaków, którzy na wygnaniu 
prowadzili misję cywilizacyjną wśród pozostałych mieszkańców tajgi, zachowu-
jąc wyraźną odrębność kulturową5. Można wnioskować, że wraz z nimi zesłano 
na Syberię cząstkę Europy.

4 Por. Z. Trojanowiczowa, Sybir Romantyków, Kraków 1992.
5 Wpisuje się to doskonale w mityczną opozycję Wschód – Zachód. Pisał o tym m.in. Božidar 
Jezernik: „Europejczycy przez wieki odróżniali członków „społeczeństw cywilizowanych” od 
„prymitywów”, „barbarzyńców” i „dzikusów” tylko po to, by móc uznać samych siebie za 
ucywilizowanych. Po to właśnie potrzebowali swojego przeciwieństwa, Innego”. B. Jezernik, 
Dzika Europa. Bałkany w oczach zachodnich podróżników, przeł. P. Oczko, Kraków 2007, s. 20. 
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4 Por. Z. Trojanowiczowa, Sybir Romantyków, Kraków 1992.
5 Wpisuje się to doskonale w mityczną opozycję Wschód – Zachód. Pisał o tym m.in. Božidar 
Jezernik: „Europejczycy przez wieki odróżniali członków „społeczeństw cywilizowanych” od 
„prymitywów”, „barbarzyńców” i „dzikusów” tylko po to, by móc uznać samych siebie za 
ucywilizowanych. Po to właśnie potrzebowali swojego przeciwieństwa, Innego”. B. Jezernik, 
Dzika Europa. Bałkany w oczach zachodnich podróżników, przeł. P. Oczko, Kraków 2007, s. 20. 
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Począwszy od końca XIX wieku zaczęła rozrastać się kolonia polska w Harbinie, 
na terenie dzisiejszych Chin. Szacuje się, iż w tym mandżurskim mieście w krót-
kim czasie zamieszkało ponad siedem tysięcy Polaków, głównie zatrudnionych 
przy budowaniu Kolei Wschodnio-Chińskiej. Najbardziej znaczące wpływy – ro-
syjskie – pozwoliły w heterogenicznym kulturowo Harbinie widzieć „orientalny 
Petersburg”, czyli najbardziej „zachodnie” miasto na wschodzie. W Mandżurii 
Polacy, skupieni wokół Gospody Polskiej, także prowadzili znaczącą działalność 
kulturalną, czego dowodzi Kim Yong-Deog w szkicu Życie kulturalne Polaków 
w Mandżurii w latach 1897-19476. 

Zarówno Syberia, jak i Mandżuria, stały się miejscem akcji dwóch powieści 
Igora Newerlego: Wzgórza Błękitnego Snu7  i Leśnego Morza8. 

 
Syberia Newerlego 

 
Główny bohater pierwszej powieści, opublikowanej tuż przed śmiercią Newerle-

go, w 1987 roku, to zesłaniec z 1910 niesłusznie oskarżony o zamach na premiera 
carskiego Stołypina – Bronisław Najdarowski. Po czterech latach katorgi skazany na 
wieczne osiedlenie rozpoczyna nowe życie w Starych Czumach, położonych w po-
bliżu Nerczyńska. Narracja – choć nie pozbawiona realistycznych opisów trudnych 
warunków życia w tajdze – we fragmentach poświęconych charakterystyce syberyj-
skiej fauny i flory wydała się krytykom nazbyt sielankowa, wszak czy „krainę 
wiecznych śniegów i wiecznej tęsknoty” można opisywać w ten sposób: 

 
W listopadzie ustaliła się zima na dobre. Sypnął śnieg i mróz ściął ziemię. Wypełnił 
zapadliny i doły, przykrył upadłe drzewa, krzaki, wszelki susz i zgniliznę, zrobiło się 
jaśniej, równo i przestronnie, a okiść na drzewach miała kształt obły i dostojny. Suchość 
powietrza i brak wiatru łagodziły klimat, sorokowiki jeszcze nie nadeszły, toteż była to 
pora najprzyjemniejsza i najzdrowsza na Syberii9. 
 

Tajga przedstawiona we Wzgórzu Błękitnego Snu fascynuje, hartuje, tchnie 
czymś, co identyfikować można jako ledwo słyszalne echa poprzedniego świata10. 

                                   
Cyt. za T. Ewertowski, Doświadczanie przestrzeni jako konstruowanie kulturowego obrazu. 
Przykład Bałkanów i Syberii, „Interlinie” 2011, nr 1, s. 94. 
6 Por. K. Yong-Deog, Życie kulturalne Polaków w Mandżurii w latach 1897–1947, „Postscriptum 
Polonistyczne” 2010, nr 2. 
7 I. Newerly, Wzgórze Błękitnego Snu, Warszawa 1987. 
8 Tenże, Leśne Morze, Warszawa 2009. Po raz pierwszy książka została opublikowana w 1960 r. 
9 I. Newerly, Wzgórze Błękitnego Snu, s. 126. 
10 Newerly, który jako dziecko wychowywał się w domu rodzinnym w sercu Puszczy Białowie-
skiej, a przez całe życie uciekał na łono natury podczas regularnych wypraw kajakowych, musiał 
ze szczególnym sentymentem myśleć o dzikiej przyrodzie tajgi. W jednym z autobiograficznych 
opowiadań ze zbioru Za Opiwardą, za siódmą rzeką…, zatytułowanym Jak dobrze być czasem  
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Równie podejrzanie wyglądać mogą serdeczne stosunki, jakie Najdarowski 
nawiązał z pozostałymi mieszkańcami regionu. Jak odnotował Adrian Uljasz: 

 
Autor zaprezentował we Wzgórzu Błękitnego Snu część wyznawanego przez siebie 
systemu wartości sprowadzającą się do tolerancji etnicznej i religijnej. Propaguje 
tolerancję wobec Rosjan, autochtonicznych ludów Syberii, Żydów i chrześcijan 
wyznania prawosławnego. Tolerancji w stosunku do Rosjan uczy polskich czytel-
ników relacja z dziejów przyjaźni między Bronisławem a Mikołajem Sawieliczem. 
Newerly ukazuje śmierć Czutkicha zabitego w tajdze przez bandytów i rozpacz 
Najdarowskiego po stracie przyjaciela. Wątek polsko-rosyjski stanowi także histo-
ria znajomości, a następnie miłości i początków małżeństwa Bronisława Najda-
rowskiego z zesłaną na Syberię Rosjanką, Wierą Lwowną Izwolską. Ekumenizm 
katolicko-prawosławny cechuje scenę, w której Newerly opisuje wigilię zachodniochrze-
ścijańskich świąt Bożego Narodzenia przygotowaną dla Bronisława przez prawosławną 
Wierę […], [która po ślubie] zmieniła wyznanie na rzymskokatolickie11. 

 
Sympatia i życzliwa koegzystencja dwóch kultur, polskiej i rosyjskiej, nie 

jest jednak li tylko utopijną wizją Newerlego-pedagoga, jeśli nawet katorżników 
w syberyjskich miastach łączyły z Rosjanami przyjazne z reguły stosunki. Pisze 
o tym Wiktoria Śliwowska: 

 
[…] warunki odbywania kary okazywały się często już nie tak przerażające. Na-
wet na katordze – samo słowo budziło wszak przerażenie – polscy zesłańcy nie 
byli długo zatrudniani, o czym zapewniają wszyscy pamiętnikarze. […] Z reguły 
wykształceni, znający języki obce polscy katorżnicy i osiedleńcy byli dobrze wi-
dziani w domach miejscowych dygnitarzy i zamożnych kupców w charakterze 
nauczycieli języków, rysunków, muzyki, tańców; kierowali orkiestrami, dawali 
koncerty itd. […] Podobnie mimo zakazów lekarze zajmowali się praktyką me-
dyczną, o ich umiejętnościach krążyły legendy, naczelnicy zaś, zobowiązani do 
przestrzegania wydawanych z centrum poleceń, sami, a zwłaszcza ich żony, woleli 
zasięgnąć porady u podległego im doktora katorżnika z wyższym wykształceniem 
niźli u miejscowego felczera. Patrzyli też „przez palce” na rozwijaną przez prze-
stępców politycznych działalność gospodarczą. […] Michał Gruszecki […] pro-

                                   
waregiem, pisał o podążaniu śladami warega z czasów plemion słowiańskich: „Płynąłem za nim w od-
stępie wielu wieków przez dzikie poleskie rozlewisko, gdzie można cały dzień wiosłować i nie 
spotkać człowieka. Jak przed wiekami, leniwie płynął nurt i czas. Powietrze od skraju do skraju 
nieba pulsowało graniem bąków i derkaczy w szuwarach, komary, meszka, gzy cięły; siwe mgły 
poranne i wieczorne snuły się nad wodą i w ich kłębach zwidy rzeczy niepojętych, baśniowych, 
tajonych w jasny dzień”. I. Newerly, Jak dobrze być czasem waregiem, [w:] Za Opiwardą, za 
siódmą rzeką…, Warszawa 1985, s. 10. 
11A. Uljasz, Syberia i Daleki Wschód w twórczości Igora Newerlego. Pisarska wizja, oceny, 
dyskusje, „Tematy i Konteksty” 2012, nr 2, s. 339. 
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wadził świetnie prosperujący folwark, także korzystając z pracy licznych zesłań-
ców chłopów; pożyczał też pieniądze na procent i – jak mawiano – cała okolica 
siedziała u niego w kieszeni. I nie były to fakty odosobnione12. 

 
Wprawdzie nie ma tu mowy o katolicko-prawosławnych małżeństwach, ale 

Newerly wiedział najlepiej, że musi istnieć prawdopodobieństwo takich zaślu-
bin, skoro podobny wątek miłosny pojawił się… w historii rodzinnej pisarza.  

Bohater Wzgórza Błękitnego Snu nie jest już katorżnikiem, a jednym z nie-
wielu mieszkańców Starych Czumów, do tego pracowitym i zdolnym. Życie w niewiel-
kiej miejscowości, otoczonej zewsząd kilometrami lasów, jest na tyle trudne, że 
integracja i fuzja horyzontów kulturowych jest tyleż nieunikniona, co po prostu 
korzystna. Położone z dala od większych miast Stare Czumy to przestrzeń, w której 
upływ czasu wyznacza fizyczna praca i kalendarz myśliwski; z rzadka dociera tu 
wielka, rządząca losami narodów, Historia. 

 Izolacja, skupienie na codziennej pracy i wzajemne zaufanie pozwalają na 
przezwyciężenie różnic i obcości, dają podstawę do autoidentyfikacji w ramach 
tej małej wspólnoty. Symbolem ostatecznego zbratania jest budowa domu, pod 
dachem którego zamieszkają przedstawiciele narodu polskiego, rosyjskiego i ży-
dowskiego, oraz Buriaci, których wdzięczność za pomoc w obliczu nieuchronnej 
śmierci głodowej także w końcu przeradza się w prawdziwe przywiązanie, co 
przypieczętowuje nadanie przestrzeni, w której stanął dom, buriackiej nazwy: 
Wzgórze Błękitnego Snu. Kiedy po 1918 roku Najdarowscy wracają do Polski, 
okazuje się, że przywiązanie do porzuconego życia nie pozwala im zakorzenić 
się w Warszawie: pozostaje im zapraszać ludzi „z grona sybiraków” i wspomi-
nać dom: 

 
W starszym wieku, gorzej lub lepiej urządzeni w Polsce, nie mogli się jakoś zasy-
milować w odzyskanej ojczyźnie i wstydliwie tęsknili za Syberią. Lubili ludzi 
tamtejszych, surowych i gościnnych, dania i pieśni syberyjskie […], gadali za 
północ z wypiekami na twarzy, z roziskrzonymi oczami, jak gdyby śnili swój 
błękitny sen13. 

 
Mandżuria Newerlego 

 
Wydana w 1960 roku powieść Leśne Morze dotyczy w dużej mierze życia 

polonii w Harbinie z czasów II wojny światowej. Wyróżnia ją też nasycenie 
niespotykanie dokładnymi, a przy tym emocjonującymi opisami szu-hai, czyli 
tytułowego Leśnego Morza, tajgi mandżurskiej. Główny bohater, Wiktor 

                                   
12 W. Śliwowska, Ucieczki z Sybiru, Warszawa 2005, s. 13–14. 
13 I. Newerly, Wzgórze Błękitnego Snu, s. 494. 
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Domaniewski, to syn zesłańca, który wraz z żoną osiedlił się w głuszy Man-
dżurskich lasów, czekając na dzień, w którym powrót do Polski okaże się możliwy. 
Polskość, chrześcijańskie wartości i tradycje patriotyczne pielęgnowali w nim nie 
tylko rodzice, ale i nauczyciel historii z harbińskiego gimnazjum im. Henryka 
Sienkiewicza. Profesor Lech Koropko to w opinii Wiktora „romantyk niemoż-
liwy, sarmacki w każdym calu”, którego niepozornie wątła postura odznaczała 
się „wąsami Sobieskiego, Sobieskiego w latach najlepszej formy – prosto spod 
Wiednia”14. Warszawa dla chłopca jest miejscem wyidealizowanym, utraconą i wy-
tęsknioną ojczyzną. Ten rodzaj doświadczenia tęsknoty jest chyba pewnym 
wariantem działania postpamięci, polegającym na dziedziczeniu przeżyć 
rodziców, co stanowi szczególny wynik procesów interioryzacyjnych. Zasta-
nawiające jest jego przekonanie o tym, że:

Polacy nie są podobni do Europejczyków […]. Zbyt wiele przeszli prześladowań, żeby 
jeszcze dokuczać komukolwiek. Polska jest krajem prawdziwej tolerancji i wszyscy 
tam, Ukraińcy, Żydzi, Białorusini czy Niemcy, żyją jak dzieci jednej matki15. 

O ile naiwna wiara w możliwość utopii usprawiedliwiona jest zaufaniem do 
rodzicielskiej narracji, wydobywającej z siatki pamięci najpiękniejsze niteczki, 
to gest odróżnienia Polaków od Europejczyków jest dosyć zdumiewający. 
Wygląda na to, że dla Wiktora Polska pełni funkcję mitu, co dowodzi mitotwór-
czej aktywności pamięci, która na przestrzeni lat przekształca autentyczne 
doświadczenie w literaturę.

Wiktor przeżywa traumę, kiedy ze świadectwem maturalnym wraca po dłu-
giej rozłące do domu i zastaje pogorzelisko, a wkrótce okazuje się, że odpowie-
dzialni za podpalenie Japończycy skazali oboje jego rodziców na śmierć, dowie-
dziawszy się, że utrzymują kontakt z rewolucjonistą Bagornym. Jest to inny 
wariant gwałtownego przeformułowania relacji podmiot-przestrzeń, gdyż w tym 
przypadku podmiot pozostaje związany z dramatyczną pustką, namacalne ślady 
po stojącym tu dopiero co budynku tylko intensyfikują doznanie braku, ponie-
waż to, co semantyzowało przestrzeń, wszystko, co nadawało jej konstytutywne 
znaczenia, uległo zniszczeniu.

Próba zagospodarowania wyrwy, podobnie jak w przypadku bohatera 
Wzgórza Błękitnego Snu, wymaga od Wiktora ciężkiej pracy i zaufanych ludzi, 
ponieważ grozi mu niebezpieczeństwo i musi się ukrywać. Dom powstaje dzięki 
wspólnocie komunizującej grupy przyjaciół. Oprócz Polaków, Wiktor obdarza 

14 Tenże, Leśne Morze, s. 167. 
15 Tamże, s. 357. 
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12 W. Śliwowska, Ucieczki z Sybiru, Warszawa 2005, s. 13–14. 
13 I. Newerly, Wzgórze Błękitnego Snu, s. 494. 
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Domaniewski, to syn zesłańca, który wraz z żoną osiedlił się w głuszy Man-
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14 Tenże, Leśne Morze, s. 167. 
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zaufaniem Rosjan, przy czym z reguły są to ludzie dobrze doń usposobieni. 
Spotkana przypadkowo para ukrywających się, zbiegłych z sowieckiego łagru 
rewolucjonistów bezinteresownie pomaga Domaniewskiemu przetrwać po unik-
nięciu śmierci, jednak tęskniący za obaloną epoką i niedoszłą karierą naukową 
Ałsufjew „z wielkopańskim gestem”, inteligent o naturze pyszałka, budzi w Wi-
ktorze pokłady zdecydowanej niechęci, skrywanej raczej przez litość. Rewolucjonista 
Bagorny, początkowo bohater, z czasem okazuje się tak oddany swojej misji, że 
gubi ideały człowieczeństwa, co jest dla Domaniewskiego jednoznaczne z mo-
ralną klęską. 

Młody Polak ceni najwyżej cnoty powściągliwych, wyważonych i mądrych 
Chińczyków, potrafiących przyjaźnić się ze zwierzętami i doskonale znających 
tajgę. Jedynym bohaterem negatywnym spośród Chińczyków jest sprzedajny 
Wu, odpowiedzialny za tragedię, która spotkała rodzinę Domaniewskich. 
Wspólnym wrogiem są przedstawiciele kultury japońskiej, cechujący się wyra-
finowanym okrucieństwem. Nie udało się Domaniewskiemu spotkać ani jednego 
porządnego Japończyka. On sam jednak jest, podobnie jak Najdarowski, uoso-
bieniem męskości jako doskonały myśliwy. Z łatwością zyskuje względy kobiet, 
które są mu tak oddane, że gotowe by były żyć w haremie. Miłość, która łączy 
go z Chinką Aszyche, stanowiła dla krytyków motyw o delikatnie dydaktyzu-
jącym wydźwięku, zwłaszcza, że ideały humanizmu i tolerancji umacniał w so-
bie Newerly pod okiem samego Janusza Korczaka. 

W przypadku komuny mandżurskiej uwikłanie w kontekst historyczny jest 
nie do przezwyciężenia. Nie udaje się stworzyć wspólnoty tak zgodnej jak na 
Syberii, gdyż Historia dzieje się zbyt blisko, wkracza w przestrzeń Leśnego 
Morza i domaga się od jego mieszkańców działania. 

 
Zakończenie 

 

Wymowa powieści Leśne Morze to pesymistyczna wizja upadku cywiliza-
cji, do którego prędzej czy później doprowadzą konflikty międzynarodowe, gdyż 
każdy, kto śni piękne sny o imperium, lud swój skazuje na koszmary. W Man-
dżurskiej tajdze, tak jak na Syberii pokazanej we Wzgórzu Błękitnego Snu, żyją 
zwierzęta mądrzejsze od ludzi, znające swoje miejsce, posłuszne prawom 
przyrody. Światem ludzi targają namiętności, a te produkują systemy ideo-
logiczne, wraz z nimi zaś obietnicę postępu. Jednostka została zepchnięta na 
margines, w centrum jest masa, wartość ma tłum, który jest w stanie popchnąć 
tryby w mechanizmach historycznych. Jednak to nie afirmatywne walczące oś-
wiecenie, a spokojne proste życie u boku drugiego człowieka może mieć moc 
ocalającą człowieczeństwo. Poza takim życiem jesteśmy bezdomni.  
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Autorka dokonuje analizy sposobu postrzegania w społeczeństwie rosyj-
skim i niemieckim rosyjskich Niemców, czyli osób o niemieckich korzeniach 
oraz w różny sposób przyznających się do niemieckiej tożsamości, urodzonych 
w Związku Radzieckim lub krajach WNP i żyjących obecnie w Rosji lub – jako 
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W Europie Środkowo-Wschodniej mieszały się tereny osadnictwa 
Niemców i Słowian. Niemieckie kolonie potrafiły się przez wieki 
utrzymywać na ziemiach słowiańskich, zachowując swą kulturową 
autonomię i zawzięcie broniąc się przed asymilacją. Było to moż-
liwe [...] dlatego, że na ziemiach tych rozwój państw narodowych 
wyraźnie się opóźniał. [...] Niemieccy kolonizatorzy często mieli 
poczucie wyższości kulturowej nad otaczającymi ich ludami sło-
wiańskimi. 
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Słowa Ursa Altermatta pragnę potraktować jako punkt wyjścia w rozważa-
niach na temat sposobu postrzegania w społeczeństwie rosyjskim i niemieckim 
współczesnych przedstawicieli grupy etnicznej określanej mianem rosyjskich 
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Niemców, czyli osób o niemieckich korzeniach, urodzonych w Związku Radziec-
kim i krajach WNP, w różny sposób przyznających się do niemieckiej tożsamości. Kim 
są? Za kogo się uważają? W jaki sposób ich dzieje, kultura i obyczajowość przed-
stawiane są w literaturze naukowej, wydawanej w Niemczech i w Rosji? W jaki 
sposób – i dlaczego właśnie tak – postrzegani są w swoich obu ojczyznach? 

W literaturze dotyczącej rosyjskich Niemców, zarówno niemieckiej, jak i ro-
syjskiej, nieodłącznie wiele miejsca poświęca się ich historii. Jest to istotne o ty-
le, iż, po pierwsze, zarówno statystyczni Niemcy, jak i Rosjanie, niewiele o niej 
wiedzą, po drugie zaś, ponieważ nie dysponując tęże wiedzą trudno jest dokony-
wać jakichkolwiek osądów dotyczących obecnej sytuacji omawianej grupy i jej 
dylematów tożsamościowych. Prześledźmy więc główne, najczęściej przyta-
czane w literaturze przedmiotu informacje dotyczące genezy i kolei losów oma-
wianej społeczności. 

Przyjmuje się, że historia zorganizowanego osadnictwa niemieckiego w Rosji 
sięga XVIII w. Również dzisiejsi reprezentanci społeczności tzw. rosyjskich 
Niemców z reguły jako główną cezurę, wyznaczającą dzieje obecności ich 
przodków w tym kraju, traktują manifest Katarzyny II z 1763 r., zachęcający 
cudzoziemskich kolonistów do osiedlania się na stepach Powołża i północnych 
wybrzeżach Morza Czarnego. W 1804 r. Aleksander I wydał następny manifest. 
W jego wyniku do Rosji przybyli kolejny osadnicy niemieccy, osiedlając się w Besa-
rabii, nad Morzem Azowskim, na Krymie. W 1914 r. przebywało w Rosji prawie 
2,5 mln Niemców, stanowiąc ok. 1,5% społeczeństwa. Pod względem liczeb-
ności plasowali się na dziewiątym miejscu wśród mniejszości narodowych impe-
rium. Ponad trzy czwarte z nich stanowili chłopi; równocześnie, ludność pocho-
dzenia niemieckiego stanowiła wysoki odsetek wśród rosyjskich przedsiębior-
ców, urzędników, wojskowych, ludzi nauki1. 

W 1924 r., po przejęciu władzy przez bolszewików, utworzono kilka nie-
mieckich regionów autonomicznych, w tym Autonomiczną Socjalistyczną Re-
publikę Radziecką Niemców Nadwołżańskich. Już jednak pod koniec lat 20. XX w. 
wielu niemieckich kułaków trafiło do łagrów, a cała ziemia uprawna republiki nadwoł-
żańskiej – do kołchozów. Od 1935 r. władze radzieckie stopniowo likwidowały 
niemieckie rejony autonomiczne. Po agresji Hitlera, w sierpniu 1941 r. władze ZSRR 
deportowały do tzw. specjalnych osiedli na Syberii i w Kazachstanie prawie 950 tys. 

                                   
1 Por. A. Eisfeld, Die Russlanddeutschen, München 1992, s. 10–16; T. Lebioda, Niemcy rosyjscy, 
„Przegląd Zachodni“ 1997, nr 1, s. 20–22; M. Żakowska, Niemcy w Rosji do końca XIX w., [w:] 
Oblicza Wschodu. Religia, ideologia, polityka, gospodarka, red. M. Broda, M.M. Dziekan, 
Warszawa 2004, s. 39–57 oraz M. Żakowska, Проблемы формирования идентичности русских 
немцев после 1945 г., [w:] Проблемы формирования общероссийской идентичности: 
русскость и российскость, red. О. Рябов, Ивановский Государственный Университет, 
Иваново 2008, s. 311–314.  
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Niemców żyjących na obszarach na zachód od Uralu. Dopiero odwilż w stosunkach 
ZSRR–RFN zaowocowała likwidacją wspomnianych „osiedli” w 1955 r. W 1964 r. 
radzieccy Niemcy zostali oficjalnie oczyszczeni z zarzutu o kolaborację z Hi-
tlerem, a w 1972 r. zniesiono wobec nich ograniczenia w wyborze miejsca 
zamieszkania2. 

W pierwszych dziesięcioleciach po II wojnie światowej w stosunku do 
przedstawicieli mniejszości niemieckiej przeważały resentymenty: utożsamiano 
ich z hitlerowskimi kolaborantami lub Niemcami z Rzeszy. Największą anty-
patią darzyli ich Rosjanie, nazywając faszystami, mniejszą – autochtoniczne lu-
dy Azji Środkowej – widząc w nich przede wszystkim obcych, „białych”. Oko-
liczności te wpłynęły na niechęć Niemców do przyznawania się do własnej etniczno-
ści i do posługiwania się rodzimym językiem. O ile spośród tych, którzy w 1959 r. 
ujęci zostali w spisie narodowościowym, 75% podało jako język ojczysty  niemiecki, 
o tyle w 1970 r. było to 66,8%, w 1979 – 57,7%, a w 1989 r. już tylko 48,7%, a osób 
umiejących się nim faktycznie posługiwać było jeszcze mniej. Z badań przeprowa-
dzonych w 1991 wynikało, że język niemiecki ostał się praktycznie jedynie w od-
ciętych od świata niemieckich syberyjskich i azjatyckich wioskach oraz wśród 
starszego pokolenia. Według spisu ludności z 1979 r. w ZSRR żyło ponad 1 936 000 
Niemców, zajmując czternaste miejsce pod względem liczebności spośród ponad 
100 narodów imperium. W przeciwieństwie do innych narodów, nie uwzględniono 
ich jednak jako mniejszość narodową w Wielkiej Encyklopedii Radzieckiej3. 

Jak zasygnalizowano, proces „zruszczania“ rosyjskich Niemców miał po-
czątkowo odgórny charakter. Należy jednak podkreślić, że w perspektywie 
dziesięcioleci postępował on również oddolnie, obejmując zwłaszcza młodsze 
pokolenia. Język niemiecki przestał być dla nich „językiem serca”. Czynnikami 
spajającymi diasporę niemiecką w ZSRR i WNP stały się de facto język i kultura 
rosyjska oraz mentalność „radziecka”.  

Za rządów Michaiła Gorbaczowa i proklamowanej przez niego polityki gła-
snosti, również radzieccy Niemcy zaczęli upowszechniać prawdę o „białych 
plamach” swej przed- i powojennej historii: o istniejącej przed 1941 r. autono-
micznej republice nadwołżańskiej, deportacji, obozach pracy. Wtedy też do-
piero, wraz z zaistnieniem szans na repatriację do RFN, przedstawiciele starsze-
go pokolenia zaczęli ujawniać, młodszych zaś odkrywać swą niemiecką tożsa-
                                   
2 B. Schmitt, Etnische Identitat und gesellschaftliche Integrationsprobleme im Wandel der Zeit, „Deu-
tsche Studien“ 1997, nr 3, s. 284; T. Lebioda, Niemcy rosyjscy, dz. cyt., s. 27–30; R.H. Walth, Auf der 
Suche nach Heimat. Die Russlanddeutschen. In search of home. The Germans from Russia, Dulmen 
1991, s. 38–39; M. Geissl, B. Mai, Die Deutschen im Osten, Berlin/Bonn 1988, s. 12–20. 
3 M. Żakowska, Russland- i Polendeutsche. Zaprogramowanie kulturowe niemieckich „późnych 
przesiedleńców” z Rosji i z Polski, Łódź 2011, s. 123. 
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Niemców, czyli osób o niemieckich korzeniach, urodzonych w Związku Radziec-
kim i krajach WNP, w różny sposób przyznających się do niemieckiej tożsamości. Kim 
są? Za kogo się uważają? W jaki sposób ich dzieje, kultura i obyczajowość przed-
stawiane są w literaturze naukowej, wydawanej w Niemczech i w Rosji? W jaki 
sposób – i dlaczego właśnie tak – postrzegani są w swoich obu ojczyznach? 

W literaturze dotyczącej rosyjskich Niemców, zarówno niemieckiej, jak i ro-
syjskiej, nieodłącznie wiele miejsca poświęca się ich historii. Jest to istotne o ty-
le, iż, po pierwsze, zarówno statystyczni Niemcy, jak i Rosjanie, niewiele o niej 
wiedzą, po drugie zaś, ponieważ nie dysponując tęże wiedzą trudno jest dokony-
wać jakichkolwiek osądów dotyczących obecnej sytuacji omawianej grupy i jej 
dylematów tożsamościowych. Prześledźmy więc główne, najczęściej przyta-
czane w literaturze przedmiotu informacje dotyczące genezy i kolei losów oma-
wianej społeczności. 

Przyjmuje się, że historia zorganizowanego osadnictwa niemieckiego w Rosji 
sięga XVIII w. Również dzisiejsi reprezentanci społeczności tzw. rosyjskich 
Niemców z reguły jako główną cezurę, wyznaczającą dzieje obecności ich 
przodków w tym kraju, traktują manifest Katarzyny II z 1763 r., zachęcający 
cudzoziemskich kolonistów do osiedlania się na stepach Powołża i północnych 
wybrzeżach Morza Czarnego. W 1804 r. Aleksander I wydał następny manifest. 
W jego wyniku do Rosji przybyli kolejny osadnicy niemieccy, osiedlając się w Besa-
rabii, nad Morzem Azowskim, na Krymie. W 1914 r. przebywało w Rosji prawie 
2,5 mln Niemców, stanowiąc ok. 1,5% społeczeństwa. Pod względem liczeb-
ności plasowali się na dziewiątym miejscu wśród mniejszości narodowych impe-
rium. Ponad trzy czwarte z nich stanowili chłopi; równocześnie, ludność pocho-
dzenia niemieckiego stanowiła wysoki odsetek wśród rosyjskich przedsiębior-
ców, urzędników, wojskowych, ludzi nauki1. 

W 1924 r., po przejęciu władzy przez bolszewików, utworzono kilka nie-
mieckich regionów autonomicznych, w tym Autonomiczną Socjalistyczną Re-
publikę Radziecką Niemców Nadwołżańskich. Już jednak pod koniec lat 20. XX w. 
wielu niemieckich kułaków trafiło do łagrów, a cała ziemia uprawna republiki nadwoł-
żańskiej – do kołchozów. Od 1935 r. władze radzieckie stopniowo likwidowały 
niemieckie rejony autonomiczne. Po agresji Hitlera, w sierpniu 1941 r. władze ZSRR 
deportowały do tzw. specjalnych osiedli na Syberii i w Kazachstanie prawie 950 tys. 

                                   
1 Por. A. Eisfeld, Die Russlanddeutschen, München 1992, s. 10–16; T. Lebioda, Niemcy rosyjscy, 
„Przegląd Zachodni“ 1997, nr 1, s. 20–22; M. Żakowska, Niemcy w Rosji do końca XIX w., [w:] 
Oblicza Wschodu. Religia, ideologia, polityka, gospodarka, red. M. Broda, M.M. Dziekan, 
Warszawa 2004, s. 39–57 oraz M. Żakowska, Проблемы формирования идентичности русских 
немцев после 1945 г., [w:] Проблемы формирования общероссийской идентичности: 
русскость и российскость, red. О. Рябов, Ивановский Государственный Университет, 
Иваново 2008, s. 311–314.  
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ich jednak jako mniejszość narodową w Wielkiej Encyklopedii Radzieckiej3. 

Jak zasygnalizowano, proces „zruszczania“ rosyjskich Niemców miał po-
czątkowo odgórny charakter. Należy jednak podkreślić, że w perspektywie 
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snosti, również radzieccy Niemcy zaczęli upowszechniać prawdę o „białych 
plamach” swej przed- i powojennej historii: o istniejącej przed 1941 r. autono-
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go pokolenia zaczęli ujawniać, młodszych zaś odkrywać swą niemiecką tożsa-
                                   
2 B. Schmitt, Etnische Identitat und gesellschaftliche Integrationsprobleme im Wandel der Zeit, „Deu-
tsche Studien“ 1997, nr 3, s. 284; T. Lebioda, Niemcy rosyjscy, dz. cyt., s. 27–30; R.H. Walth, Auf der 
Suche nach Heimat. Die Russlanddeutschen. In search of home. The Germans from Russia, Dulmen 
1991, s. 38–39; M. Geissl, B. Mai, Die Deutschen im Osten, Berlin/Bonn 1988, s. 12–20. 
3 M. Żakowska, Russland- i Polendeutsche. Zaprogramowanie kulturowe niemieckich „późnych 
przesiedleńców” z Rosji i z Polski, Łódź 2011, s. 123. 



 
 92 

mość. Znalazło to wyraz we wzroście liczby osób przyznających się do narodo-
wości niemieckiej z ponad 2 mln w 1989 r. do ok. 3,5 mln w latach dziewięć-
dziesiątych4. 

Przed rozpadem ZSRR większość rosyjskich Niemców żyła w radzieckich 
republikach środkowoazjatyckich; dwie trzecie z nich zatrudnionych było jako 
pracownicy umysłowi, jedna czwarta pracowała w rolnictwie. Ich sytuacja 
gospodarcza nie różniła się specjalnie od średniej radzieckiej, nawet w niektó-
rych aspektach była od niej lepsza (np. pod względem ilości wykupionych 
mieszkań). W lipcu 1991 r. władze radzieckie utworzyły niemiecki rejon auto-
nomiczny w Kraju Ałtajskim, zaś w 1992 r. w zachodniosyberyjskim rejonie 
omskim powstał niemiecki okręg narodowy Asowo. Największa organizacja 
reprezentująca Niemców w Rosji, „Odrodzenie”, od 1989 r. walczy o restytucję 
republiki nadwołżańskiej. Inicjatywy nie te miały jednak w ciągu kolejnych dwudzie-
stu lat tak dużej siły oddziaływania, jak perspektywa emigracji do Niemiec5. 

Po tym, jak w 1986 r. w ZSRR zliberalizowano prawo emigracyjne, rozpoczęły 
się masowe wyjazdy Niemców do RFN. Łącznie w latach 1950-2006 z ZSRR i krajów 
WNP przybyło do Niemiec ponad 2,3 mln osób, z czego większość na początku 
lat dziewięćdziesiątych6. Jako osoby, które oficjalnie udowodniły swoje nie-
mieckie pochodzenie, zdobyły one w RFN status „późnych przesiedleńców”7 

oraz – co za tym idzie – obywatelstwo niemieckie, a także prawo do uczestni-
czenia w specjalnym programie integracyjnym i do pomocy socjalnej. Obecnie 
w RFN mieszka około 2,5 mln „przesiedleńców“ z (byłego) ZSRR oraz około 

                                   
4 B. Dietz, Zwischen Anpassung und Autonomie. Russlanddeutsche in der vormaligen Sowjetunion 
und in der Bundesrepublik Deutschland, Berlin 1995, s. 20–60. 
5 T. Lebioda, Niemcy rosyjscy, dz. cyt., s. 38–43; B. Dietz, Zwischen..., s. 45–49, 78–79, 86. 
6 Почему возвращаются «русские немцы»?, http://repin.info/nacionalnyy-otvet/pochemu-vozvra 
shchayutsya-russkie-nemcy [dostęp: 10.04.2015]. 
7 W niemieckiej terminologii prawnej stosowane jest określenie Spätaussiedler, czyli „późni 
wysiedleńcy”. Aussiedler  znaczy po niemiecku „wysiedleniec/wysiedleńcy”, w sensie prawnym 
nie odnosi się jednak do Niemców „wysiedlonych” czy też „wypędzonych” ze stron rodzinnych w tra-
kcie i po zakończeniu II wojny światowej, a do osób niemieckiego pochodzenia z krajów Europy 
Środkowej i Wschodniej, przybyłych do RFN w okresie od 1953 r. do końca lat 70. XX w. 
Analogicznie przedstawia się sytuacja z kategorią Spätaussiedler, oznaczającą literalnie „późnego 
wysiedleńca/późnych wysiedleńców”, w rzeczywistości zaś tzw. etnicznych Niemców, przybyłych 
dobrowolnie do RFN z państw (byłego) bloku wschodniego w okresie od początku lat 80. XX w. 
Tylko w stosunku do uchodźców, emigrantów z (byłej) NRD do Niemiec Zachodnich władze RFN 
stosują termin Übersiedler, czyli „przesiedleniec/przesiedleńcy”. Szanując argumentację stosowaną 
przez część polskich badaczy, w tym Aleksandrę Trzcielińską-Polus, operujących w odniesieniu do 
omawianej przeze mnie kategorii etnicznych Niemców terminem „wysiedleniec”, w tekście 
konsekwentnie posługiwać się będę bardziej adekwatnym w praktyce i świadomości potocznej, 
również samych społeczności badanych, pojęciem „przesiedleńca/ przesiedleńców” oraz „późnego 
przesiedleńca”/„późnych przesiedleńców”; por. M. Żakowska, Russland-..., s. 11–12.  
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500 tys. ich potomków, urodzonych już w Niemczech. W Federacji Rosyjskiej, 
zgodnie ze spisem powszechnym z 2010 r., liczebność rosyjskich Niemców 
szacuje się na ok. 500 tys. Według  prognoz demografów w przewidywalnym 
czasie nie powinna ona zmaleć, ponieważ rząd RFN w ostatnich latach oficjalnie 
zawiesił program repatriacji8. 

Pojedynczy Rosjanie o niemieckich korzeniach odgrywają istotną rolę w ro-
syjskim życiu politycznym. Do wspomnianego grona należą byli lub obecni 
gubernatorzy obwodów swierdłowskiego, tomskiego i kaliningradzkiego, a także 
osobistości takie jak German Gref – były minister gospodarki, czy Aleksiej 
Miller – prezes Gazpromu. 

Przytoczone fakty wskazują, że wydarzeniami, które miały bezpośredni, 
kluczowy wpływ na losy Niemców rosyjskich w Rosji i Związku Radzieckim, 
były wysiedlenia czasów II wojny światowej i bazująca na antynazistowskich 
resentymentach polityka władz ZSRR po 1945 r., która wykluczała możliwość 
restytucji dawnych niemieckich struktur autonomicznych. Zdarzenia te odbiły 
się bowiem zarówno na usytuowaniu geograficznym Niemców (w azjatyckiej, 
mniej cywilizowanej części ZSRR), jak i na ich politycznym statusie: nie będąc 
jednym z „narodów tytularnych“ ani poszczególnych republik, ani terytoriów au-
tonomicznych nie mieli oni możliwości czerpania związanych z tym przywilejów 
(pierwszeństwo w dostępie do wyższej edukacji oraz wyższych stanowisk w partii 
i administracji lokalnej, względnie swobodna możliwość nauki rodzimego języka)9. 
Poza tym, ważnym czynnikiem, który wpłynął na sytuację życiową analizowanej 
mniejszości, był rozpad ZSRR, który przyczynił się do masowej emigracji 
przedstawicieli wspomnianej społeczności do Niemiec. 

 W tym kontekście warto zanalizować, przez pryzmat jakich wydarzeń 
współcześni rosyjscy Niemcy, zamieszkali na obszarze WNP, postrzegani są 
przez społeczeństwa krajów, takich jak Niemcy i Rosja. W tym celu pragnę 
odwołać się do treści rosyjskich audycji telewizyjnych z udziałem działaczy i wy-
bitnych przedstawicieli omawianej mniejszości, a także poświęconych im arty-
kułów prasowych oraz esejów i reportaży.  

Na wstępie audycji Co robić? Rosyjscy Niemcy w historii i współcześnie, 
nadawanej na rosyjskim kanale Kultura w 2014 r., moderator wyraził szacunek 
dla wkładu Niemców w rozwój cywilizacyjny Rosji oraz wiarę w to, że również 
obecnie przedstawiciele mniejszości niemieckiej mają do odegrania  istotną, 

                                   
8 Почему возвращаются... 
9 Por. R. Brubaker, Nacjonalizm inaczej. Struktura narodowa i kwestie narodowe w nowej 
Europie, tum. J. Łuczyński, Warszawa–Kraków 1998, s. 30–36.  



 
 92 

mość. Znalazło to wyraz we wzroście liczby osób przyznających się do narodo-
wości niemieckiej z ponad 2 mln w 1989 r. do ok. 3,5 mln w latach dziewięć-
dziesiątych4. 

Przed rozpadem ZSRR większość rosyjskich Niemców żyła w radzieckich 
republikach środkowoazjatyckich; dwie trzecie z nich zatrudnionych było jako 
pracownicy umysłowi, jedna czwarta pracowała w rolnictwie. Ich sytuacja 
gospodarcza nie różniła się specjalnie od średniej radzieckiej, nawet w niektó-
rych aspektach była od niej lepsza (np. pod względem ilości wykupionych 
mieszkań). W lipcu 1991 r. władze radzieckie utworzyły niemiecki rejon auto-
nomiczny w Kraju Ałtajskim, zaś w 1992 r. w zachodniosyberyjskim rejonie 
omskim powstał niemiecki okręg narodowy Asowo. Największa organizacja 
reprezentująca Niemców w Rosji, „Odrodzenie”, od 1989 r. walczy o restytucję 
republiki nadwołżańskiej. Inicjatywy nie te miały jednak w ciągu kolejnych dwudzie-
stu lat tak dużej siły oddziaływania, jak perspektywa emigracji do Niemiec5. 
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oraz – co za tym idzie – obywatelstwo niemieckie, a także prawo do uczestni-
czenia w specjalnym programie integracyjnym i do pomocy socjalnej. Obecnie 
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4 B. Dietz, Zwischen Anpassung und Autonomie. Russlanddeutsche in der vormaligen Sowjetunion 
und in der Bundesrepublik Deutschland, Berlin 1995, s. 20–60. 
5 T. Lebioda, Niemcy rosyjscy, dz. cyt., s. 38–43; B. Dietz, Zwischen..., s. 45–49, 78–79, 86. 
6 Почему возвращаются «русские немцы»?, http://repin.info/nacionalnyy-otvet/pochemu-vozvra 
shchayutsya-russkie-nemcy [dostęp: 10.04.2015]. 
7 W niemieckiej terminologii prawnej stosowane jest określenie Spätaussiedler, czyli „późni 
wysiedleńcy”. Aussiedler  znaczy po niemiecku „wysiedleniec/wysiedleńcy”, w sensie prawnym 
nie odnosi się jednak do Niemców „wysiedlonych” czy też „wypędzonych” ze stron rodzinnych w tra-
kcie i po zakończeniu II wojny światowej, a do osób niemieckiego pochodzenia z krajów Europy 
Środkowej i Wschodniej, przybyłych do RFN w okresie od 1953 r. do końca lat 70. XX w. 
Analogicznie przedstawia się sytuacja z kategorią Spätaussiedler, oznaczającą literalnie „późnego 
wysiedleńca/późnych wysiedleńców”, w rzeczywistości zaś tzw. etnicznych Niemców, przybyłych 
dobrowolnie do RFN z państw (byłego) bloku wschodniego w okresie od początku lat 80. XX w. 
Tylko w stosunku do uchodźców, emigrantów z (byłej) NRD do Niemiec Zachodnich władze RFN 
stosują termin Übersiedler, czyli „przesiedleniec/przesiedleńcy”. Szanując argumentację stosowaną 
przez część polskich badaczy, w tym Aleksandrę Trzcielińską-Polus, operujących w odniesieniu do 
omawianej przeze mnie kategorii etnicznych Niemców terminem „wysiedleniec”, w tekście 
konsekwentnie posługiwać się będę bardziej adekwatnym w praktyce i świadomości potocznej, 
również samych społeczności badanych, pojęciem „przesiedleńca/ przesiedleńców” oraz „późnego 
przesiedleńca”/„późnych przesiedleńców”; por. M. Żakowska, Russland-..., s. 11–12.  
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500 tys. ich potomków, urodzonych już w Niemczech. W Federacji Rosyjskiej, 
zgodnie ze spisem powszechnym z 2010 r., liczebność rosyjskich Niemców 
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restytucji dawnych niemieckich struktur autonomicznych. Zdarzenia te odbiły 
się bowiem zarówno na usytuowaniu geograficznym Niemców (w azjatyckiej, 
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dla wkładu Niemców w rozwój cywilizacyjny Rosji oraz wiarę w to, że również 
obecnie przedstawiciele mniejszości niemieckiej mają do odegrania  istotną, 

                                   
8 Почему возвращаются... 
9 Por. R. Brubaker, Nacjonalizm inaczej. Struktura narodowa i kwestie narodowe w nowej 
Europie, tum. J. Łuczyński, Warszawa–Kraków 1998, s. 30–36.  
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pozytywną rolę w dziele odbudowy gospodarczej kraju po okresie tragedii, jakie 
nawiedziły go w XX w.: 

 
Termin „rosyjscy Niemcy” w Rosji nieodłącznie kojarzy się z chlubnymi kartami dzie-
jów rozwoju rosyjskiego przemysłu i rolnictwa, a także życia politycznego i naukowego, 
wreszcie zaś – z okresem rozkwitu rosyjskiej literatury w wieku XIX. Mało który 
Rosjanin wątpi w pozytywny wkład, jaki rosyjscy Niemcy i kultura niemiecka 
wniosły w historię Rosji. Bez wątpienia, I i II wojna światowa, podczas których 
państwo niemieckie było antagonistą Rosji, zapisały tragiczną kartę w historii obu 
narodów. Mimo to jednak, nawet w okresie radzieckim w ZSRR żyły setki tysięcy 
Niemców, a także zachował i rozwijał się niemiecki język i kultura. [...] Czemu by 
nie pomóc rosyjskim Niemcom odzyskać rodzinne domy wraz ze zniszczonymi 
kościołami i mogiłami przodków na Powołżu? Wierzę, że stopniowo oni wszystko 
odbudują, na czym, w ostatecznym rozrachunku, skorzysta cała Rosja10. 

 
Autor tych słów nacisk kładzie na szczególną, wartościową więź, łączącą 

oba narody oraz na pozytywne strony związane z ich „odwieczną” współpracą. 
O tym, że wspomniany typ dyskursu posiada jednak również ciemne strony, 
świadczy fakt, że, paradoksalnie, głównym przedmiotem wypowiedzi zdają się 
być nie rosyjscy Niemcy, a Rosja. To ona, kraj głęboko doświadczony przez his-
torię, wyrażać ma narodowi, dla którego stała się ojczyzną, wdzięczność za 
wkład, wniesiony w jej rozwój, i za wytrwałość, z jaką pokonywał on trapiące ją 
cierpienia. Ani razu nie padają tu słowa „wysiedlenie”, „wynarodowienie”, „ko-
munizm”, nie mówiąc o takich, jak „wina”, „krzywda”, czy „pojednanie”. Etni-
czności, takie jak rosyjscy Niemcy, oceniane są przez pryzmat tego, do jakiego 
stopnia można nadać im tytuł rosyjskich patriotów. Z logiki powyższego Dys-
kursu można wysnuć wniosek, że autor wypowiedzi znacznie mniej pozytywnie 
odniósł by się do tych przedstawicieli niemieckiej diaspory, dla których główną 
wartością nie jest praca na rzecz Matuszki Rosji. Opisany sposób konstruowania 
narracji o tych Niemcach, którzy w Rosji pozostali, zakłada, że komentarze 
dotyczące tych, którzy wyjechali z niej, kojarzyć się będą z opowieściami o „sy-
nach marnotrawnych”. 

W istocie, analizując rosyjskie materiały prasowe, poświęcone przesied-
leńcom, można dostrzec, że stale powraca w nich motyw ludzi, którzy opuścili, 
czy wręcz zdradzili swój kraj, w iluzorycznej pogoni za szczęściem. Za przykład 
posłużyć może fragment artykułu Dlaczego powracają „rosyjscy Niemcy”?, 
opublikowanego w 2012 roku: 

 

                                   
10 Что делать? Русские немцы в истории и сегодния, http://tvkultura.ru/video/show/brand 
_id/20917/episode_id/973139/video_id/983406/ [dostęp: 11.04.2015].  
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Pod koniec pierestrojki i na początku okresu „dzikiego kapitalizmu” wielu z tych, 
którzy dotąd starannie ukrywali własne pochodzenie, nagle odkryło swoją praw-
dziwą narodową tożsamość [...] I korzystając z zagranicznych programów rządo-
wych różnych państw wyjechało do „historycznych ojczyzn”. Można, oczywiście, 
powiedzieć, że uciekli oni od chaosu, głodu i bandytyzmu „lichych” lat dziewięć-
dziesiątych. Można też zadumać się nad tym, że wyjechali oni do [...] rajskich 
krajów dlatego, że uznali, iż tam jest wszystkiego w bród, dostaną dużo pieniędzy 
i nie będą musieli pracować11.  

 
Jakie refleksje dotyczące rosyjskich Niemców dominują z kolei w narra-

cjach tworzonych przez i na potrzeby obserwatorów z Europy Zachodniej? 
Znany dziennikarz, Austriak Karl-Markus Gauβ, w książce Niemcy na peryfe-
riach Europy, opisując dzisiejsze życie rosyjskich Niemców w Europie Wschod-
niej, dostrzegł w nim nade wszystko nostalgię za przeszłością oraz cechujący 
znaczną część przedstawicieli omawianej grupy stan tymczasowości, inercji i spo-
łecznego rozkładu. Przykładowo, relacjonując wrażenia z pobytu w osiedlach 
Niemców, przybyłych na początku lat dziewięćdziesiątych na Ukrainę z Kaza-
chstanu, zauważa on, iż ludzie, których odwiedził, mają niewiele wspólnego ze 
swymi pracowitymi, przedsiębiorczymi i kultywującymi niemieckość przodkami 
sprzed stu lat, o których czytał, przygotowując się do podróży: 

 
Zdążyliśmy już dowiedzieć się od Lewila, jakie są relacje między niemieckimi 
przedsiębiorcami i niemieckimi robotnikami. Nelly Walbert potwierdziła jego 
opowieści. Nie umiała wprawdzie potwierdzić ich po niemiecku, tylko po rosyj-
sku, poprosiła więc Lewila, żeby nam wszystko przetłumaczył. Kiedy to zrobił, 
mówiąc, że tutejsi Niemcy nie są szczególnie pracowici, poprawiła go jedynymi 
słowami, jakie wygłosiła do nas po niemiecku: Unsere Leute – powiedziała – viel 
faul und viel Schnaps („Nasi ludzie – dużo leniwy i dużo wódka”)12. 

 
W opisywanym zbiorze reportaży w sposobie narracji na plan pierwszy, w moim 

odczuciu, wysuwa się technika oparta na prezentowaniu zadziwienia narratora 
rzeczywistością obserwowaną. Świat, który on widzi, nie ma nic wspólnego z jego 
wyobrażeniem o normalności; jest raczej światem na opak, rzeczywistością 
zarazem anachroniczną i przesyconą rozkładem. Podejściu Gauβa obce jest 
ocenianie jej przez pryzmat pojęć takich, jak zdolność przetrwania, cierpienie, 
poczucie narodowe, patriotyzm. W rzeczywistości opisywanej liczą się dla niego 

                                   
11 Почему возвращаются... 
12 K.-M. Gauβ, Niemcy naperyferiach Europy. Wędrówki przez Litwę, Spisz i brzegiem Morza 
Czarnego, tłum. S. Lisiecka, Wołowiec 2008, s. 231–232. 
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10 Что делать? Русские немцы в истории и сегодния, http://tvkultura.ru/video/show/brand 
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11 Почему возвращаются... 
12 K.-M. Gauβ, Niemcy naperyferiach Europy. Wędrówki przez Litwę, Spisz i brzegiem Morza 
Czarnego, tłum. S. Lisiecka, Wołowiec 2008, s. 231–232. 
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pojedynczy ludzie, mniej lub bardziej otwarci na świat i przystosowani do 
wyzwań współczesności; mniej lub bardziej różniący się od tych, widzianych na 
co dzień w Zachodniej Europie.   

 
Jedyni normalni czy nieprzystosowani? 

 
Lejzorek przycupnął w ogrodzie na ławeczce, lecz spod 
ziemi wyrósł natychmiast niezmordowany policjant. 
– To dla mamek oraz dla niewidomych i na wpół niewido-
mych żołnierzy. 
Wówczas Lejzorek westchnął w przygnębieniu: 
– Mnie się zdaje, że ja już wariuję13. 
 

Ilja Erenburg 
 
Kontakt z odmienną kulturą sprzyja kreowaniu wizji „świata na opak”. Sy-

tuacja taka ma również miejsce w następstwie konfrontowania się przez rosyj-
skich Niemców – jako przesiedleńców – z rzeczywistością społeczną, polityczną 
i gospodarczą RFN. By lepiej unaocznić wagę wspomnianego „zderzenia kultur” 
przywołam kilka istotnych faktów dotyczących okoliczności akulturacji rosyj-
skich Niemców w RFN. Ich status prawny w porównaniu ze statusem „właści-
wych“ imigrantów różni się tym, iż państwo w momencie repatriacji zapewniło 
im szereg przywilejów politycznych (obywatelstwo) i socjalnych (zasiłki, 
bezpłatne kursy integracyjne). Z drugiej strony, niedostateczna znajomość 
języka niemieckiego i brak automatycznej uznawalności dyplomów, uzyskanych 
w ZSRR lub krajach WNP, sprawiły, że nie uniknęli oni bezrobocia, niepewno-
ści zatrudnienia i zawodowej deklasacji14. Problemy te stały się szczególnie 
udziałem kobiet, nawet pomimo faktu, iż w momencie ich przyjazdu do Niemiec 
ich poziom wykształcenia i aktywności zawodowej był wyższy niż w przypadku 
statystycznych mieszkanek RFN15. Mężczyźni z kolei – między innymi w zwią-
zku z nagłaśnianiem w mediach obecnego w środowisku ludzi młodych proble-
mu przemocy – zyskali w społeczeństwie niemieckim reputację ksenofobów i osób 
zagrożonych kryminalizacją16. Koncentracja emigrantów z Rosji, Azji Środko-

                                   
13 I. Erenburg, Burzliwe życie Lejzorka Rojtszwańca, tłum. M. Popowska, Warszawa 1988, s. 89. 
14 Почему возвращаются... 
15 D.J. Bauer, Aussiedlerfamilien zwischen Tradition und Moderne. Eine empirische Untersuchung 
aus der Sicht russlanddeutscher Frauen, Berlin 2007, s. 172–173, 178. 
16 Przykładowo, w 2009 r. dużym echem rozniosła się w mediach niemieckich sprawa zabójstwa 
na sali sądowej w Dreźnie młodej muzułmanki, którego sprawcą był mający problemy psychiczne 
28-letni bezrobotny przesiedleniec w Rosji; R. Alexander, Von Kopftücher und Vorurteilen, 
http://www.welt.de/wams_print/article-4147120/Von-Kopftuechern-und-Vorurteilen.html [dostęp:  
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wej i Kaukazu w obrębie określonych dzielnic miast prowadzi często do tego, że 
wspomniane obszary traktowane są przez miejscowych jako wydzielone, „obce” 
terytoria, np. „Wódkowe Wzgórze”, czy „Mały Kazachstan”17. 

W 2009 r. powstała organizacja Jedinstwo („Jedność”), stawiająca sobie za cel 
konsolidację osób wywodzących się z rosyjskiego kręgu kulturowego i pielę-
gnowanie tradycji ich krajów pochodzenia. Na jej bazie w 2013 r. utworzono 
partię polityczną, która głosi ideę obrony interesów politycznych przesiedleńców 
i imigrantów z byłego ZSRR, szczególnie zaś zapewnienie nowoprzybyłym 
rówoprawnego dostępu do wszystkich sfer życia społecznego w Niemczech. 
Fakt ten spotkał się jednak z silną krytyką ze strony innych organizacji zrzesza-
jących rosyjskich Niemców, które za priorytet uważają integrację późnych 
przesiedleńców ze społeczeństwem RFN18. 

Analizując narracje opisujące interakcję rosyjskich Niemców ze społe-
czeństwem RFN, można, w mojej opinii, wyodrębnić dwa zasadnicze typy 
dyskursów: ten, formułowany przez autorów rosyjskojęzycznych i ten, ujawniający 
punkt widzenia Niemców i innych „ludzi Zachodu”. Upraszczając, pierwszy z nich 
można określić mianem narracji o problemach normalnych ludzi w nienormal-
nym świecie, drugi zaś – narracji o próbach zrozumienia imigrantów, nieprzy-
stosowanych do życia w nowoczesności. U podłoża pierwszego typu narracji 
leży, w moim przekonaniu, widzenie świata w kategoriach wspólnoty i łą-
czących ją więzi, w drugim zaś – w kategoriach mniej lub bardziej otwartego i zin-
tegrowanego wewnętrznie społeczeństwa. Wspomniana optyka prowadzi do całko-
wicie odmiennej interpretacji pojęcia „normalności” oraz tym samym oceny 
postaw i zachowań podmiotów opisywanych „zderzeń kulturowych”. Jedną z kon-
sekwencji tego stanu rzeczy jest niedostrzeganie spraw uważanych za oczywiste 
(zachowania, które nie różnią się niczym od własnych zachowań), zaś dostrze-
ganie głównie tych elementów rzeczywistości, które wydają się obserwatorom 
egzotyczne i (lub) potwierdzają jakiś, funkcjonujący w nich mniej lub bardziej 
świadomie, stereotyp. 

Poniżej pragnę unaocznić, w jaki sposób osoby, będące nosicielami różnych kul-
turowych norm, w różny sposób opisują i osądzają tą samą rzeczywistość. W pier-

                                   
10.04.2015]. Por. S.-K. Zunker, H. Ostendorf, Spätaussiedler im Strafvollzug, [w:] Kriminalität 
der Spätaussiedler – Bedrohung oder Mythos? Abschlussbericht einer interdisziplinären For-
schungsgruppe, red. H. Ostendorf, Baden-Baden 2007, s. 50. 
17 A. Klement, Das Marginalsyndrom oder Das Leben zwischen zwei Kulturen. Ein Beitrag über 
die Problematik des Zusammenwirkens mit den Migranten aus den ehemaligen Republiken der 
Sowjetunion, Frankfurt 2006, s. 40. 
18 Stellungnahme zur Gründung der Partei EDINSTWO, http://www.hvdar.de/10.html [dostęp: 
10.04.2015]. 
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aus der Sicht russlanddeutscher Frauen, Berlin 2007, s. 172–173, 178. 
16 Przykładowo, w 2009 r. dużym echem rozniosła się w mediach niemieckich sprawa zabójstwa 
na sali sądowej w Dreźnie młodej muzułmanki, którego sprawcą był mający problemy psychiczne 
28-letni bezrobotny przesiedleniec w Rosji; R. Alexander, Von Kopftücher und Vorurteilen, 
http://www.welt.de/wams_print/article-4147120/Von-Kopftuechern-und-Vorurteilen.html [dostęp:  

 
 97

 
  

wej i Kaukazu w obrębie określonych dzielnic miast prowadzi często do tego, że 
wspomniane obszary traktowane są przez miejscowych jako wydzielone, „obce” 
terytoria, np. „Wódkowe Wzgórze”, czy „Mały Kazachstan”17. 

W 2009 r. powstała organizacja Jedinstwo („Jedność”), stawiająca sobie za cel 
konsolidację osób wywodzących się z rosyjskiego kręgu kulturowego i pielę-
gnowanie tradycji ich krajów pochodzenia. Na jej bazie w 2013 r. utworzono 
partię polityczną, która głosi ideę obrony interesów politycznych przesiedleńców 
i imigrantów z byłego ZSRR, szczególnie zaś zapewnienie nowoprzybyłym 
rówoprawnego dostępu do wszystkich sfer życia społecznego w Niemczech. 
Fakt ten spotkał się jednak z silną krytyką ze strony innych organizacji zrzesza-
jących rosyjskich Niemców, które za priorytet uważają integrację późnych 
przesiedleńców ze społeczeństwem RFN18. 

Analizując narracje opisujące interakcję rosyjskich Niemców ze społe-
czeństwem RFN, można, w mojej opinii, wyodrębnić dwa zasadnicze typy 
dyskursów: ten, formułowany przez autorów rosyjskojęzycznych i ten, ujawniający 
punkt widzenia Niemców i innych „ludzi Zachodu”. Upraszczając, pierwszy z nich 
można określić mianem narracji o problemach normalnych ludzi w nienormal-
nym świecie, drugi zaś – narracji o próbach zrozumienia imigrantów, nieprzy-
stosowanych do życia w nowoczesności. U podłoża pierwszego typu narracji 
leży, w moim przekonaniu, widzenie świata w kategoriach wspólnoty i łą-
czących ją więzi, w drugim zaś – w kategoriach mniej lub bardziej otwartego i zin-
tegrowanego wewnętrznie społeczeństwa. Wspomniana optyka prowadzi do całko-
wicie odmiennej interpretacji pojęcia „normalności” oraz tym samym oceny 
postaw i zachowań podmiotów opisywanych „zderzeń kulturowych”. Jedną z kon-
sekwencji tego stanu rzeczy jest niedostrzeganie spraw uważanych za oczywiste 
(zachowania, które nie różnią się niczym od własnych zachowań), zaś dostrze-
ganie głównie tych elementów rzeczywistości, które wydają się obserwatorom 
egzotyczne i (lub) potwierdzają jakiś, funkcjonujący w nich mniej lub bardziej 
świadomie, stereotyp. 

Poniżej pragnę unaocznić, w jaki sposób osoby, będące nosicielami różnych kul-
turowych norm, w różny sposób opisują i osądzają tą samą rzeczywistość. W pier-

                                   
10.04.2015]. Por. S.-K. Zunker, H. Ostendorf, Spätaussiedler im Strafvollzug, [w:] Kriminalität 
der Spätaussiedler – Bedrohung oder Mythos? Abschlussbericht einer interdisziplinären For-
schungsgruppe, red. H. Ostendorf, Baden-Baden 2007, s. 50. 
17 A. Klement, Das Marginalsyndrom oder Das Leben zwischen zwei Kulturen. Ein Beitrag über 
die Problematik des Zusammenwirkens mit den Migranten aus den ehemaligen Republiken der 
Sowjetunion, Frankfurt 2006, s. 40. 
18 Stellungnahme zur Gründung der Partei EDINSTWO, http://www.hvdar.de/10.html [dostęp: 
10.04.2015]. 
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wszej kolejności przyjrzyjmy się narracjom dotyczącym życia rodzinnego 
przesiedleńców. Temat ten jest stale poruszany w książkach pisanych przez i dla  
rosyjskich Niemców, do tego wzbudził i wciąż wzbudza duże zainteresowanie 
niemieckich kulturoznawców, psychologów i socjologów.  

„Bardzo kocham ciebie i ojca. I bardzo boję się nawet pomyśleć o tym, jak 
będziecie sobie radzić tutaj beze mnie”19. Słowa te, włożone w usta trzydziesto-
letniej Julii, jednej z bohaterek opowiadania Bilet w jedną stronę, autorstwa 
pisarki Tiny Rinn, Rosjanki o niemieckich korzeniach, dobrze oddają klimat jej 
utworów i ich główne przesłanie. Esencją życia dla praktycznie wszystkich 
bohaterów, opisywanych przez nią, jest rodzina. Częstym motywem narracyj-
nym jest radość z kontaktów z najbliższymi, tęsknota za krewnymi, pozostawio-
nymi w ZSRR (i Rosji) oraz rozczarowanie relacjami z ludźmi, którym nie 
zależy na stworzeniu trwałego związku. Uczucia te zostają wyrażone m.in. w następu-
jącej wypowiedzi bohaterki cytowanego wyżej opowiadania: 

 
Mam już 30 lat. [...] Czas pomyśleć o rodzinie. Jednak tutaj rozwiązanie tego [...] 
problemu [...] jest praktycznie niemożliwe. Niemcy żenią się późno. [...] Na ulicy 
można poznać jedynie rozmemłanych pijaków lub mężczyzn z Południa, którzy 
polują na kobiety jak na zwierzynę20.  

 
Ponieważ w analizowanych opowiadaniach nie pojawiają się żadne wątki 

ukazujące np. zalety związane z życiem singla, można założyć, że Rinn nie tylko 
przytacza, lecz i utożasamia się z przytoczonymi poglądami.  

Z punktu widzenia niemieckich (zachodnich) obserwatorów życia rodzin-
nego przesiedleńców problem ten wygląda jednak zgoła odmiennie. W określe-
niach norm kultury, cechujących omawianą społeczność, stale używają oni 
przymiotników, mających w niemieckim społeczeństwie negatywne konotacje, 
takich jak „konserwatywny”, „przednowoczesny”, „tradycyjny”. Co więcej, zda-
ją się oni dostrzegać we wspomnianym modelu rodziny głównie źródło patolo-
gii, takich jak silne przywiązanie do autorytetów, podporządkowanie się cudzym 
oczekiwaniom, nieporadność życiowa, a nawet skłonność do gettoizacji i kse-
nofobii. 

Diane J. Bauer, analizując treść wywiadów przeprowadzonych z rosyjskimi 
Niemkami, zauważyła, że wśród przesiedleńców z Rosji i ZSRR 

 
wartości rodzinne podobne są do tych, związanych z zachodnim modelem rodziny 
mieszczańskiej lat 50. i 60. XX w. Stres związany z imigracją powoduje, iż rodzi-
ny te w jeszcze większym stopniu zamykają się w kręgu konserwatywnych, w tym 

                                   
19 Т. Рин, Билет в одну сторону, [w:] tenże, «Табор» уходит за границу, Москва 2002, s. 359. 
20 Tamże, s. 357.  
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religijnych norm. Skupienie w obrębie homogenicznych grup i związana z tym 
niewielka otwartość na otoczenie prowadzą w dłuższej perspektywie do izolacji 
przesiedleńców w społeczeństwie RFN21.  

 
Dowodem na wyznawanie tradycyjnych wartości jest dla cytowanej autorki m.in. 

przykładanie wagi do kupna lub budowy własnego domu, nazywanie własnego 
partnera narzeczonym, mówienie o tęsknocie za matką ze łzami w oczach, a nawet 
paradoksalna sytuacja związana z tym, iż niezamężna matka cieszy się w kulturze 
rosyjskiej większym szacunkiem niż kobieta bezdzietna22. 

Podobne etykietowanie ma również miejsce, gdy Bauer opisuje metody wycho-
wawcze, wcielane w życie przez przesiedleńców. Autorka nie traktuje ich jako 
przejawów jednej spójnej wizji rodziny, lecz jako wypadkową sprzecznych elemen-
tów, na które składać się ma, z jednej strony, „wychowanie autorytarno-
konserwatywne”, z drugiej zaś „oparte na opiece i miłości”. Komponentem „autory-
tarno-konserwatywnym” ma być, notabene, kładzenie nacisku na osiągnięcia, 
pracowitość i umiejętność samodzielnego wykonywania prac domowych23.    

Sugestia o konserwatyzmie przekonań rosyjskich Niemców zostaje wzmocniona 
poprzez stwierdzenie, że hołdują oni wartościom określanym przez Ronalda Ingle-
hardta jako „materialne”. Tym samym, Bauer solidaryzuje się z poglądem tego 
badacza, iż priorytety takie jak: bezpieczeństwo, osiągnięcia, porządek i dyscyplina, są 
historycznie rzecz biorąc pierwotne, a tym samym bardziej „tradycyjne” w porówna-
niu do potrzeb „postmaterialnych”, takich jak dążenie do samorealizacji, czy 
życia w harmonii z naturą24.  

Przyjrzyjmy się z kolei, w jaki sposób autorzy rosyjsko- i niemieckojęzyczni opi-
sują interakcje rosyjskich Niemców z otoczeniem społecznym i instytucjami życia 
publicznego w RFN. W moim przekonaniu, w ich narracjach na plan pierwszy 
wysuwają się obserwacje na temat trudnych do zaakceptowania przez przesiedleńców 
cech „mentalności niemieckiej”, takich jak domniemany konformizm Niemców, 
którego przejawem ma być niechęć do „wyróżniania się z tłumu”, nadgorliwość 
w przestrzeganiu biurokratycznych zarządzeń oraz donosicielstwo. Z cytowanego już 
artykułu Czemu powracają „rosyjscy Niemcy” czytelnik dowiaduje się, że 

 

Typowy Niemiec nie powinien wyróżniać się z tłumu. Dla kobiety oznacza do np., że 
powinna nosić plecak, nijakie spodnie, adidasy i podkoszulek. Wszystkie sfery życia są 
skrupulatnie reglamentowane. […] Dzieciom nie wolno biegać i bawić się po godzinie 
20.00. Trawnik nie powinien przekraczać określonej wysokości, a mieszkańcy nie mają 

                                   
21 D.J. Bauer, dz. cyt., s. 87–88. 
22 Tamże, s. 151–157. 
23 Tamże, s. 165. 
24 Tamże, s. 187. 
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wartości rodzinne podobne są do tych, związanych z zachodnim modelem rodziny 
mieszczańskiej lat 50. i 60. XX w. Stres związany z imigracją powoduje, iż rodzi-
ny te w jeszcze większym stopniu zamykają się w kręgu konserwatywnych, w tym 

                                   
19 Т. Рин, Билет в одну сторону, [w:] tenże, «Табор» уходит за границу, Москва 2002, s. 359. 
20 Tamże, s. 357.  
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religijnych norm. Skupienie w obrębie homogenicznych grup i związana z tym 
niewielka otwartość na otoczenie prowadzą w dłuższej perspektywie do izolacji 
przesiedleńców w społeczeństwie RFN21.  

 
Dowodem na wyznawanie tradycyjnych wartości jest dla cytowanej autorki m.in. 
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Typowy Niemiec nie powinien wyróżniać się z tłumu. Dla kobiety oznacza do np., że 
powinna nosić plecak, nijakie spodnie, adidasy i podkoszulek. Wszystkie sfery życia są 
skrupulatnie reglamentowane. […] Dzieciom nie wolno biegać i bawić się po godzinie 
20.00. Trawnik nie powinien przekraczać określonej wysokości, a mieszkańcy nie mają 

                                   
21 D.J. Bauer, dz. cyt., s. 87–88. 
22 Tamże, s. 151–157. 
23 Tamże, s. 165. 
24 Tamże, s. 187. 
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prawa obsadzić własnego kawałka ogródka warzywami. [...] Natomiast praworządny, 
serdecznie uśmiechający się sąsiad, niezwłocznie doniesie na policję, jeśli tylko zdarzy 
się wam w jakikolwiek sposób postąpić wbrew przepisom25.  

 
Niemcy mają być również narodem ignorantów oraz osób tchórzliwych, 

egoistycznych, obojętnych, wyalienowanych. Powszechnie padającym zarzutem 
są oskarżenia pod adresem niemieckiego systemu szkolnictwa, w którym 
nauczycielom ma nie zależeć na kształceniu wychowanków, a uczniom na 
nauce, zaś rodzice rzekomo boją się przeciwdziałać temu stanowi rzeczy26. Poza 
tym, to właśnie strach i znieczulica społeczna mają leżeć u podstaw braku 
sprzeciwu wobec publicznego propagowania „idei (pseudo)wolności i (pseu-
do)demokracji”, wśród których autor artykułu wylicza „lenistwo” i „brak odpo-
wiedzialności”, a także „wczesny seks” i „absolutne równouprawnienie związ-
ków homoseksualnych”27. 

RFN to bowiem także kraj, w którym zachęca się ludzi do folgowania per-
wersjom. W opowiadaniu wspomnianej już Tiny Rinn Terapia szokowa przed-
stawione zostają losy nowoprzybyłego, dziwiącego się niemieckiej rzeczywisto-
ści przesiedleńca, którego w realia życia w Niemczech wprowadza bardziej 
doświadczony kolega. Przyjaciele stają się świadkami różnych humorystycznych 
scen z udziałem plejady ekshibicjonistów: mężczyzny, biegającego nago po 
ulicy, schizofreników, gejów oddających się czułościom podczas Parady Miło-
ści, transwestytów i drag queens28. Autorka nie odnosi się do opisywanych osób 
z wrogością, z drugiej strony jednak wyraźnie traktuje je jako postacie egzotyczne. 

W tym miejscu warto zastanowić się nad sprzecznościami tkwiącymi w przyto-
czonych narracjach. Jeśli w społeczeństwie niemieckim nie akceptuje się osób 
zachowujących się w sposób swobodny i nieszablonowy, to jak wytłumaczyć, że 
w RFN zachęca się do tolerancji wobec osób reprezentujących odmienny system 
wartości, obyczajowość, preferencje seksualne? Jeśli skądinąd wiadomo, że 
Niemcy są demokratycznym państwem prawa, w którym obywatelom nie grozi 
prześladowanie za krytykę źle działających sfer życia publicznego, to dlaczego 
zakłada się, że brak tejże krytyki spowodowany jest konformizmem lub tchórzo-
stwem? Dlaczego, wreszcie, zarzuty o nadmiernym poszanowaniu prawa w Niem-
czech podbudowuje się argumentami o tolerowaniu w tym kraju anarchii? 

Pośrednią odpowiedź na wymienione pytania można odnaleźć śledząc nie-
miecki dyskurs społeczny poświęcony przesiedleńcom. Upraszczając, rosyjscy 
Niemcy, postrzegani przez jego pryzmat, jawią się nade wszystko jako osoby 

                                   
25 Почему возвращаются... 
26 Tamże. 
27 Tamże.  
28 T. Рин, Шокотерапия, [w:] «Табор»..., s. 363–376.  
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nieoświecone w kwestiach związanych z funkcjonowaniem nowoczesnego, 
wielokulturowego społeczeństwa i z tego powodu traktujące je z rezerwą. 
Można wręcz odnieść wrażenie, że są oni nowicjuszami lub dziećmi, wepchnię-
tymi w dorosły świat. Przykładowo, Axel i Annett Weiss oraz Uta Sauer 
sugerują, że właśnie w takich kategoriach należy postrzegać stosunek rosyjskich 
Niemców do systemu demokratycznego, panującego w RFN. W ich opinii, 
obserwowani przez nich przesiedleńcy metodą małych kroków zaczynali 
wykorzystywać możliwości z nim związane, z drugiej strony dali jednak do 
zrozumienia, że brakowało im kompetencji, by móc wypowiadać się na temat 
zasad jego funkcjonowania29.  

W książce Syndrom marginalizacji, z kolei, dedykowanej niemieckim 
funkcjonariuszom policji i urzędnikom pomocy społecznej, sugeruje się, że 
rosyjscy Niemcy, z uwagi na wychowanie w rosyjskim kręgu kulturowym, są 
ludźmi o ograniczonych zdolnościach intelektualnych. Autorka pracy, Albina 
Klement, argumentuje, że przesiedleńcy postrzegają świat przez pryzmat z góry 
przyjętych założeń i wierzą, że w każdej sytuacji istnieje tylko jeden „właściwy” 
sposób postępowania. Z tego powodu nie dysponują oni umiejętnością samo-
dzielnego, elastycznego rozwiązywania problemów, w odróżnieniu od Niem-
ców, przyuczanych do tego od dzieciństwa30. Dlatego właśnie, zdaniem autorki, 
przesiedleńcy z byłego ZSRR nie potrafią dostrzec zalet edukacji promowanej w RFN, 
opartej na dialogu ucznia z nauczycielem i samodzielnym dochodzeniu do 
wiedzy, podobnie jak czują się bezsilni, gdy np. w urzędzie nie dostaną jasnych 
wskazówek, w jaki sposób wynająć mieszkanie31.  

Publicyści i badacze opisują również przesiedleńców jako osoby, które ce-
chuje silny etnocentryzm oraz uprzedzenia wobec przedstawicieli innych kultur. 
Przykładowo, myśl ta wyraźnie przyświeca wywodom brytyjskiego języko-
znawcy Paula Sarazina. Poniższe cytaty unaoczniają jak dużą wagę wzmianko-
wany autor przykładał do każdej wypowiedzi swoich rozmówców, w której 
można doszukać się treści ksenofobicznych: „[Słowa] BW1 świadczą wyraźnie 
o tym, czuje się ona bardzo dumna z niemieckiego pochodzenia, gdy stwierdza, 
że niemiecka mniejszość była najbardziej wartościową mniejszością [w ZSRR]”32; 
„[Dla BW1] było rzeczą istotną, by uzmysłowić moderatorowi, że rosyjscy 

                                   
29 A. Weiss, A. Weiss, U. Sauer, Demokratieverständnis und Lebenswelten von Spätaussiedlern. 
Aussiedlerreport aus dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen, red. G. Gehl, Weimar 2003, s. 18. 
30 A. Klement, dz. cyt., s. 51. 
31 Tamże, s. 52. 
32 P. Sarazin, Fremde Heimat DeutschlandEine diskursanalytische Studie über die nationale 
Identität der deutschstämmingen Spätaussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion, Wettenberg 
2005, s. 95. 
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25 Почему возвращаются... 
26 Tamże. 
27 Tamże.  
28 T. Рин, Шокотерапия, [w:] «Табор»..., s. 363–376.  
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29 A. Weiss, A. Weiss, U. Sauer, Demokratieverständnis und Lebenswelten von Spätaussiedlern. 
Aussiedlerreport aus dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen, red. G. Gehl, Weimar 2003, s. 18. 
30 A. Klement, dz. cyt., s. 51. 
31 Tamże, s. 52. 
32 P. Sarazin, Fremde Heimat DeutschlandEine diskursanalytische Studie über die nationale 
Identität der deutschstämmingen Spätaussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion, Wettenberg 
2005, s. 95. 
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Niemcy nie są imigrantami, [lecz] repatriantami [Heimkehrer]”33; „złości ją, że 
do RFN przybywają ludzie z Afryki”34. W tych samych, etnocentrycznych 
kategoriach został również skomentowany przez niego fakt, iż przesiedleńcy, 
których badał, posługując się kategorią „my” mieli na myśli rosyjskich Niem-
ców, nie zaś społeczeństwo Niemiec35. 

Czy jednak wnioski, przytoczone powyżej, są w pełni obiektywne? W mo-
jej opinii, każdy z nich można opatrzyć zastrzeżeniem. W refleksji na temat 
tego, że przesiedleńcy dopiero terminują w szkole demokracji jest wiele prawdy, 
równie dobrze można ją jednak ująć w innych słowach, np. w stwierdzeniu, że 
rosyjscy Niemcy, znając zasady funkcjonowania demokracji w krajach (post)ko-
munistycznych, dysponują perspektywą poznawczą pozwalającą na czynienie 
porównań między sposobem funkcjonowania różnych politycznych systemów. 
Nie da się również zaprzeczyć, że przesiedleńcy mieli i mają problemy z opa-
nowaniem skomplikowanych reguł rządzących zasadami funkcjonowania w ży-
ciu codziennym. W mojej opinii, wskazuje to jednak nie tyle na ich umysłową 
niesamodzielność, co na lęk przed gąszczem obcych im zasad i procedur. 
Wreszcie, uważam, że warunkiem zaliczenia „testu na tolerancję” jest przyswo-
jenie wiedzy na temat tego, w jaki sposób jest ona w dzisiejszym nowoczesnym 
świecie pojmowana. 

Podsumowując refleksje dotyczące postrzegania Niemców rosyjskich w spo-
łeczeństwie niemieckim i rosyjskim oraz sposób ich prezentowania w literaturze 
niemiecko- i rosyjskojęzycznej, pragnę zwrócić uwagę na podłoże dostrzegal-
nych w nim ambiwalencji. Problem, w moim odczuciu, tkwi raczej nie w tym, że 
przedstawiciele analizowanej grupy etnicznej wyznają radykalnie odmienne 
standardy zachowań zależnie od tego, czy przebywają w Rosji, czy w RFN. 
Źródłem ambiwalencji jest to, iż w obu krajach kładzie się nacisk na inne 
czynniki, przez pryzmat których rosyjscy Niemcy są oceniani. 

W Rosji należy do nich nie tylko utrwalony pozytywny stereotyp pracowitego 
Niemca, lecz także ogólnie pozytywny stosunek do idei odkrywania i kultywowania 
przez grupy narodowe i etniczne własnych korzeni, tradycji i religii, jeśli tylko nie 
łączy się to z propagandą antyrosyjską. Wiąże się to z faktem, iż sami rosyjscy 
decydenci polityczni dostrzegają obecnie potrzebę budowania poczucia rosyjskiej 
dumy narodowej i walki z westernizacją, rozumianą jako forma wykorzenienia. W ten 
sposób dyskurs o rosyjskich Niemcach funkcjonuje w obrębie narracji dotyczących 
zmagań o odbudowę rosyjskiej tożsamości narodowej oraz dyskursu kładącego 
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35 Tamże, s. 79.  
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nacisk na nieprzystawalność kulturową Rosji i „Europy”, i na konieczność 
obrania przez Rosję własnej, niezależnej drogi rozwoju. 

Dlatego właśnie tak istotną wagę przywiązuje się do nagłośniania informa-
cji o „późnych przesiedleńcach”, którzy w Niemczech tęsknią za rosyjską 
ojczyzną oraz o tym, że oczekuje ich ona z otwartymi ramionami. Wprawdzie 
zgodnie z danymi Federalnego Urzędu ds. Migracji, w latach 2006–2010 
obywatelstwo rosyjskie uzyskało zaledwie 941 obywateli RFN36, część badaczy 
zauważa jednak, że nawet aż 30% rosyjskich Niemców, którzy wyemigrowali do 
Niemiec, chciałoby powrócić i to właśnie do Rosji, nawet jeśli wyjechali z Kazachsta-
nu, Ukrainy i innych republik ZSRR37.  

W Niemczech z kolei ważnym czynnikiem wyzwalającym krytykę wobec 
omawianej grupy etnicznej może być świadomość fiaska polityki wielokul-
turowości i dostrzeżenie potrzeby zasymilowania imigrantów – stanowiących 
już 20% ludności RFN – z kulturą niemiecką. W ten sposób dyskurs dotyczący 
rosyjskich Niemców wpisuje się w dyskusje toczące się na temat dylematów 
związanych z obecnością w Niemczech takich nieprzystających do niemieckiej 
kultury grup imigranckich, jak Turcy i przybysze z byłej Jugosławii. Większość 
Niemców odżegnuje się wprawdzie od nacjonalizmu, lecz nie od poczucia 
wyższości kulturowej i potrzeby edukowania przedstawicieli społeczeństw 
uznawanych za nienowoczesne i anachroniczne38.  

  
 

                                   
36 Почему возвращаются… 
37 Tamże.  
38 P. Buras, Muzułmanie i inni Niemcy. Republika berlińska wymyśla się na nowo, Warszawa 
2011, s. 126–151. 
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fot. M. Żakowska. Zdjęcie z lipca 2013 r.

Powstałe w 1990 (i odnowione w 2009 r.) dzieło rosyjskiego artysty soc-artu Dmitrija 
Wrubla, przedstawiające bratni pocałunek Leonida Breżniewa i Ericha Honeckera, 
opatrzone podpisem „Panie Boże, pomóż mi przeżyć wśród tej śmiertelnej miłości”, 
stanowi jeden z ulubionych obiektów turystycznych East Side Gallery usytuowanej na 
1316 metrach muru berlińskiego.

Daje ono również ciekawy punkt odniesienia w rozważaniach na temat współcze-
snego wzajemnego postrzegania się Rosjan i Niemców. Czy dramatyczna historia os-
tatnich stu lat wzajemnych relacji wciąż rzutuje na ich teraźniejszość? Zdolność do 
humanistycznej refleksji, przezwyciężającej tradycję pogardliwych nazistowskich i zi-
mnowojennych narracji, możemy odnaleźć w niemieckich podręcznikach do historii, 
cytujących słowa kanclerz Angeli Merkel, wygłoszone 1 października 2009 r.:

[Zjednoczenie Niemiec] nie spadło nam jak grom z jasnego nieba […] Zawdzięczamy je męstwu, 
zdecydowaniu i odwadze cywilnej [obywateli NRD]. […] Pomogli nam też sąsiedzi ze Wschodu. 
Ponieważ bez reform zainicjowanych w Czechosłowacji przez Vaclava Havla, bez związku 
zawodowego Solidarność w Polsce […] oraz bez polityki Michaiła Gorbaczowa, który za sprawą 
głasnosti i pierestrojki otworzył nam okno na świat, to wszystko nie byłoby możliwe39.

39 Entdecken und Verstehen 3. Von der Zeit des Nationalsozialismus bis in die Gegenwart, red. T. Berger-
v.d. Heide i H.-G. Oomen, Würzburg 2012, s. 182.  
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„Dusza w naftalinie” 
Rozrachunek z mitem Austrii jako „pierwszej ofiary 
Hitlera” w publicystyce tygodnika „Polityka”  
w latach 1999–20151 

 
 
 
  

Celem niniejszego artykułu jest wykazanie, iż udział w rządzie kanclerza Wol-
fganga Schüssela ksenofobicznego ugrupowania Jörga Haidera stał się dla 
tygodnika „Polityka” pretekstem do zainicjowania debaty, poświęconej 
historycznym uwarunkowaniom austriackiego modelu społeczno-politycz-
nego i źródłom austriackiej tożsamości. W szczególności, analizą objęto te 
spośród artykułów opublikowanych na łamach „Polityki” w latach 1999–2015, 
które odwoływały się do motywu „pierwszej ofiary Hitlera”.  

 
Słowa kluczowe: Austria, tygodnik „Polityka”, II wojna światowa, Jörg Haider, 
mit, nazizm 

 
 
Zaprzysiężenie 4 lutego 2000 r. koalicyjnego gabinetu kanclerza Wolfgan-

ga Schüssela, współtworzonego przez ultraprawicową Wolnościową Partię 
Austrii Jörga Haidera, sprawiło, iż  problematyka austriacka zagościła w pol-
skich środkach masowego przekazu w wymiarze niespotykanym od początku 
istnienia III RP. Skalę tego zjawiska zilustrować można na przykładzie publi-
kowanej na łamach tygodnika „Polityka” kolumny „Tydzień na świecie”, 

                                   
1 Pierwszy człon tytułu rozdziału, a także wszystkie występujące w nim śródtytuły, zaczerpnięte 
zostały z artykułów tygodnika „Polityka”, wykorzystanych w trakcie opracowywania niniejszej 
analizy. 
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w latach 1999–20151 

 
 
 
  

Celem niniejszego artykułu jest wykazanie, iż udział w rządzie kanclerza Wol-
fganga Schüssela ksenofobicznego ugrupowania Jörga Haidera stał się dla 
tygodnika „Polityka” pretekstem do zainicjowania debaty, poświęconej 
historycznym uwarunkowaniom austriackiego modelu społeczno-politycz-
nego i źródłom austriackiej tożsamości. W szczególności, analizą objęto te 
spośród artykułów opublikowanych na łamach „Polityki” w latach 1999–2015, 
które odwoływały się do motywu „pierwszej ofiary Hitlera”.  

 
Słowa kluczowe: Austria, tygodnik „Polityka”, II wojna światowa, Jörg Haider, 
mit, nazizm 

 
 
Zaprzysiężenie 4 lutego 2000 r. koalicyjnego gabinetu kanclerza Wolfgan-

ga Schüssela, współtworzonego przez ultraprawicową Wolnościową Partię 
Austrii Jörga Haidera, sprawiło, iż  problematyka austriacka zagościła w pol-
skich środkach masowego przekazu w wymiarze niespotykanym od początku 
istnienia III RP. Skalę tego zjawiska zilustrować można na przykładzie publi-
kowanej na łamach tygodnika „Polityka” kolumny „Tydzień na świecie”, 

                                   
1 Pierwszy człon tytułu rozdziału, a także wszystkie występujące w nim śródtytuły, zaczerpnięte 
zostały z artykułów tygodnika „Polityka”, wykorzystanych w trakcie opracowywania niniejszej 
analizy. 
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zawierającej przegląd najważniejszych informacji z zagranicy. W 2000 r. Austria 
wzmiankowana była we wspomnianej rubryce w 23 z 53 wydań, tj. niewiele rzadziej 
niż Niemcy (25 razy) i Francja (24 razy), a zarazem częściej niż Wielka Brytania 
(19), Hiszpania (15) czy Włochy (10). Ilościowemu wzrostowi obecności Au-
strii w polskich mediach towarzyszyła w rozpatrywanym okresie istotna zmiana 
jakościowa. Niewielki kraj, w latach dziewięćdziesiątych goszczący na łamach 
krajowej prasy przede wszystkim w artykułach dotyczących turystyki 
i narciarstwa, w ciągu zaledwie kilku tygodni znalazł się w centrum uwagi 
komentatorów politycznych. Analizie poddawano zarówno sytuację polityczną 
w Wiedniu, jak i jej międzynarodowe reperkusje, w tym przede wszystkim 
sankcje dyplomatyczne wprowadzone – po raz pierwszy w historii UE – wobec 
jednego z państw członkowskich.  

Celem niniejszego artykułu jest próba wykazania, iż pojawienie się w rządzie 
kanclerza Schüssela skrajnie prawicowego i ksenofobicznego ugrupowania 
Haidera stało się dla tygodnika „Polityka”  pretekstem do zainicjowania szerszej 
debaty, poświęconej już nie tyle bieżącej sytuacji politycznej w Wiedniu, co histo-
rycznym uwarunkowaniom austriackiego modelu społeczno-politycznego i źródłom 
austriackiej tożsamości. W szczególności, analizą objęto te spośród artykułów 
opublikowanych na łamach „Polityki” w latach 1999–2015, które odwoływały 
się do motywu „pierwszej ofiary Hitlera”, stanowiącego jeden z kluczowych 
mitów założycielskich powojennej Republiki Austrii. W badaniu uwzględniono 
przy tym zarówno teksty poruszające kwestię udziału Austriaków w zbrodniach 
III Rzeszy, jak i artykuły poświęcone przyczynom i konsekwencjom niechęci 
austriackiego społeczeństwa do rozliczenia się z nazistowską przeszłością. 

Podniesienie wspomnianych zagadnień w publicystyce tygodnika „Polity-
ka” należy uznać za o tyle istotne, iż problem współodpowiedzialności Austrii 
za drugą wojnę światową był na początku XXI wieku wyjątkowo słabo obecny 
w świadomości Polaków. Do takich wniosków skłaniają wyniki przeprowadzo-
nego w latach 1999–2000 przez Instytut Spraw Publicznych (dalej: ISP) badania 
dotyczącego wzajemnego postrzegania siebie przez Austriaków i Polaków2. 
Wykazało ono, iż wizerunek Austrii i Austriaków wśród Polaków był zdecy-
dowanie bardziej pozytywny niż sposób postrzegania przez Austriaków naszego 
kraju i jego mieszkańców.  Prawidłowość ta widoczna była chociażby w przy-
padku deklarowanego nastawienia wobec przedstawicieli drugiego narodu. W czer-
wcu 1999 r. sympatię dla Polaków wyrażało 22% Austriaków, podczas gdy 
                                   
2 M. Sikorska, Polska – Austria. Wzajemny wizerunek w okresie rozszerzania Unii Europejskiej, Warszawa 
2000, http://www.isp.org.pl/files/724470170909380001117707434.pdf [dostęp: 31.01.2016]. Omawiane 
badanie stanowiło część realizowanego przez ISP szerszego projektu naukowego, mającego na celu 
zbadanie sposobu wzajemnego postrzegania się przez Polaków i mieszkańców poszczególnych państw 
Unii Europejskiej.   
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negatywne nastawienie wobec naszego narodu prezentował co trzeci ankieto-
wany3.  Dla porównania, aż 60% Polaków z sympatią odnosiło się do Austria-
ków, a jedynie 13% okazywało niechęć przedstawicielom tej nacji4. 

Wyniki rozpatrywanego badania ISP wskazują, że równie pozytywne było 
nastawienie Polaków w stosunku do samej Austrii. Wśród skojarzeń dotyczą-
cych tego kraju wskazywanych przez ankietowanych Polaków zdecydowanie 
dominowały dwie grupy odniesień. Pierwsza związana była z atrakcyjnością Austrii 
w kontekście krajoznawczo-turystycznym i kulturalnym. Respondenci postrzegali 
Austrię jako kraj alpejski (35%), ojczyznę walca i muzyki klasycznej (17%), 
atrakcyjne turystycznie i przyrodniczo miejsce wypoczynku (15%), stanowiące 
dobrą bazę dla sportów zimowych (12%)5. Druga grupa skojarzeń odwoływała 
się do wizerunku Austrii jako wysoko rozwiniętego państwa dobrobytu. 
Ankietowani wskazywali, iż naddunajska republika jest krajem zamożnym, 
oferującym dobre warunki życia (12%), zadbanym i uporządkowanym (9%), 
posiadającym silną  gospodarkę i nowoczesną technologię (8%), zamieszkałym 
przez ludzi solidnych, odpowiedzialnych i pracowitych (5%)6. 

Należy podkreślić, iż wyłaniający się z badania ISP wizerunek Austrii roz-
powszechniony wśród Polaków miał nie tylko zdecydowanie pozytywny i bardzo 
spójny charakter, lecz również odwoływał się niemal wyłącznie do aktualnych 
przymiotów tego kraju. Znikomy wpływ czynników historycznych na sposób 
postrzegania Austrii w Polsce należy uznać za zaskakujący, zwłaszcza w kon-
tekście złożoności historycznych relacji między oboma krajami. Jedynie 7% 
badanych kojarzyło Austrię z rozbiorami i zaborem austriackim. Jeszcze mniej, bo 
zaledwie 3% respondentów, wiązało Austrię z II wojną światową, Hitlerem i oku-
pacją7. Dla porównania warto w tym miejscu przytoczyć wyniki analogicznego 
badania ISP z 2000 r., dotyczącego sposobu postrzegania Niemców przez 
Polaków. Jedna trzecia ankietowanych zadeklarowała wówczas, iż kraj zachod-
nich sąsiadów kojarzy im się z wojną i obozami koncentracyjnymi8. 
                                   
3 Tamże, s. 15. 
4 Tamże, s. 13–14. Przeprowadzona w lutym 2000 r. na terenie Polski dodatkowa edycja sondażu 
ISP pozwoliła stwierdzić, iż sukces wyborczy skrajnie prawicowej partii Haidera i jej wejście w skład 
gabinetu kanclerza Schüssela przełożyły się na spadek sympatii Polaków do Austriaków. Jednak 
nawet wówczas odsetek respondentów deklarujących pozytywny stosunek wobec Austriaków (41%) był 
dwukrotnie większy niż odsetek ankietowanych wyrażających negatywne nastawienie wobec 
przedstawicieli tego narodu (20%). 
5 Tamże, s. 11. 
6 Tamże. 
7 Tamże. 
8 M. Fałkowski, Razem w Unii. Niemcy w oczach Polaków. 2000–2005, Warszawa 2006, s. 19, 
http://www.isp.org.pl/files/2908580710586328001151588407.pdf [dostęp: 31.01.2016]. 
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3 Tamże, s. 15. 
4 Tamże, s. 13–14. Przeprowadzona w lutym 2000 r. na terenie Polski dodatkowa edycja sondażu 
ISP pozwoliła stwierdzić, iż sukces wyborczy skrajnie prawicowej partii Haidera i jej wejście w skład 
gabinetu kanclerza Schüssela przełożyły się na spadek sympatii Polaków do Austriaków. Jednak 
nawet wówczas odsetek respondentów deklarujących pozytywny stosunek wobec Austriaków (41%) był 
dwukrotnie większy niż odsetek ankietowanych wyrażających negatywne nastawienie wobec 
przedstawicieli tego narodu (20%). 
5 Tamże, s. 11. 
6 Tamże. 
7 Tamże. 
8 M. Fałkowski, Razem w Unii. Niemcy w oczach Polaków. 2000–2005, Warszawa 2006, s. 19, 
http://www.isp.org.pl/files/2908580710586328001151588407.pdf [dostęp: 31.01.2016]. 
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Z punktu widzenia przedmiotu zainteresowania niniejszego artykułu, istot-
ne znaczenie ma także uwzględniona w badaniu ISP kwestia źródeł, z których 
Polacy czerpią wiedzę o Austrii. Aż 80% ankietowanych przyznało, iż nigdy nie 
było w Austrii,  zaś 95% respondentów nie miało w gronie znajomych ani 
jednego Austriaka mieszkającego w Polsce9. Niespełna jedna trzecia badanych 
wskazywała na kontakt z austriackimi filmami i literaturą, a przeszło połowa 
twierdziła, iż ogląda w telewizji programy dotyczące Austrii. W oparciu o przy-
toczone dane zaryzykować można stwierdzenie, że kluczowe znaczenie dla 
sposobu postrzegania Austrii i Austriaków przez Polaków na początku XXI wieku 
miały nie tyle kontakty bezpośrednie, co dostępne w Polsce publikacje dotyczą-
ce Austrii, w tym zwłaszcza poświęcone temu krajowi przekazy medialne. 

 
„Nim wymrą świadkowie...” 

 
Zdobycie przez Wolnościową Partię Austrii (FPÖ) Jörga Haidera przeszło 

jednej czwartej głosów w wyborach parlamentarnych z października 1999 r. 
przerwało trwający od połowy 1998 r. okres niemal zupełnej nieobecności na 
łamach tygodnika „Polityka” zagadnień dotyczących polityki austriackiej. Już 
dwa tygodnie po wyborach w magazynie ukazał się artykuł Adama Krzemiń-
skiego Haider na gumowej linie, poświęcony analizie źródeł sukcesu FPÖ10. 
Zaprzysiężenie 4 lutego 2000 r. koalicyjnego gabinetu kanclerza Wolfganga 
Schüssela, współtworzonego przez Austriacką Partię Ludową (ÖVP) i ultra-
prawicową FPÖ sprawiło, iż problematyka dotycząca Austrii zagościła w „Po-
lityce” w wymiarze niespotykanym od początku istnienia III RP. Tylko w lutym 
2000 r. na łamach magazynu ukazało się pięć obszernych artykułów poświęconych 
sytuacji politycznej w Wiedniu11. Widoczny w latach 2000-2002 gwałtowny 
wzrost zainteresowania polskiego tygodnika polityką austriacką okazał się 
jednak zjawiskiem krótkotrwałym. Ponowne wejście ugrupowania Haidera w skład 
drugiego gabinetu kanclerza Schüssela w lutym 2003 r., austriacka prezydencja 
w UE w pierwszej połowie 2006 r. czy sukcesy wyborcze austriackiej skrajnej 
prawicy w wyborach parlamentarnych z 2008 r. nie wzbudziły już większej 
uwagi publicystów „Polityki”. 

Długofalową konsekwencją wydarzeń z 2000 r. okazało się natomiast na 
przestrzeni minionego piętnastolecia zainicjowanie na łamach periodyku 
                                   
9 M. Sikorska, Polska – Austria..., s. 15–16. 
10 Zob. A. Krzemiński, Haider na gumowej linie, „Polityka” 1999, nr 42, s. 36–37. 
11 Zob. M. Ostrowski, Bojkot w salonie, „Polityka” 2000, nr 7, s. 40–41; A. Szostkiewicz, Heil 
Haider, „Polityka” 2000, nr 7, s. 36-38; A. Krzemiński,  Dusza w naftalinie, „Polityka” 2000, nr 8, 
s. 33–37; L. Stomma, Sami pomagamy Haiderowi, „Polityka” 2000, nr 8, s. 98; A. Szostkiewicz, 
Parada słoni, „Polityka” 2000, nr 8, s. 38–40.  
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dyskusji dotyczącej austriackiej historii, kultury, specyfiki austriackiego modelu 
społeczno-politycznego oraz roli naddunajskiej republiki w jednoczącej się 
Europie. Szczególnie istotne miejsce we wspomnianej debacie zajęła kwestia 
rozliczeń Austrii z przeszłością i źródeł austriackiej tożsamości. Można 
zaryzykować stwierdzenie, iż udział w austriackim rządzie ugrupowania Jörga 
Haidera, polityka sławiącego patriotyzm członków Waffen-SS i wyrażającego 
się  pochlebnie o prowadzonej przez Hitlera polityce zatrudnienia12, zwrócił 
uwagę redaktorów tygodnika na kwestię współodpowiedzialności Austrii za 
drugą wojnę światową. Na łamach „Polityki” zaczęły gościć artykuły konfron-
tujące kreowany przez powojenną Austrię mit „pierwszej ofiary Hitlera” z in-
formacjami dotyczącymi aktywnego udziału Austriaków w zbrodniach nazi-
stowskiego reżimu. 

W ten nurt rozważań wpisał się m.in. Adam Kożuchowski, który w artyku-
le Czerwona i czarna zwracał uwagę, iż w 1938 r. wielotysięczne tłumy 
Austriaków radośnie witały Hitlera przemawiającego na wiedeńskim Placu Bohate-
rów, tuż po włączeniu Austrii do III Rzeszy13. W podobnym tonie w tekście Od wąsa 
Hitlera do brody Conchity wypowiadał się Filip Gańczak, wskazując, iż ogromna 
większość Austriaków poparła w 1938 r. anszlus, a w liczącym  wówczas 
niespełna 7 mln mieszkańców kraju blisko 700 tys. osób należało do nazistow-
skiej NSDAP14. Dziennikarz powoływał się przy tym na zawarte w pracy Powojnie 
ustalenia historyka Tony’ego Judta, według którego Austriacy byli „nadpropor-
cjonalnie reprezentowani w SS i administracji obozów koncentracyjnych”15. 
Wśród austriackich zbrodniarzy publicysta wymienił m.in. Amona Götha, 
komendanta obozu w Płaszowie, Franza Stangla, komendanta Treblinki i So-
biboru, a także lekarza Ariberta Heima, autora pseudomedycznych eksperymen-
tów na więźniach obozu Mauthausen-Gusen.  

Problem zaangażowania Austriaków w tworzenie hitlerowskiego systemu 
ludobójstwa poruszony został również w artykule Małgorzaty Preuss Budowni-
czowie piekła16. Autorka odnotowała w nim fakt uczestnictwa austriackich 
inżynierów w projektowaniu, budowie i nadzorowaniu eksploatacji  kremato-
riów i komór gazowych w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. 
Podkreśliła przy tym, iż „architekci śmierci” nigdy nie zostali pociągnięci do 
odpowiedzialności. Przed sądem, przeszło ćwierć wieku po zakończeniu wojny, 

                                   
12 Zob. A. Krzemiński, Dusza w naftalinie, s. 34–37. 
13 Zob. A. Kożuchowski, Czerwona i czarna, „Polityka” 2008, nr 29, s. 70–72. 
14 Zob. F. Gańczak, Od wąsa Hitlera do brody Conchity, „Polityka” 2014, nr 21, s. 49–51. 
15 Tamże, s. 50. 
16 Zob. M. Preuss, Budowniczowie piekła, „Polityka” 2005, nr 4, s. 77–79. 
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Z punktu widzenia przedmiotu zainteresowania niniejszego artykułu, istot-
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jednego Austriaka mieszkającego w Polsce9. Niespełna jedna trzecia badanych 
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9 M. Sikorska, Polska – Austria..., s. 15–16. 
10 Zob. A. Krzemiński, Haider na gumowej linie, „Polityka” 1999, nr 42, s. 36–37. 
11 Zob. M. Ostrowski, Bojkot w salonie, „Polityka” 2000, nr 7, s. 40–41; A. Szostkiewicz, Heil 
Haider, „Polityka” 2000, nr 7, s. 36-38; A. Krzemiński,  Dusza w naftalinie, „Polityka” 2000, nr 8, 
s. 33–37; L. Stomma, Sami pomagamy Haiderowi, „Polityka” 2000, nr 8, s. 98; A. Szostkiewicz, 
Parada słoni, „Polityka” 2000, nr 8, s. 38–40.  
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12 Zob. A. Krzemiński, Dusza w naftalinie, s. 34–37. 
13 Zob. A. Kożuchowski, Czerwona i czarna, „Polityka” 2008, nr 29, s. 70–72. 
14 Zob. F. Gańczak, Od wąsa Hitlera do brody Conchity, „Polityka” 2014, nr 21, s. 49–51. 
15 Tamże, s. 50. 
16 Zob. M. Preuss, Budowniczowie piekła, „Polityka” 2005, nr 4, s. 77–79. 
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postawiono jedynie dwóch austriackich inżynierów –  Waltera Dejaco i Fritza 
Ertla. Błędy w interpretacji materiału dowodowego i sprzeczności w składanych 
po latach zeznaniach świadków sprawiły jednak, iż wiedeńska ława przysię-
głych w styczniu 1972 r. uwolniła obu oskarżonych od ciążącego na nich 
zarzutu współudziału w masowym mordzie ludności pochodzenia polskiego, 
rosyjskiego i żydowskiego17. 

Austriackiemu udziałowi w zbrodniach III Rzeszy poświęcone zostały tak-
że artykuły Stanisława Podemskiego, relacjonujące prace Komisji Historycznej 
Republiki Austrii, działającej od 1998 r. pod przewodnictwem doktora Klemensa 
Jablonera18. Obok rabunku własności żydowskiej (tzw. „aryzacji mienia”) oraz 
prześladowań Kościoła rzymskokatolickiego i historycznych mniejszości Naro-
dowych w Austrii w trakcie II wojny światowej, przedmiot zainteresowania 
Komisji stanowiła przymusowa praca cudzoziemców. W artykule Polacy do 
łopaty publicysta „Polityki” podkreślał, iż szybki rozwój austriackiego przemy-
słu w pierwszej połowie lat czterdziestych XX wieku oparty był przede wszyst-
kim na niewolniczej pracy obcokrajowców19. Według zaprezentowanych ustaleń 
wiedeńskiej Komisji, w kwietniu 1941 r. blisko jedną trzecią cudzoziemskich 
robotników przymusowych w Austrii stanowili Polacy. Podemski zwracał przy 
tym uwagę, iż z powodu rasistowskich poglądów hitlerowców na rzekome 
predyspozycje przedstawicieli poszczególnych nacji, Polacy – niezależnie od 
osobistych kwalifikacji  – kierowani byli niemal wyłącznie do ciężkiej pracy 
fizycznej, w tym zwłaszcza w rolnictwie i leśnictwie20. 

 
„Czerwona i czarna” 

 
Dużym zainteresowaniem „Polityki” cieszyła sie także kwestia rozliczeń 

Austrii z wojenną przeszłością. Publicyści tygodnika podkreślali, iż proces denazyfi-
kacji miał w tym przypadku znacznie płytszy charakter niż w Niemczech i ograni-
czył się do zwolnienia kilkudziesięciu tysięcy urzędników oraz wykonania 
około trzydziestu wyroków śmierci na funkcjonariuszach hitlerowskiego 
reżimu. Jak zauważył Filip Gańczak, osoby, które nie zostały pociągnięte do 
odpowiedzialności bezpośrednio po wojnie, w zdecydowanej większości 
przypadków nie stanęły już nigdy przed wymiarem sprawiedliwości21. Pytania 

                                   
17 Tamże, s. 79. 
18 Zob. S. Podemski, Podludzie z literą „P”, „Polityka” 2000, nr 16, s. 46–47; S. Podemski, 
Polacy do łopaty, „Polityka” 2000, nr 19, s. 85. 
19 Zob. S. Podemski, Polacy do łopaty, s. 85. 
20 Tamże. 
21 Zob. F. Gańczak, Od wąsa Hitlera..., s. 50.  
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dotyczące współudziału Austrii w zbrodniach III Rzeszy zbywane były forso-
waną przez Leopolda Figla, pierwszego powojennego kanclerza Austrii, tezą, 
jakoby Austriacy „przez siedem lat usychali pod rządami Hitlera”22. 

W ocenie Adama Krzemińskiego, zafałszowany wizerunek Austrii jako 
„pierwszej ofiary Hitlera” stał się jednym z mitów założycielskich powojennej 
republiki, która chętnie odwoływała się do spuścizny katolickich i socjaldemo-
kratycznych więźniów nazistowskich obozów koncentracyjnych23. Całkowite 
odcięcie się od odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy pozwoliło Austrii szy-
bko zająć na arenie międzynarodowej pozycję nowoczesnego, neutralnego i w pełni 
demokratycznego państwa: 

 
Po 1945 r. nie mieć nic wspólnego z Niemcami było korzystne, pozwalało – po 
skazaniu ewidentnych austriackich hitlerowców – stanąć po stronie ofiar Hitlera 
i skorzystać na statusie państwa niezaangażowanego. To Republika Federalna 
jako prawna kontynuacja Rzeszy była na cenzurowanym, podczas gdy Austria, 
rządzona przez prześladowanych w czasie wojny socjaldemokratów i chadeków, 
była modnym miejscem spotkań Zachodu ze Wschodem zza żelaznej kurtyny, 
dialogu marksistów z chrześcijanami. Wiedeń marzył o roli magnesu i stolicy dla 
posthabsburskiej Europy Środkowo-Wschodniej. Austria w nowych szatach 
stabilnej, zbiurokratyzowanej demokracji nie miała potrzeby przezwyciężania 
przeszłości i rozliczeń24. 

 
Wypieranie się przez powojenną Austrię udziału w zbrodniach III Rzeszy 

publicyści „Polityki” wiązali także z chęcią uniknięcia fali roszczeń dotyczą-
cych zagrabionego mienia żydowskiego. W artykule Lex Kafka Filip Gańczak 
przytoczył ustalenia Komisji Historycznej Republiki Austrii, według których w sa-
mym tylko Wiedniu tzw. „aryzacja” objęła w latach 1938–1945 niemal 60 tys. 
mieszkań25. Dziennikarz podkreślał, iż władze II Republiki przez wiele lat 
unikały zwrotu nieruchomości bezprawnie przejętych w czasach nazistowskich 
przez państwo lub osoby prywatne. Uchwalane w drugiej połowie XX wieku 
ustawy reprywatyzacyjne konstruowane były w taki sposób, aby możliwie jak 
najbardziej zawęzić zakres uprawnionych osób, a także skalę przyznawanych 
odszkodowań26. 

Szymon Wiesenthal w rozmowie z tygodnikiem „Polityka” zwracał uwagę, 
iż w powojennej Austrii niechęć do podnoszenia kwestii odpowiedzialności 
                                   
22 Tamże. 
23 Zob. A. Krzemiński, Ile narodów, tyle wojen, „Polityka” 2005, nr 12, s. 79–87. 
24 A. Krzemiński, Dusza w naftalinie, s. 35. 
25 Zob. F. Gańczak, Lex Kafka, „Polityka” 2015, nr 43, s. 60. 
26 Tamże, s. 61. 
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17 Tamże, s. 79. 
18 Zob. S. Podemski, Podludzie z literą „P”, „Polityka” 2000, nr 16, s. 46–47; S. Podemski, 
Polacy do łopaty, „Polityka” 2000, nr 19, s. 85. 
19 Zob. S. Podemski, Polacy do łopaty, s. 85. 
20 Tamże. 
21 Zob. F. Gańczak, Od wąsa Hitlera..., s. 50.  

 
 113

 
  

dotyczące współudziału Austrii w zbrodniach III Rzeszy zbywane były forso-
waną przez Leopolda Figla, pierwszego powojennego kanclerza Austrii, tezą, 
jakoby Austriacy „przez siedem lat usychali pod rządami Hitlera”22. 

W ocenie Adama Krzemińskiego, zafałszowany wizerunek Austrii jako 
„pierwszej ofiary Hitlera” stał się jednym z mitów założycielskich powojennej 
republiki, która chętnie odwoływała się do spuścizny katolickich i socjaldemo-
kratycznych więźniów nazistowskich obozów koncentracyjnych23. Całkowite 
odcięcie się od odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy pozwoliło Austrii szy-
bko zająć na arenie międzynarodowej pozycję nowoczesnego, neutralnego i w pełni 
demokratycznego państwa: 

 
Po 1945 r. nie mieć nic wspólnego z Niemcami było korzystne, pozwalało – po 
skazaniu ewidentnych austriackich hitlerowców – stanąć po stronie ofiar Hitlera 
i skorzystać na statusie państwa niezaangażowanego. To Republika Federalna 
jako prawna kontynuacja Rzeszy była na cenzurowanym, podczas gdy Austria, 
rządzona przez prześladowanych w czasie wojny socjaldemokratów i chadeków, 
była modnym miejscem spotkań Zachodu ze Wschodem zza żelaznej kurtyny, 
dialogu marksistów z chrześcijanami. Wiedeń marzył o roli magnesu i stolicy dla 
posthabsburskiej Europy Środkowo-Wschodniej. Austria w nowych szatach 
stabilnej, zbiurokratyzowanej demokracji nie miała potrzeby przezwyciężania 
przeszłości i rozliczeń24. 

 
Wypieranie się przez powojenną Austrię udziału w zbrodniach III Rzeszy 

publicyści „Polityki” wiązali także z chęcią uniknięcia fali roszczeń dotyczą-
cych zagrabionego mienia żydowskiego. W artykule Lex Kafka Filip Gańczak 
przytoczył ustalenia Komisji Historycznej Republiki Austrii, według których w sa-
mym tylko Wiedniu tzw. „aryzacja” objęła w latach 1938–1945 niemal 60 tys. 
mieszkań25. Dziennikarz podkreślał, iż władze II Republiki przez wiele lat 
unikały zwrotu nieruchomości bezprawnie przejętych w czasach nazistowskich 
przez państwo lub osoby prywatne. Uchwalane w drugiej połowie XX wieku 
ustawy reprywatyzacyjne konstruowane były w taki sposób, aby możliwie jak 
najbardziej zawęzić zakres uprawnionych osób, a także skalę przyznawanych 
odszkodowań26. 

Szymon Wiesenthal w rozmowie z tygodnikiem „Polityka” zwracał uwagę, 
iż w powojennej Austrii niechęć do podnoszenia kwestii odpowiedzialności 
                                   
22 Tamże. 
23 Zob. A. Krzemiński, Ile narodów, tyle wojen, „Polityka” 2005, nr 12, s. 79–87. 
24 A. Krzemiński, Dusza w naftalinie, s. 35. 
25 Zob. F. Gańczak, Lex Kafka, „Polityka” 2015, nr 43, s. 60. 
26 Tamże, s. 61. 
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tego kraju za Holocaust i „aryzację” żydowskiego mienia tłumaczono także 
obawami przed wzrostem nastrojów antysemickich i stratami branży turystycz-
nej27. Według założyciela Żydowskiego Centrum Dokumentacji w Wiedniu 
próby wprowadzenia do debaty publicznej zagadnień dotyczących udziału 
Austrii w zbrodniach III Rzeszy spotykały się w tym kraju z bardzo gwałtow-
nymi reakcjami: 

 
W 1966 r. napisałem 30-stronicowy list do kanclerza Klausa o roli Austriaków 
w czasie II wojny. Powiedział mi: dwie nieprzespane noce miałem, gdy przeczyta-
łem, co pan napisał. Odpowiedziałem mu, że nieprzespanych nocy ja miałem 
więcej. Gdy mój list stał się powszechnie znany, stałem się dla Austriaków wro-
giem numer 1. Zaczęły się telefony z pogróżkami, listy. Raz na 10 dni otrzymuję 
taki list. [...] W 1982 r. przed wejściem do mojego domku w XIX dzielnicy eks-
plodowała bomba28. 

 
Na nierozliczenie się przez powojenną Austrię z nazistowską przeszłością 

zwracał również uwagę na łamach „Polityki” Walter Famler, redaktor kwartal-
nika literackiego „Wespennest”  i  sekretarz generalny stowarzyszenia artystów 
Alte Schmiede. W ironicznym eseju Czarne i czerwone wiedeński publicysta 
opisał  swoje dzieciństwo spędzone w kraju „dziadków, uczestników wojny, lub 
małych działaczy nazistowskich, którzy w szufladach swych biurek przecho-
wywali wciąż naoliwione wojskowe pistolety, a w szafie z bielizną sztandar ze 
swastyką”29. Problem rezygnacji z przeprowadzenia w powojennej Austrii 
procesu denazyfikacyjnego podniesiony został także w artykule Adama 
Kożuchowskiego Czerwona i czarna. Zdaniem publicysty, nieobecność w debacie 
publicznej kwestii dotyczących współodpowiedzialności Austrii za zbrodnie III Rze-
szy sprawiła, iż główny ciężar rozrachunku z mitem „pierwszej ofiary Hitlera” 
wzięli na siebie wybitni przedstawiciele powojennej austriackiej literatury, w tym 
zwłaszcza Thomas Bernhardt i  Elfride Jellinek30. Komentując przyznanie aus-
triackiej pisarce nagrody Nobla w 2004 r. Aleksander Kaczorowski zwracał 
uwagę, iż w jej twórczości „kiczowaty mit »szczęśliwej Austrii«, ojczyzny 
mieszczańskich cnót, symfonii Mozarta i świergolących ptasząt” skonfron-
towany zostaje z „turpistycznym wizerunkiem społeczeństwa, które nigdy nie 
rozliczyło się z nazistowską przeszłością, wielowiekowymi, autorytarnymi 
nawykami – pozostałością po rządach Habsburgów – i dominacją kleru”31. 

                                   
27 H. Świerkosz-Iwanowska, „Polityka” 1999, nr 7, s. 69. 
28 Tamże. 
29 Zob. W. Famler, Czarne i czerwone, „Polityka” 2004, nr 21, s. 63. 
30 Zob. A. Kożuchowski, Czerwona i czarna,  s. 72. 
31 A. Kaczorowski, Pianistka, co gra na nerwach, „Polityka” 2004, nr 42, s. 106.  
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Na początku XXI wieku problem trudnych rozrachunków Austrii z udzia-
łem w zbrodniach III Rzeszy często poruszany był na łamach „Polityki” przy 
okazji analizy bieżącej sytuacji społeczno-politycznej w tym kraju. O ile 
publicyści tygodnika zgodnie przestrzegali przed pokusą szukania łatwych 
analogii historycznych między współrządzoną przez FPÖ II Republiką a Austrią 
z okresu międzywojennego, o tyle nie ukrywali, iż sukces głoszącego nacjonali-
styczne hasła Haidera nie byłby możliwy, gdyby w jego ojczyźnie po 1945 r. 
odbyła się rzeczywista denazyfikacja32. W artykule Dusza w naftalinie Krze-
miński zwracał uwagę, iż brak rozliczenia się Austrii z niechlubnymi kartami 
własnej historii sprawił, iż znaczna część austriackiego społeczeństwa nie 
została wyczulona na przejawy antysemityzmu i ksenofobii. W rezultacie, 
wypowiedzi Haidera dotyczące „słuszności polityki zatrudnienia III Rzeszy” 
czy „patriotyzmu członków Waffen-SS” nie wywoływały nad Dunajem równie 
gwałtownego sprzeciwu, jak miałoby to miejsce w Niemczech33. Podobny punkt 
widzenia prezentowany był również przez goszczących na łamach „Polityki” aus-
triackich publicystów. Profesor Anton Pelinka, politolog z Uniwersytetu w Inns-
brucku, przekonywał, iż Wolnościowa Partia Austrii, założona przez byłego 
oficera SS, nawiązuje do tradycji austriackiego nazizmu34. Michael Laczynski, 
ówczesny szef działu zagranicznego „Wirtschaftsblatt” wskazywał natomiast, iż 
„mieszanka kompleksu kata i ofiary” sprawia, iż baza, do której w Austrii 
można się odwoływać z ksenofobicznymi hasłami, jest bardzo szeroka35. 

Na inny wymiar wpływu trudnej historii Austrii na funkcjonowanie współ-
czesnego systemu politycznego tego kraju zwracał uwagę Adam Kożuchowski. 
W artykule Czerwona i czarna publicysta tygodnika zauważył, iż Austriacy, pa-
miętając tragiczne konsekwencje brutalnej rywalizacji radykalnej lewicy i pra-
wicy w okresie międzywojennym, zdecydowali się oprzeć system polityczny II Re-

                                   
32 Adam Szostkiewicz zwracał uwagę, iż FPÖ nie ma faszystowskiego charakteru, a pod wzgl.dem 
głoszonego programu i stosowanej retoryki przypomina inne, coraz aktywniejsze w europejskiej 
polityce ugrupowania narodowo-populistyczne. W podobnym tonie wypowiadał się felietonista 
„Polityki” Ludwik Stomma: „Nie należy nadużywać demagogii naciąganych porównań dzie-
jowych. Austria anno domini 2000 nie ma doprawdy nic wspólnego z Niemcami lat trzydziestych. A Jörg 
Haider nie jest najmniejszym nawet hitlerkiem z tego choćby powodu, że nie ma żadnej moż-
liwości zanschlussować już nie tylko zjednoczonych Niemiec, ale choćby Księstwa Liechtenstein. 
Inny świat i inna geopolityka”. A. Szostkiewicz, Parada słoni, „Polityka” 2000, nr 8, s. 38–40; L. Stom-
ma, Sami pomagamy Haiderowi, „Polityka” 2000, nr 8, s. 98; por. A. Krzemiński, Dusza w naf-
talinie, s. 33-37. 
33 Zob. A. Krzemiński, Dusza w naftalinie, s. 33–37. 
34 Zob. A. Krzemiński, Małe wcale nie jest piękne, „Polityka” 2003, nr 9, s. 50–51. 
35 Zob. M. Laczynski, Austria brunatnieje, „Polityka” 2008, nr 41, s. 104–106. 
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tego kraju za Holocaust i „aryzację” żydowskiego mienia tłumaczono także 
obawami przed wzrostem nastrojów antysemickich i stratami branży turystycz-
nej27. Według założyciela Żydowskiego Centrum Dokumentacji w Wiedniu 
próby wprowadzenia do debaty publicznej zagadnień dotyczących udziału 
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nymi reakcjami: 
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27 H. Świerkosz-Iwanowska, „Polityka” 1999, nr 7, s. 69. 
28 Tamże. 
29 Zob. W. Famler, Czarne i czerwone, „Polityka” 2004, nr 21, s. 63. 
30 Zob. A. Kożuchowski, Czerwona i czarna,  s. 72. 
31 A. Kaczorowski, Pianistka, co gra na nerwach, „Polityka” 2004, nr 42, s. 106.  
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32 Adam Szostkiewicz zwracał uwagę, iż FPÖ nie ma faszystowskiego charakteru, a pod wzgl.dem 
głoszonego programu i stosowanej retoryki przypomina inne, coraz aktywniejsze w europejskiej 
polityce ugrupowania narodowo-populistyczne. W podobnym tonie wypowiadał się felietonista 
„Polityki” Ludwik Stomma: „Nie należy nadużywać demagogii naciąganych porównań dzie-
jowych. Austria anno domini 2000 nie ma doprawdy nic wspólnego z Niemcami lat trzydziestych. A Jörg 
Haider nie jest najmniejszym nawet hitlerkiem z tego choćby powodu, że nie ma żadnej moż-
liwości zanschlussować już nie tylko zjednoczonych Niemiec, ale choćby Księstwa Liechtenstein. 
Inny świat i inna geopolityka”. A. Szostkiewicz, Parada słoni, „Polityka” 2000, nr 8, s. 38–40; L. Stom-
ma, Sami pomagamy Haiderowi, „Polityka” 2000, nr 8, s. 98; por. A. Krzemiński, Dusza w naf-
talinie, s. 33-37. 
33 Zob. A. Krzemiński, Dusza w naftalinie, s. 33–37. 
34 Zob. A. Krzemiński, Małe wcale nie jest piękne, „Polityka” 2003, nr 9, s. 50–51. 
35 Zob. M. Laczynski, Austria brunatnieje, „Polityka” 2008, nr 41, s. 104–106. 
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publiki na zasadzie parytetu. Dwa główne ugrupowania polityczne – Socjalde-
mokratyczna Partia Austrii (SPÖ) i  Austriacka Partia Ludowa (ÖVP) – nie 
tylko podzieliły się wpływami w kluczowych instytucjach państwowych, lecz 
również wielokrotnie współtworzyły rząd w ramach tzw. wielkiej koalicji. Ceną 
współpracy i stopniowego przesuwania się obu wielkich partii do politycznego 
centrum okazał się – zdaniem Kożuchowskiego – wzrost popularności nowych, 
skrajnych ugrupowań populistycznych, w tym także sięgającej po szowinistycz-
ne hasła Wolnościowej Partii Austrii36. 

Krzysztof Zanussi analizując niechęć Austrii do uwzględnienia obaw za-
granicznych partnerów wobec udziału ugrupowania Haidera w rządzie kancle-
rza Schüssela nawiązał do sprawy  Kurta Waldheima, sekretarza generalnego 
ONZ w latach 1972–1981. W  połowie lat osiemdziesiątych pojawiły się pod 
jego adresem oskarżenia o  udział w hitlerowskich zbrodniach wojennych na 
Bałkanach. Późniejsze badania historyków potwierdziły, że Waldheim nie 
uczestniczył bezpośrednio w zbrodniach, ale kłamał mówiąc, że nic o  nich nie 
wiedział. Międzynarodowe oburzenie wywołała jednak nie tyle kwestia 
odpowiedzialności samego Waldheima, a fakt iż austriacka chadecja – chcąc 
zamanifestować lekceważenie wobec światowej opinii publicznej – wysunęła 
kandydaturę tego dyplomaty na stanowisko prezydenta Austrii w 1986. Dla 
Zanussiego wybór Waldheima na prezydenta Austrii oznaczał, iż nad interesem 
narodowym naddunajskiej republiki przeważyły wówczas emocje Austriaków, 
którzy za wszelką cenę chcieli zademonstrować światu swoją niezależność37. 

Niechęć Austriaków do zmierzenia się z niechlubnymi kartami swojej hi-
storii publicysta „Polityki” Adam Krzemiński wiązał ze stosunkowo płytkimi 
korzeniami austriackiej tożsamości narodowej38. Tej ostatniej – jego zdaniem –  tru-
dno odwoływać się do spuścizny wielonarodowej monarchii habsburskiej39, a na-

                                   
36 Zob. A. Kożuchowski, Czerwona i czarna, s. 72. 
37 Zob. K. Zanussi, Po łapach, „Polityka” 2000, nr 15, s. 105. 
38 Zob. A. Krzemiński, Kraina pani Jelinek, „Polityka” 2005, nr 3, s. 64–65. 
39 Do problemów Austriaków z jednoznaczną oceną spuścizny monarchii habsburskiej Krzemiński 
nawiązuje w artykule Gule i bóle. Tezę amerykańskiego historyka Timothy’ego Snydera, jakoby 
monarchia habsburska stanowiła swego rodzaju „mini Unię Europejską”, dziennikarz „Polityki” 
konfrontuje z ustaleniami Manfrieda Rauchensteinera, zawartymi w pracy Pierwsza wojna a koniec 
monarchii habsburskiej. Zdaniem austriackiego badacza habsburska monarchia była skrajnie 
nieudolnym organizmem politycznym, a austriacki terror stosowany wobec ludności Serbii nosił 
cechy ludobójstwa. Według Krzemińskiego, uwzględnienie dziejów Austro-Węgier okazuje się 
pomocne w zrozumieniu przyczyn popularności skrajnie prawicowej Wolnościowej Partii Austrii. 
Komentując w tekście Dusza w naftalinie szowinistyczne wypowiedzi Haidera publicysta 
„Polityki” stwierdził, iż ich „rodowód sięga głęboko w austriacką historię jako zacofanej mo-
narchii, rządzonej autorytarnie, nie znającej ani praktycznej równowagi, ani równoprawnego 
współdecydowania poszczególnych grup etnicznych”, w którym to państwie „25 proc. niemiecko-  
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wiązania do tradycji pierwszej republiki z okresu międzywojennego nieuchron-
nie rodzą pytania o kwestię austriackiej obecności w III Rzeszy: 

 
O ile Niemcy uwielbiają grzebać patykiem w swych duszach, nieustannie debato-
wać o winie swojej i cudzej, sprawdzać, czy już wystarczająco przezwyciężyli swą 
przeszłość, czy trzeba coś poprawić, o tyle Austriacy nie znoszą, gdy ktoś im 
zwraca uwagę na deficyty austriackiej tożsamości, na zakłamanie ich oficjalnego 
autoportretu i zagląda im do szaf w poszukiwaniu ukrytych trupów40. 

 
W podobnym tonie w 2003 r. wypowiadał się na łamach „Polityki” Anton 

Pelinka, który zwracał uwagę, że w drugiej połowie XX wieku austriacka toż-
samość opierała się z jednej strony na poczuciu dumy z rozbudowanego modelu 
państwa socjalnego, z drugiej zaś strony na przywiązaniu do koncepcji kraju 
neutralnego41. Pierwszy ze wspomnianych filarów zaczął kruszyć się w dobie 
pogarszającej się światowej koniunktury gospodarczej, wobec której nawet 
zamożne kraje europejskie zmuszone zostały do ograniczenia wydatków 
budżetowych. Wyzwaniem dla neutralności Austrii okazała się natomiast jej 
akcesja do UE i problem włączenia naddunajskiej republiki w struktury 
europejskiej polityki bezpieczeństwa: 

 
Austria traci te cechy, które czyniły ją Austrią, więc Austriacy zaczynają cierpieć 
na kryzys tożsamości. Nie wiemy, kim jesteśmy i jaką rolę możemy odgrywać 
w Europie42. 

 
W ocenie Pelinki, brak skonfrontowania się przez Austrię z mitem „pierw-

szej ofiary Hitlera” wciąż wpływa na bieżącą politykę II Republiki43. Jako 
przykład politolog wskazał na wysunięte przez Wolnościową Partię Austrii 
żądanie anulowania przez Pragę dekretów Benesza, na mocy których po drugiej 
wojnie światowej usunięto z Czechosłowacji Niemców sudeckich i tzw. 
Staroaustriaków. Postulat ugrupowania Haidera, podważający powojenny ład 
międzynarodowy, poparty został następnie przez kanclerza Schüssela, który 
podkreślił konieczność wypłacenia przez czeski rząd odszkodowań za wywłasz-
czony majątek. Konsekwencji wyparcia z debaty publicznej w Austrii kwestii 

                                   
języcznych Austriaków dominowało patrząc z lekceważeniem i nierzadko nienawiścią na poddanych 
«gorszego autoramentu»: Słowian, Żydów, Cyganów, a nawet Węgrów”. Zob.  A. Krzemiński, Gule i bó-
le, „Polityka” 2014, nr 29, s. 51–53; A. Krzemiński, Dusza w naftalinie, s. 34. 
40 A. Krzemiński, Dusza w naftalinie, s. 34. 
41 Zob. A. Krzemiński, Małe wcale nie jest piękne, s. 51. 
42 Tamże, s. 51. 
43 Tamże, s. 50–51. 
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zamanifestować lekceważenie wobec światowej opinii publicznej – wysunęła 
kandydaturę tego dyplomaty na stanowisko prezydenta Austrii w 1986. Dla 
Zanussiego wybór Waldheima na prezydenta Austrii oznaczał, iż nad interesem 
narodowym naddunajskiej republiki przeważyły wówczas emocje Austriaków, 
którzy za wszelką cenę chcieli zademonstrować światu swoją niezależność37. 

Niechęć Austriaków do zmierzenia się z niechlubnymi kartami swojej hi-
storii publicysta „Polityki” Adam Krzemiński wiązał ze stosunkowo płytkimi 
korzeniami austriackiej tożsamości narodowej38. Tej ostatniej – jego zdaniem –  tru-
dno odwoływać się do spuścizny wielonarodowej monarchii habsburskiej39, a na-

                                   
36 Zob. A. Kożuchowski, Czerwona i czarna, s. 72. 
37 Zob. K. Zanussi, Po łapach, „Polityka” 2000, nr 15, s. 105. 
38 Zob. A. Krzemiński, Kraina pani Jelinek, „Polityka” 2005, nr 3, s. 64–65. 
39 Do problemów Austriaków z jednoznaczną oceną spuścizny monarchii habsburskiej Krzemiński 
nawiązuje w artykule Gule i bóle. Tezę amerykańskiego historyka Timothy’ego Snydera, jakoby 
monarchia habsburska stanowiła swego rodzaju „mini Unię Europejską”, dziennikarz „Polityki” 
konfrontuje z ustaleniami Manfrieda Rauchensteinera, zawartymi w pracy Pierwsza wojna a koniec 
monarchii habsburskiej. Zdaniem austriackiego badacza habsburska monarchia była skrajnie 
nieudolnym organizmem politycznym, a austriacki terror stosowany wobec ludności Serbii nosił 
cechy ludobójstwa. Według Krzemińskiego, uwzględnienie dziejów Austro-Węgier okazuje się 
pomocne w zrozumieniu przyczyn popularności skrajnie prawicowej Wolnościowej Partii Austrii. 
Komentując w tekście Dusza w naftalinie szowinistyczne wypowiedzi Haidera publicysta 
„Polityki” stwierdził, iż ich „rodowód sięga głęboko w austriacką historię jako zacofanej mo-
narchii, rządzonej autorytarnie, nie znającej ani praktycznej równowagi, ani równoprawnego 
współdecydowania poszczególnych grup etnicznych”, w którym to państwie „25 proc. niemiecko-  
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wiązania do tradycji pierwszej republiki z okresu międzywojennego nieuchron-
nie rodzą pytania o kwestię austriackiej obecności w III Rzeszy: 

 
O ile Niemcy uwielbiają grzebać patykiem w swych duszach, nieustannie debato-
wać o winie swojej i cudzej, sprawdzać, czy już wystarczająco przezwyciężyli swą 
przeszłość, czy trzeba coś poprawić, o tyle Austriacy nie znoszą, gdy ktoś im 
zwraca uwagę na deficyty austriackiej tożsamości, na zakłamanie ich oficjalnego 
autoportretu i zagląda im do szaf w poszukiwaniu ukrytych trupów40. 

 
W podobnym tonie w 2003 r. wypowiadał się na łamach „Polityki” Anton 

Pelinka, który zwracał uwagę, że w drugiej połowie XX wieku austriacka toż-
samość opierała się z jednej strony na poczuciu dumy z rozbudowanego modelu 
państwa socjalnego, z drugiej zaś strony na przywiązaniu do koncepcji kraju 
neutralnego41. Pierwszy ze wspomnianych filarów zaczął kruszyć się w dobie 
pogarszającej się światowej koniunktury gospodarczej, wobec której nawet 
zamożne kraje europejskie zmuszone zostały do ograniczenia wydatków 
budżetowych. Wyzwaniem dla neutralności Austrii okazała się natomiast jej 
akcesja do UE i problem włączenia naddunajskiej republiki w struktury 
europejskiej polityki bezpieczeństwa: 

 
Austria traci te cechy, które czyniły ją Austrią, więc Austriacy zaczynają cierpieć 
na kryzys tożsamości. Nie wiemy, kim jesteśmy i jaką rolę możemy odgrywać 
w Europie42. 

 
W ocenie Pelinki, brak skonfrontowania się przez Austrię z mitem „pierw-

szej ofiary Hitlera” wciąż wpływa na bieżącą politykę II Republiki43. Jako 
przykład politolog wskazał na wysunięte przez Wolnościową Partię Austrii 
żądanie anulowania przez Pragę dekretów Benesza, na mocy których po drugiej 
wojnie światowej usunięto z Czechosłowacji Niemców sudeckich i tzw. 
Staroaustriaków. Postulat ugrupowania Haidera, podważający powojenny ład 
międzynarodowy, poparty został następnie przez kanclerza Schüssela, który 
podkreślił konieczność wypłacenia przez czeski rząd odszkodowań za wywłasz-
czony majątek. Konsekwencji wyparcia z debaty publicznej w Austrii kwestii 

                                   
języcznych Austriaków dominowało patrząc z lekceważeniem i nierzadko nienawiścią na poddanych 
«gorszego autoramentu»: Słowian, Żydów, Cyganów, a nawet Węgrów”. Zob.  A. Krzemiński, Gule i bó-
le, „Polityka” 2014, nr 29, s. 51–53; A. Krzemiński, Dusza w naftalinie, s. 34. 
40 A. Krzemiński, Dusza w naftalinie, s. 34. 
41 Zob. A. Krzemiński, Małe wcale nie jest piękne, s. 51. 
42 Tamże, s. 51. 
43 Tamże, s. 50–51. 
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dotyczących jej nazistowskiej przeszłości Pelinka upatrywał także w silnych w aus-
triackim społeczeństwie nastrojach antyimigracyjnych, w tym zwłaszcza niechęci 
wobec muzułmanów i osób pochodzenia afrykańskiego. 

Teza, jakoby nierozliczenie się przez powojenną Austrię z udziału w zbrodniach 
III Rzeszy wciąż kładło się cieniem na życiu społeczno-politycznym tego kraju, 
postawiona została również w artykule Od wąsa Hitlera do brody Conchity 
autorstwa Filipa Gańczaka. Na jej poparcie dziennikarz „Polityki” przytoczył 
wyniki sondażu przeprowadzonego w 2014 r. na zlecenie Funduszu Przyszłości 
Republiki Austrii, w którym niemal jedna trzecia Austriaków (29%) wyraziła 
tęsknotę za „silnym przywódcą, który nie musiałby się troszczyć o wyniki 
wyborów i decyzje parlamentu”, a przeszło połowa (56%) oczekiwała zakoń-
czenia dyskusji o II wojnie światowej i Holocauście44. Publicysta tygodnika 
przypomniał również skandal, jaki wybuchł w 2005 r. podczas prac Parlamentu 
Europejskiego nad rezolucją z okazji 60. rocznicy wyzwolenia Auschwitz. 
Andreas Mölzer, europoseł z ugrupowania Jörga Haidera, wstrzymał się 
wówczas od głosu przekonując, iż współczesna Republika Austrii nie ponosi 
współodpowiedzialności za Holocaust45. 

 
„Od wąsa Hitlera do brody Conchity” 

 
W świetle przeprowadzonej analizy, zasadne wydaje się stwierdzenie, iż 

wejście w skład gabinetu kanclerza Wolfganga Schüssela skrajnie prawicowej 
Wolnościowej Partii Austrii Jörga Haidera stało się dla tygodnika „Polityka” 
inspiracją do zainicjowania szerszej debaty, poświęconej austriackiej historii, 
specyfice austriackiego modelu społeczno-politycznego i źródłom austriackiej 
tożsamości. Szczególne miejsce w owej dyskusji zajęła słabo obecna w świa-
domości Polaków kwestia odpowiedzialności Austrii za drugą wojnę światową. 
W przeciągu minionego piętnastolecia na łamach „Polityki” ukazały się liczne 
artykuły, podważające mit Austrii jako „pierwszej ofiary Hitlera”. Z jednej 
strony publicyści tygodnika przypominali, iż skrajna prawica cieszyła się w przed-
wojennej Austrii dużą popularnością, a większość Austriaków poparła w 1938 r. 
anszlus. Z drugiej strony dziennikarze akcentowali ponadprzeciętną obecność 
Austriaków w strukturach NSDAP oraz czynny udział przedstawicieli tego 
narodu w zbrodniach hitlerowskiego reżimu 

Dużym zainteresowaniem „Polityki” cieszyła się także w analizowanym 
okresie kwestia niechęci austriackiego społeczeństwa do rozliczenia się z wo-
jenną przeszłością. Słabość procesu denazyfikacyjnego w Austrii publicyści 
tygodnika tłumaczyli geopolitycznymi aspiracjami II Republiki, której odcięcie 
                                   
44 Zob. F. Gańczak, Od wąsa Hitlera..., s. 50–51. 
45 Tamże, s. 50.  
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się od odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy ułatwiło zdobycie na arenie 
międzynarodowej statusu neutralnego i w pełni demokratycznego państwa. 
Wypieranie z austriackiej debaty publicznej zagadnień dotyczących drugiej 
wojny światowej wiązano także z lękiem przed falą roszczeń o zwrot zagrabio-
nego mienia żydowskiego oraz z obawami o podważanie konsekwentnie 
budowanego wizerunku naddunajskiej republiki jako krajobrazowego i kultu-
ralnego raju dla turystów.    

Udział w rządzie w Wiedniu ugrupowania kierowanego przez polityka 
sławiącego  patriotyzm członków Waffen-SS skłonił także publicystów „Polity-
ki” do zmierzenia się z problemem wpływu mitu Austrii jako „pierwszej ofiary 
Hitlera” na kształt współczesnego życia społeczno-politycznego tego kraju. 
Podczas gdy dziennikarze tygodnika unikali szukania łatwych analogii histo-
rycznych między współrządzoną przez FPÖ II Republiką a Austrią z okresu 
międzywojennego, słabość powojennej denazyfikacji zgodnie uznawali za jedną 
z kluczowych przyczyn politycznego sukcesu głoszącego ksenofobiczne hasła 
Haidera. Do kwestii nierozliczenia się przez powojenną Austrię z nazistowską 
przeszłością komentatorzy „Polityki” nawiązywali także analizując stosunek 
Austriaków do Izraela, imigrantów i rozszerzenia Unii Europejskiej. 

Na początku minionej dekady część dziennikarzy tygodnika wyrażała 
przekonanie, iż zdecydowana reakcja zagranicznych partnerów na udział 
ugrupowania Haidera w gabinecie kanclerza Schüssela skłoni Austriaków do 
zmierzenia się z niechlubnymi kartami swojej historii. Taką nadzieję żywił 
m.in. Adam Krzemiński, analizujący w lutym 2000 r. potencjalne konsekwencje 
sankcji dyplomatycznych zastosowanych przez państwa UE wobec Wiednia: 

 
Zaczyna się wielka narodowa debata. Europa, nazistowska przeszłość, własne 
interesy i europejskie powinności, a przede wszystkim obraz Austrii w świecie 
zaczyna być tematem codziennych rozmów w mieszkaniach, kawiarniach 
i piwiarniach. Nieco zatęchła i skostniała Austria rozpoczyna wielką narodową 
dyskusję o sobie i świecie zewnętrznym, i być może jest ona najcenniejszym pro-
duktem tej „akcji pedagogicznej” rządów UE46. 

 
Znikomy rezultat unijnych sankcji, a także sukcesy ugrupowań austriackiej 

skrajnej prawicy w wyborach parlamentarnych z 2008 sprawiły, że na łamach 
„Polityki” zaczęły dominować głosy sceptycznie oceniające gotowość Austria-
ków do skonfrontowania się z nazistowską przeszłością ich kraju. Swoich 
wątpliwości w tej sprawie nie krył Filip Gańczak, dla którego sukces Conchity 
Wurst w Konkursie Piosenki Eurowizji w 2014 r. stał się pretekstem do refleksji 
nad samopoczuciem Austriaków i wizerunkiem Austrii za granicą. W artykule 
                                   
46 A. Krzemiński, Dusza w naftalinie, s. 37. 
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triackim społeczeństwie nastrojach antyimigracyjnych, w tym zwłaszcza niechęci 
wobec muzułmanów i osób pochodzenia afrykańskiego. 

Teza, jakoby nierozliczenie się przez powojenną Austrię z udziału w zbrodniach 
III Rzeszy wciąż kładło się cieniem na życiu społeczno-politycznym tego kraju, 
postawiona została również w artykule Od wąsa Hitlera do brody Conchity 
autorstwa Filipa Gańczaka. Na jej poparcie dziennikarz „Polityki” przytoczył 
wyniki sondażu przeprowadzonego w 2014 r. na zlecenie Funduszu Przyszłości 
Republiki Austrii, w którym niemal jedna trzecia Austriaków (29%) wyraziła 
tęsknotę za „silnym przywódcą, który nie musiałby się troszczyć o wyniki 
wyborów i decyzje parlamentu”, a przeszło połowa (56%) oczekiwała zakoń-
czenia dyskusji o II wojnie światowej i Holocauście44. Publicysta tygodnika 
przypomniał również skandal, jaki wybuchł w 2005 r. podczas prac Parlamentu 
Europejskiego nad rezolucją z okazji 60. rocznicy wyzwolenia Auschwitz. 
Andreas Mölzer, europoseł z ugrupowania Jörga Haidera, wstrzymał się 
wówczas od głosu przekonując, iż współczesna Republika Austrii nie ponosi 
współodpowiedzialności za Holocaust45. 

 
„Od wąsa Hitlera do brody Conchity” 

 
W świetle przeprowadzonej analizy, zasadne wydaje się stwierdzenie, iż 

wejście w skład gabinetu kanclerza Wolfganga Schüssela skrajnie prawicowej 
Wolnościowej Partii Austrii Jörga Haidera stało się dla tygodnika „Polityka” 
inspiracją do zainicjowania szerszej debaty, poświęconej austriackiej historii, 
specyfice austriackiego modelu społeczno-politycznego i źródłom austriackiej 
tożsamości. Szczególne miejsce w owej dyskusji zajęła słabo obecna w świa-
domości Polaków kwestia odpowiedzialności Austrii za drugą wojnę światową. 
W przeciągu minionego piętnastolecia na łamach „Polityki” ukazały się liczne 
artykuły, podważające mit Austrii jako „pierwszej ofiary Hitlera”. Z jednej 
strony publicyści tygodnika przypominali, iż skrajna prawica cieszyła się w przed-
wojennej Austrii dużą popularnością, a większość Austriaków poparła w 1938 r. 
anszlus. Z drugiej strony dziennikarze akcentowali ponadprzeciętną obecność 
Austriaków w strukturach NSDAP oraz czynny udział przedstawicieli tego 
narodu w zbrodniach hitlerowskiego reżimu 

Dużym zainteresowaniem „Polityki” cieszyła się także w analizowanym 
okresie kwestia niechęci austriackiego społeczeństwa do rozliczenia się z wo-
jenną przeszłością. Słabość procesu denazyfikacyjnego w Austrii publicyści 
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44 Zob. F. Gańczak, Od wąsa Hitlera..., s. 50–51. 
45 Tamże, s. 50.  
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się od odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy ułatwiło zdobycie na arenie 
międzynarodowej statusu neutralnego i w pełni demokratycznego państwa. 
Wypieranie z austriackiej debaty publicznej zagadnień dotyczących drugiej 
wojny światowej wiązano także z lękiem przed falą roszczeń o zwrot zagrabio-
nego mienia żydowskiego oraz z obawami o podważanie konsekwentnie 
budowanego wizerunku naddunajskiej republiki jako krajobrazowego i kultu-
ralnego raju dla turystów.    

Udział w rządzie w Wiedniu ugrupowania kierowanego przez polityka 
sławiącego  patriotyzm członków Waffen-SS skłonił także publicystów „Polity-
ki” do zmierzenia się z problemem wpływu mitu Austrii jako „pierwszej ofiary 
Hitlera” na kształt współczesnego życia społeczno-politycznego tego kraju. 
Podczas gdy dziennikarze tygodnika unikali szukania łatwych analogii histo-
rycznych między współrządzoną przez FPÖ II Republiką a Austrią z okresu 
międzywojennego, słabość powojennej denazyfikacji zgodnie uznawali za jedną 
z kluczowych przyczyn politycznego sukcesu głoszącego ksenofobiczne hasła 
Haidera. Do kwestii nierozliczenia się przez powojenną Austrię z nazistowską 
przeszłością komentatorzy „Polityki” nawiązywali także analizując stosunek 
Austriaków do Izraela, imigrantów i rozszerzenia Unii Europejskiej. 

Na początku minionej dekady część dziennikarzy tygodnika wyrażała 
przekonanie, iż zdecydowana reakcja zagranicznych partnerów na udział 
ugrupowania Haidera w gabinecie kanclerza Schüssela skłoni Austriaków do 
zmierzenia się z niechlubnymi kartami swojej historii. Taką nadzieję żywił 
m.in. Adam Krzemiński, analizujący w lutym 2000 r. potencjalne konsekwencje 
sankcji dyplomatycznych zastosowanych przez państwa UE wobec Wiednia: 

 
Zaczyna się wielka narodowa debata. Europa, nazistowska przeszłość, własne 
interesy i europejskie powinności, a przede wszystkim obraz Austrii w świecie 
zaczyna być tematem codziennych rozmów w mieszkaniach, kawiarniach 
i piwiarniach. Nieco zatęchła i skostniała Austria rozpoczyna wielką narodową 
dyskusję o sobie i świecie zewnętrznym, i być może jest ona najcenniejszym pro-
duktem tej „akcji pedagogicznej” rządów UE46. 

 
Znikomy rezultat unijnych sankcji, a także sukcesy ugrupowań austriackiej 

skrajnej prawicy w wyborach parlamentarnych z 2008 sprawiły, że na łamach 
„Polityki” zaczęły dominować głosy sceptycznie oceniające gotowość Austria-
ków do skonfrontowania się z nazistowską przeszłością ich kraju. Swoich 
wątpliwości w tej sprawie nie krył Filip Gańczak, dla którego sukces Conchity 
Wurst w Konkursie Piosenki Eurowizji w 2014 r. stał się pretekstem do refleksji 
nad samopoczuciem Austriaków i wizerunkiem Austrii za granicą. W artykule 
                                   
46 A. Krzemiński, Dusza w naftalinie, s. 37. 
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Od wąsa Hitlera do brody Conchity publicysta zwrócił uwagę, iż Austriacy 
wciąż wypierają ze swojej świadomości kwestię współodpowiedzialności ich 
kraju za zbrodnie III Rzeszy: 

Zwycięstwo młodej drag queen na Eurowizji dało Austriakom dobre samopoczu-
cie. Narodowy rachunek sumienia znów mogą odłożyć na później47. 

47 F. Gańczak, Od wąsa Hitlera..., s. 50.  
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„Soul hidden in mothballs” 
Discourse on the myth of Austria as „Hitler's first victim”  in Polish 
weekly magazine Polityka  in the years 1999–2015 

 
The aim of this article is to demonstrate that participation of Jörg Haider‟s Austrian 
Freedom Party in Wolfgang Schüssel's government has inspired Polish weekly magazine 
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Od wąsa Hitlera do brody Conchity publicysta zwrócił uwagę, iż Austriacy 
wciąż wypierają ze swojej świadomości kwestię współodpowiedzialności ich 
kraju za zbrodnie III Rzeszy: 

Zwycięstwo młodej drag queen na Eurowizji dało Austriakom dobre samopoczu-
cie. Narodowy rachunek sumienia znów mogą odłożyć na później47. 

47 F. Gańczak, Od wąsa Hitlera..., s. 50.  
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Żydowski chwast czy most pojednania? 
Wizerunki teatru żydowskiego w Polsce na łamach 
prasy polskiej i żydowskiej 
 
 
 
 

Niniejszy artykuł omawia różne stereotypowe wizerunki teatru żydowskiego w Pol-
sce prezentowane na łamach prasy polskiej i żydowskiej (w języku polskim i ji-
dysz). Ukazuje wpływ relacji polsko-żydowskich na konstruowanie owych wyobra-
żeń. Prezentuje zarówno pozytywne, jak i negatywne wizerunki teatru żydowskiego 
w Polsce. 
 
Słowa kluczowe: antysemityzm, Żydzi, teatr żydowski, jidysz, prasa, stereotypy 

 
 

Termin „teatr żydowski w Polsce” jest pojęciem wieloznacznym. Oznacza 
zarówno sceny, na których grano w języku jidysz bądź hebrajskim, jak i teatry, 
gdzie zespoły żydowskie wystawiały sztuki w języku polskim o tematyce 
żydowskiej bądź z kręgu świeckiej kultury Zachodu. W tym drugim przypadku 
termin ten ma dwojakie znaczenie. Niektórzy badacze bowiem uważają dorobek 
literacki i sceniczny Żydów tworzących w języku polskim za ważny element 
żydowskiego dziedzictwa narodowego. Inni zaś twierdzą, że polskojęzyczny te-
atr żydowski stanowił integralną część dominującej kultury polskiej. Najobszer-
niejszą definicję teatru żydowskiego opracował Chone Shmeruk. Zgodnie z jego 
koncepcją termin ten odnosi się do tworzonych przez Żydów i dla Żydów 
spektakli w językach: jidysz, hebrajskim i polskim1. 

Niniejszy artykuł omawia różne stereotypowe wizerunki teatru żydowskie-
go w Polsce prezentowane na łamach prasy polskiej i żydowskiej (w języku pol-
                                   
1 Ch. Shmeruk, Hebrew–Yiddish–Polish. Trilingual Jewish culture, [w:] The Jews of Poland 
between the world war, red. Y. Gutman, E.  Mendelshon i in., Hannover London 1989, s. 283–311. 
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skim i jidysz)2. Ukazuje wpływ relacji polsko-żydowskich na konstruowanie 
owych wyobrażeń. W celu pełnego zrozumienia złożoności specyfiki teatru żydow-
skiego przedstawiono również okoliczności jego narodzin i rozwoju w Polsce.  

 
Narodziny teatru żydowskiego w Polsce 

 
Zawodowy teatr żydowski narodził się stosunkowo późno, gdyż dopiero 

pod koniec XIX wieku. Istnieją jednak źródła, które podają, iż przedstawienia w ję-
zyku jidysz na ziemiach polskich mogły być grane już w latach trzydziestych. 
Jakub Szacki wspomina o biblijnych spektaklach wystawianych w sali tanecznej 
szynku „Pod Trzema Murzynami” przed liczną widownią złożoną nie tylko z Żydów, 
ale i z chrześcijan3. Podobne występy odbyły się w Krakowie (1843) i Łodzi (1868)4.  

Rozkwit żydowskiego życia teatralnego nastąpił w latach osiemdziesiątych 
XIX wieku i związany był z przyjazdem Warszawy Abrahama Goldfadena5. 
Działalność artystyczna jego zespołu zainspirowała wielu polskich Żydów do 
stworzenia własnych trup teatralnych6. Wystawiały one głównie utwory będące 
mieszanką farsy i musicalu. Chociaż określano je mianem szundu (kicz, tandeta) 
ze względu na ich niski poziom artystyczny, to stanowiły one ważną część 
repertuaru wielu teatrów jidyszowych na ziemiach polskich aż do wybuchu 
drugiej wojny światowej. 

Momentem przełomowym w rozwoju żydowskiego życia kulturalnego było 
zniesienie obowiązującego na terenie Cesarstwa Rosyjskiego zakazu grania w języku 
jidysz. Na fali rewolucji 1905 r. powstało wiele nowych zespołów, które 
rezygnowały z wystawiania kiczowatych operetek na rzecz bardziej ambitnego 
programu7.  

 

                                   
2 Ze względu na ograniczoną objętość artykułu w niniejszym opracowaniu pominięto dyskusję 
dotyczącą roli i miejsca teatru hebrajskiego w Polsce. Zaprezentowano również tylko wybrane 
koncepcje dotyczące rozwoju teatru żydowskiego w Polsce. 
3 J. Szacki, Najstarsze dzieje żydowskiego teatru w Warszawie, tłum. T. Kuberczyk, „Pamiętnik 
Teatralny” 1992, nr 1–4, s. 175–186. 
4 Zob. A. Kuligowska-Korzeniewska, Pierwsze przedstawienia żydowskie w Łodzi, [w:] Łódzkie 
sceny żydowskie, red. M. Leyko, Łódź 2000, s. 15–38. 
5 Abraham Goldfaden (1840–1908) – dramatopisarz i poeta, tworzący w językach jidysz i hebrajskim; 
autor około pięćdziesięciu sztuk, inspirowanych głównie folklorem żydowskim. Zob. M. Taub, 
Abraham Goldfaden i teatr żydowski, tłum. S. Wojnicki, „Pamiętnik Teatralny” 1992, nr 1–4, s. 57–70. 
6 W tym kontekście należy wymienić Mojsze Isz Halewi Hurwica (Horowitza) (1844–1910) i Na-
chuma-Meira Szajkiewicza (pseudonim Szomer, 1847/1849–1905). Pierwszy z nich występował w 1887 r. 
ze swoją trupą w Galicji, zaś Szomer osobiście nadzorował wystawienie swoich sztuk w Łodzi, 
Warszawie i Wilnie.  
7 Zaczęto wystawiać dramaty młodych pisarzy żydowskich, m.in. Szaloma Asza, Dawida 
Pińskiego, Jakuba Gordina i Szolema Alejchema.   
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Żydowski chwast 
 
Powstanie teatru żydowskiego, w szczególności wystawiającego utwory w ję-

zyku jidysz, z początku spotkało się z negatywnymi reakcjami ze strony polskiej 
i żydowskiej. Bardzo krytyczne wobec jego rozwoju było środowisko skupione 
wokół warszawskiego tygodnika „Izraelita”8. Na jego łamach lansowano pogląd, 
że teatr jidyszowy był jednym z podstawowych czynników zagrażających pełnej 
asymilacji Żydów z Polakami9. Określano go mianem „złachmanionej sztuki 
getta”10 bądź „sztuki w szwargocie”11, poddając w wątpliwość poziom arty-
styczny występujących w nim aktorów: 

 
Grupy teatralne żydowskie składają się z najprzeróżniejszych indywiduów. Po-
cząwszy od poważnej pary małżeńskiej, która viribus unitis poświęca się sztuce 
dramatycznej, a skończywszy na łobuzach, których nędza lub lenistwo do pracy 
wygnało z domu – znajdziemy tu najróżniejsze żywioły12. 

 
Przeciwnicy teatru jidyszowego twierdzili, że – zamiast szerzyć dobre oby-

czaje – wyzwalał on w ludziach dzikie instynkty. Oburzeni recenzenci donosili, 
że widzowie, wśród których przeważała biedota, wdzierali się na spektakle siłą, 
kłócili o miejsca, a podczas przedstawień spożywali kiełbasy i gęsinę. Niejedno-
krotnie musiała również interweniować policja, by zapanować nad rozwścieczo-
nym tłumem. W ten sposób zakończyła się premiera Szulamis (1897) w ogródku 
Selina w Łodzi. Rozszalały tłum pobił wówczas kasjera, poturbował woźnych, 
podeptał klomby i połamał sztachety13. 

Prezentowany na łamach „Izraelity” wizerunek teatru jidyszowego przy-
czynił się do wykreowania jego negatywnego stereotypu jako instytucji promu-
jącej nieambitną sztukę skierowaną do prostego widza, która pogłębia różnice 
kulturowe. Pogląd ten lansowano również w polskiej prasie prawicowej, gdzie 
przekonywano o konieczności zwalczania „teatru żargonowego”14, uznając go za 
                                   
8 Zob. M. Bułat, Teatr żydowski w świetle „Izraelity” w latach 1883–1905, „Pamiętnik Teatralny” 
1992, zeszyt 1/4, s. 77–126. 
9 Red., Korespondencja „Izraelity”, „Izraelita” 1883, nr 36, s. 292 
10 [b.a.], Co o nas piszą, „Izraelita” 1905, nr 42, s. 494.  
11 [b.a.], b.t., „Izraelita” 1886, nr 8, s. 60 
12 J. Suesser, Kilka słów o żargonie i teatrze żydowskim, „Izraelita” 1890, nr 25, s. 245–246; tegoż, 
Kilka słów o żargonie i teatrze żydowskim (ciąg dalszy), „Izraelita” 1890, nr 26, s. 255–256; tegoż, 
Kilka słów o żargonie i teatrze żydowskim (dokończenie) „Izraelita” 1890, nr 27, 266–267.  
13 [b.a], Koło, „Izraelita” 1897, nr 22, s. 8. 
14 Ten termin funkcjonuje w publicystyce od połowy XIX w. Używany był przez zwolenników 
asymilacji, dziennikarzy postulujących zastąpienie jidysz językiem kraju zamieszkania oraz 
syjonistów traktujących hebrajski jako język narodowy Żydów (M. Adamczyk-Garbowska, 



 
 124 

skim i jidysz)2. Ukazuje wpływ relacji polsko-żydowskich na konstruowanie 
owych wyobrażeń. W celu pełnego zrozumienia złożoności specyfiki teatru żydow-
skiego przedstawiono również okoliczności jego narodzin i rozwoju w Polsce.  

 
Narodziny teatru żydowskiego w Polsce 

 
Zawodowy teatr żydowski narodził się stosunkowo późno, gdyż dopiero 

pod koniec XIX wieku. Istnieją jednak źródła, które podają, iż przedstawienia w ję-
zyku jidysz na ziemiach polskich mogły być grane już w latach trzydziestych. 
Jakub Szacki wspomina o biblijnych spektaklach wystawianych w sali tanecznej 
szynku „Pod Trzema Murzynami” przed liczną widownią złożoną nie tylko z Żydów, 
ale i z chrześcijan3. Podobne występy odbyły się w Krakowie (1843) i Łodzi (1868)4.  

Rozkwit żydowskiego życia teatralnego nastąpił w latach osiemdziesiątych 
XIX wieku i związany był z przyjazdem Warszawy Abrahama Goldfadena5. 
Działalność artystyczna jego zespołu zainspirowała wielu polskich Żydów do 
stworzenia własnych trup teatralnych6. Wystawiały one głównie utwory będące 
mieszanką farsy i musicalu. Chociaż określano je mianem szundu (kicz, tandeta) 
ze względu na ich niski poziom artystyczny, to stanowiły one ważną część 
repertuaru wielu teatrów jidyszowych na ziemiach polskich aż do wybuchu 
drugiej wojny światowej. 

Momentem przełomowym w rozwoju żydowskiego życia kulturalnego było 
zniesienie obowiązującego na terenie Cesarstwa Rosyjskiego zakazu grania w języku 
jidysz. Na fali rewolucji 1905 r. powstało wiele nowych zespołów, które 
rezygnowały z wystawiania kiczowatych operetek na rzecz bardziej ambitnego 
programu7.  

 

                                   
2 Ze względu na ograniczoną objętość artykułu w niniejszym opracowaniu pominięto dyskusję 
dotyczącą roli i miejsca teatru hebrajskiego w Polsce. Zaprezentowano również tylko wybrane 
koncepcje dotyczące rozwoju teatru żydowskiego w Polsce. 
3 J. Szacki, Najstarsze dzieje żydowskiego teatru w Warszawie, tłum. T. Kuberczyk, „Pamiętnik 
Teatralny” 1992, nr 1–4, s. 175–186. 
4 Zob. A. Kuligowska-Korzeniewska, Pierwsze przedstawienia żydowskie w Łodzi, [w:] Łódzkie 
sceny żydowskie, red. M. Leyko, Łódź 2000, s. 15–38. 
5 Abraham Goldfaden (1840–1908) – dramatopisarz i poeta, tworzący w językach jidysz i hebrajskim; 
autor około pięćdziesięciu sztuk, inspirowanych głównie folklorem żydowskim. Zob. M. Taub, 
Abraham Goldfaden i teatr żydowski, tłum. S. Wojnicki, „Pamiętnik Teatralny” 1992, nr 1–4, s. 57–70. 
6 W tym kontekście należy wymienić Mojsze Isz Halewi Hurwica (Horowitza) (1844–1910) i Na-
chuma-Meira Szajkiewicza (pseudonim Szomer, 1847/1849–1905). Pierwszy z nich występował w 1887 r. 
ze swoją trupą w Galicji, zaś Szomer osobiście nadzorował wystawienie swoich sztuk w Łodzi, 
Warszawie i Wilnie.  
7 Zaczęto wystawiać dramaty młodych pisarzy żydowskich, m.in. Szaloma Asza, Dawida 
Pińskiego, Jakuba Gordina i Szolema Alejchema.   

 
 125

 
  

Żydowski chwast 
 
Powstanie teatru żydowskiego, w szczególności wystawiającego utwory w ję-

zyku jidysz, z początku spotkało się z negatywnymi reakcjami ze strony polskiej 
i żydowskiej. Bardzo krytyczne wobec jego rozwoju było środowisko skupione 
wokół warszawskiego tygodnika „Izraelita”8. Na jego łamach lansowano pogląd, 
że teatr jidyszowy był jednym z podstawowych czynników zagrażających pełnej 
asymilacji Żydów z Polakami9. Określano go mianem „złachmanionej sztuki 
getta”10 bądź „sztuki w szwargocie”11, poddając w wątpliwość poziom arty-
styczny występujących w nim aktorów: 

 
Grupy teatralne żydowskie składają się z najprzeróżniejszych indywiduów. Po-
cząwszy od poważnej pary małżeńskiej, która viribus unitis poświęca się sztuce 
dramatycznej, a skończywszy na łobuzach, których nędza lub lenistwo do pracy 
wygnało z domu – znajdziemy tu najróżniejsze żywioły12. 

 
Przeciwnicy teatru jidyszowego twierdzili, że – zamiast szerzyć dobre oby-

czaje – wyzwalał on w ludziach dzikie instynkty. Oburzeni recenzenci donosili, 
że widzowie, wśród których przeważała biedota, wdzierali się na spektakle siłą, 
kłócili o miejsca, a podczas przedstawień spożywali kiełbasy i gęsinę. Niejedno-
krotnie musiała również interweniować policja, by zapanować nad rozwścieczo-
nym tłumem. W ten sposób zakończyła się premiera Szulamis (1897) w ogródku 
Selina w Łodzi. Rozszalały tłum pobił wówczas kasjera, poturbował woźnych, 
podeptał klomby i połamał sztachety13. 

Prezentowany na łamach „Izraelity” wizerunek teatru jidyszowego przy-
czynił się do wykreowania jego negatywnego stereotypu jako instytucji promu-
jącej nieambitną sztukę skierowaną do prostego widza, która pogłębia różnice 
kulturowe. Pogląd ten lansowano również w polskiej prasie prawicowej, gdzie 
przekonywano o konieczności zwalczania „teatru żargonowego”14, uznając go za 
                                   
8 Zob. M. Bułat, Teatr żydowski w świetle „Izraelity” w latach 1883–1905, „Pamiętnik Teatralny” 
1992, zeszyt 1/4, s. 77–126. 
9 Red., Korespondencja „Izraelity”, „Izraelita” 1883, nr 36, s. 292 
10 [b.a.], Co o nas piszą, „Izraelita” 1905, nr 42, s. 494.  
11 [b.a.], b.t., „Izraelita” 1886, nr 8, s. 60 
12 J. Suesser, Kilka słów o żargonie i teatrze żydowskim, „Izraelita” 1890, nr 25, s. 245–246; tegoż, 
Kilka słów o żargonie i teatrze żydowskim (ciąg dalszy), „Izraelita” 1890, nr 26, s. 255–256; tegoż, 
Kilka słów o żargonie i teatrze żydowskim (dokończenie) „Izraelita” 1890, nr 27, 266–267.  
13 [b.a], Koło, „Izraelita” 1897, nr 22, s. 8. 
14 Ten termin funkcjonuje w publicystyce od połowy XIX w. Używany był przez zwolenników 
asymilacji, dziennikarzy postulujących zastąpienie jidysz językiem kraju zamieszkania oraz 
syjonistów traktujących hebrajski jako język narodowy Żydów (M. Adamczyk-Garbowska, 
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element rozkładowy kultury polskiej i uniemożliwiający jej pełne odrodzenie. 
Teodor Jeske Choiński przestrzegał w „Kraju” i „Głosie Warszawskim”, że teatr 
jidyszowy walczy z polskością i wypiera ją ze „sfer żydowskich, pogłębiając 
separatyzm i nienawiść do wszystkiego, co polskie i chrześcijańskie”15. W „Ga-
zecie Warszawskiej” przyznano zaś, że każdy naród ma prawo do uprawiania 
sztuki w języku ojczystym, ale jednocześnie stawiano pytanie, co „żargon 
żydowski – będący klejonką łamanej niemieckiej, rumuńskiej i małorossyjskiej 
mowy ma wspólnego z polskim żydostwem”16.  

Narodowcy nawoływali do bojkotowania przedstawień żydowskich, które 
ich zdaniem promowały jedynie zepsucie. Sprawozdawca „Postępu”, dziennika, 
którego misją było „występowanie w obronie ludu polskiego, chrześcijańskiego 
i katolickiego przed wyzyskiem żydowskim”17, twierdził, że „teatr żargonowy” 
zamiast krzewić oświatę „tonie w bagnisku ciemnoty, przesadów i pogardy dla 
chrześcijan”18. Dziwił się również, że władze Warszawy wydzierżawiły najład-
niejsze budynki zespołom żydowskim w dzielnicach zamieszkałych głównie 
przez Polaków19.  

Na zmianę negatywnego wizerunku teatru żydowskiego nie wpłynął rów-
nież fakt wprowadzenia do jego repertuaru dzieł Szekspira. Wystawienie w jed-
nym z warszawskich teatrów Hamleta jeszcze bardziej utwierdziło recenzentów 
w przekonaniu, że „sceny żargonowe” nie zasługują na miano świątyni sztuki. 
W zamieszczonym w „Ziemi Lubelskiej” artykule czytamy: 

 
W jednym z teatrów żargonowych w Warszawie wystawiono po raz pierwszy 
„Hamleta”. Jak wyglądało to arcydzieło Szekspira w języku Jackanów świadczy 
recenzja zamieszczona w jednym z pism żargonowych. „Na scenie – pisał recen-
zent – widziano coś czego nie widziano na żadnem innem widowisku... tłómacze-
nia dokonał ktoś, co nie rozumiał wcale treści „Hamleta”... nikt ze słuchaczów ani 
słowa nie rozumiał... aktorzy również”... Tych kilka zdań daje pojęcie jak wyglą-
dał ten żargonowy „Hamlet”20. 
 

                                   
Odcienie tożsamości. Literatura jako zjawisko wielojęzyczne, Lublin 2004, s. 8). Pojawiał się także 
w międzywojennym dyskursie antysemickim. Termin „teatr żargonowy” miał zazwyczaj 
wydźwięk negatywny, oparty na przekonaniu, że jidysz jest zniekształconą odmianą niemczyzny. 
Określenie to bywało również traktowane jako synonim teatru żydowskiego (jidyszowego). Zob. 
M. Korenfeld, Ghettowcy, Warszawa 1916, s. 11–14. 
15 T. Jeske-Choiński, Teatr żydowski, „Głos Warszawski” 1908, nr 160, s. 2. 
16 [b.a.], Teatr żydowski, „Gazeta Warszawska” 1885, nr 16, s. 2. 
17 Nik., Warszawskie żydki, „Postęp” 1907, nr 152, s. 1. 
18 Tamże. 
19 Tamże. 
20 [b.a], „Hamlet” żargonowy, „Ziemia Lubelska” 1913, nr 182, s. 3.  
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Teatr jidyszowy był zdaniem polskich komentatorów miejscem niebez-
piecznym, gdzie można było zostać okradzionym. Zdarzało się także często, że 
spektakle wystawiane w języku jidysz stawały się pretekstem do urządzania 
bójek i demonstracji antypaństwowych. Przykładowo, podczas premiery Kary 
śmierci w Teatrze Scala w Warszawie doszło do przepychanek na widowni 
między lewicowymi anarchistami a policją. Spektakl zakończył się masowymi 
aresztowaniami demonstrantów, którzy zakłócili jego przebieg wykrzykując 
hasła antyrządowe21. 

Niechęć do teatru jidyszowego w Polsce nasiliła się w dwudziestoleciu 
międzywojennym. Przed teatrami organizowano pikiety antyżydowskie, które 
kończyły się interwencją policji. Podczas jednej z takich demonstracji, zorgani-
zowanej w 1935 r. w Bielsku, Żydów poturbowano i oblano kwasem solnym. 
Krytycy związani z narodową demokracją traktowali recenzje teatralne jako 
pretekst do prezentowania skrajnych poglądów antysemickich. Pisali, że „sztuka 
żydowska” to „pomiot”, „kicz” bądź „żydowski chwast”. Publikowali listy naz-
wisk tzw. „kryptożydów”, czyli artystów żydowskich, którzy tworzyli po polsku 
– np. Arnolda Szyfmana, reżysera żydowskiego pochodzenia, okrzyknięto po 
premierze Hamleta (1939) „pierwszym Żydem Rzeczpospolitej”22 oraz „funkcjona-
riuszem anonimowego mocarstwa, które wypowiedziało Polsce śmiertelną wojnę”23.  

 
Most pojednania polsko-żydowskiego 

 
Żydowskie środowiska teatralne zdecydowanie protestowały przeciwko 

propagowaniu w Polsce negatywnego wizerunku teatru żydowskiego. Propo-
nowały utworzenie teatru, który określano mianem forum polsko-żydowskiego dia-
logu kulturalnego, gdzie starano się przełamywać wzajemne uprzedzenia i stereotypy. 
Miało być to miejsce zwalczania tzw. „artystycznego antysemityzmu”. Za autora 
i głównego realizatora tej koncepcji uważa się Andrzeja Marka24. Stworzył on 
polskojęzyczny teatr żydowski, w którym wystawiał dramaty jidysz w swoim 
tłumaczeniu, by – jak twierdził – zapoznać Polaków ze światowym kanonem 
literatury żydowskiej.  

W wywiadzie udzielonym łódzkiej „Republice” przed premierą Mirele 
Efros tłumaczył, że „utwór ten zapoczątkował systematyczną moją działalność 
                                   
21 [b.a], Nieudane prowokacje komunistów, „Nowiny Codzienne” 1933, nr 224, s. 3. 
22 S. Piasecki, „Hamlet” i „Cyrulik sewilski”, „Prosto z mostu” 1939, nr 16, s. 8. 
23 Tamże. 
24Andrzej Marek (właściwie Marek Arnstajn lub Arenstajn, 1880-1943) – dramatopisarz oraz 
reżyser teatralny i filmowy. Podczas drugiej wojny światowej przebywał w getcie warszawskim, 
gdzie był kierownikiem literacko-artystycznym w grającym w języku polskim Nowym Teatrze 
Kameralnym. Zginął w 1943 r. podczas likwidacji getta albo w komorze gazowej w Treblince. 
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21 [b.a], Nieudane prowokacje komunistów, „Nowiny Codzienne” 1933, nr 224, s. 3. 
22 S. Piasecki, „Hamlet” i „Cyrulik sewilski”, „Prosto z mostu” 1939, nr 16, s. 8. 
23 Tamże. 
24Andrzej Marek (właściwie Marek Arnstajn lub Arenstajn, 1880-1943) – dramatopisarz oraz 
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zaznajamiania społeczeństwa polskiego z duszą i życiem narodu żydowskiego. 
[...] Idei tej poświęcam całe swe życie i mam wrażenie, że życia nie marnuję”25. 

Nadrzędnym celem działalności scenicznej Marka była próba doprowadze-
nia do pojednania narodu polskiego i żydowskiego. „Pragnę być w teatrze nie 
tylko reżyserem ale i obywatelem” – dowodził reżyser26. „Podczas wojny każdy czło-
wiek obowiązany jest być żołnierzem; podczas pokoju każdy winien walczyć o po-
kojowe współżycie narodów i ras, o dobra kulturalne, o sprawiedliwość. O te ideały 
walczę w teatrze jako autor dramatyczny, jako inscenizator i reżyser!”27. 

Marek twierdził jednak, że jego teatr miał przede wszystkim charakter spo-
łeczny: 

 
Teatr, o którym marzę, winien grywać wyłącznie utwory o charakterze społecz-
nym. Oczywiście walory artystyczne są również dla tych utworów warunkiem sine 
qua non. Marzę o teatrze, któremu będzie dane spełnić podniosłą misję pojednania 
narodów, ras i klas. Marzę o artystycznej platformie dla systematycznej i godziwej 
propagandy pokoju, tolerancji i wzajemnego miłowania się ludzi bez względu na 
to, do jakiego Boga się modlą i w jakim języku swoje smutki i radości wyrażają. 
Marzę o scenie, na której wzniosie duchy będą zwalczać ciemnotę, ignorancję i nie-
nawiść we wszystkich jej objawach!28 

 
Poglądy Marka i jego działalność misyjna spotkały się z aprobatą środowisk 

żydowskich, związanych z „Naszym Przeglądem”. Zwracano uwagę, że w prze-
ciwieństwie do polskiej literatury w teatrze polskim panował kompletny asemi-
tyzm lub antysemityzm. Utwory o tematyce żydowskiej albo nie były wystawia-
ne, albo prezentowały stereotypowy wizerunek Żyda lichwiarza i krwiopijcy. 
Teatr polsko-żydowski miał zatem stać się miejscem zwalczania wzajemnych 
uprzedzeń: 

 
Oto dlaczego potrzebny nam jest teatr polsko-żydowski. Jego repertuar składać się 
może niekonieczne tylko ze sztuk tłumaczonych z żydowskiego. Ileż jest w reper-
tuarze światowym sztuk osnutych na tle żydowskim, których się w Polsce tenden-
cyjnie nie gra! Iluż autorów (żydów i nieżydów) napisałoby po polsku takie sztuki, 
gdyby wiedzieli, że one się ukażą na scenie. Wreszcie teatr taki ukaże swoim i ob-
cym dość bogaty poczet dzieł napisanych po żydowsku i po hebrajsku. To ostatnie 
zachęci z jednej strony inteligencję żydowską do ujrzenia tych samych utworów 

                                   
25 Ego., Przed premjerą „Miry Efros”. Rozmowa z Andrzejem Markiem, „Republika” 1929, nr 169, s. 4. 
26 [b.a], Mirele Efros” na polskiej scenie, „Chwila” 1929, nr 3711, s. 5. 
27 Tamże. 
28 A. Marek, Wyjaśnienie p. Marka, „Nasz Przegląd” 1929, nr 207, s. 8.   
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granych w oryginale, a z drugiej może przekonać bezstronnych polaków, że teatr 
żydowski (i hebrajski) godne są poparcia29. 

 
Podobne zdanie w tej kwestii wyraził J. Podskocz, dowodząc, że teatr pol-

sko-żydowski mógłby się przyczynić do wzrostu zainteresowania żydowskiej 
młodzieży repertuarem jidyszowym. Dzięki niemu bowiem widzowie mieli 
sobie uświadomić, iż „istnieje bogata literatura żydowska, dramat żydowski i le-
piej go ujrzeć w oryginale na żydowskiej estradzie, niż na obcej scenie”. Teatr 
polsko-żydowski, zdaniem krytyka, stanowił most, po którym młodzież żydow-
ska miała tłumnie powrócić do swoich korzeni30.  

W walkę w przełamywaniu wzajemnych negatywnych stereotypów na 
gruncie teatru włączył się czynnie Jakub Appenszlak31. Wierzył, że Żydzi mieli 
pełne prawo do budowania swojej kultury nie tylko w języku jidysz czy hebraj-
skim, ale również po polsku. W jednym ze swoich programowych poematów 
pisał: „O mowo polska! Ty jesteś także moją mową, mową Żyda, /co na brze-
gach Wisły o Syjonie marzy...”32. Appenszlak – jak pisał o nim Leo Finkelstein 
– „kulturę polską nosił we własnej krwi, a kulturę żydowską w swej świadomo-
ści poetyckiej”33.  

Appenszlak wierzył w pojednanie narodu polskiego i żydowskiego na grun-
cie teatru, przy jednoczesnym zachowaniu przez Żydów własnej tożsamości i dzie-
dzictwa narodowego, o czym wielokrotnie przekonywał na łamach „Naszego 
Przeglądu”: 

 
W braciach narodu naszego chcemy spotęgować poczucie narodowe, rozszerzyć 
świadomość mocy twórczej i dóbr duchowych żydostwa. Społeczeństwu polskie-
mu pragniemy udostępnić zrozumienie naszej jaźni narodowej, jej praw i ideałów. 
Jako obywatele Rzeczypospolitej chcemy Polski silnej i trwałej, wolnej i wolno-
ścią darzącej, potęgę swą i dobrobyt czerpiącej ze zgodnej współpracy wszystkich 
obywateli, bez względu na wyznanie, narodowość lub poglądy34. 

 
Ważną rolę w realizacji owego celu miał odgrywać teatr. Appenszlak postu-

lował utworzenie teatru polsko-żydowskiego, „teatru dobrej woli”, w repertuarze 

                                   
29 M. Friszlender, Czy potrzebny jest teatr polsko-żydowski. Artykuł dyskusyjny, „Nasz Przegląd” 
1929, nr 236, s. 7. 
30 J. Podskocz, Czy potrzebny jest teatr polsko-żydowski. Artykuł dyskusyjny, „Nasz Przegląd” 
1929, nr 256, s. 4. 
31 Jakub Appenszlak (1894–1950) – publicysta, prozaik, tłumacz, krytyk literacki i teatralny. 
32 J. Szacki, „Złoty Róg”, „Nasza Trybuna” 1950, nr 3, s. 10. 
33 L. Finkelstein, Oblicze literackie Jakuba Appenszlaka, „Nasza Trybuna” 1950, nr 3, s. 10. 
34 [b.a.], Na posterunku, „Nasz Przegląd” 1923, nr 1, s. 1. 
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zaznajamiania społeczeństwa polskiego z duszą i życiem narodu żydowskiego. 
[...] Idei tej poświęcam całe swe życie i mam wrażenie, że życia nie marnuję”25. 

Nadrzędnym celem działalności scenicznej Marka była próba doprowadze-
nia do pojednania narodu polskiego i żydowskiego. „Pragnę być w teatrze nie 
tylko reżyserem ale i obywatelem” – dowodził reżyser26. „Podczas wojny każdy czło-
wiek obowiązany jest być żołnierzem; podczas pokoju każdy winien walczyć o po-
kojowe współżycie narodów i ras, o dobra kulturalne, o sprawiedliwość. O te ideały 
walczę w teatrze jako autor dramatyczny, jako inscenizator i reżyser!”27. 

Marek twierdził jednak, że jego teatr miał przede wszystkim charakter spo-
łeczny: 

 
Teatr, o którym marzę, winien grywać wyłącznie utwory o charakterze społecz-
nym. Oczywiście walory artystyczne są również dla tych utworów warunkiem sine 
qua non. Marzę o teatrze, któremu będzie dane spełnić podniosłą misję pojednania 
narodów, ras i klas. Marzę o artystycznej platformie dla systematycznej i godziwej 
propagandy pokoju, tolerancji i wzajemnego miłowania się ludzi bez względu na 
to, do jakiego Boga się modlą i w jakim języku swoje smutki i radości wyrażają. 
Marzę o scenie, na której wzniosie duchy będą zwalczać ciemnotę, ignorancję i nie-
nawiść we wszystkich jej objawach!28 

 
Poglądy Marka i jego działalność misyjna spotkały się z aprobatą środowisk 

żydowskich, związanych z „Naszym Przeglądem”. Zwracano uwagę, że w prze-
ciwieństwie do polskiej literatury w teatrze polskim panował kompletny asemi-
tyzm lub antysemityzm. Utwory o tematyce żydowskiej albo nie były wystawia-
ne, albo prezentowały stereotypowy wizerunek Żyda lichwiarza i krwiopijcy. 
Teatr polsko-żydowski miał zatem stać się miejscem zwalczania wzajemnych 
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Oto dlaczego potrzebny nam jest teatr polsko-żydowski. Jego repertuar składać się 
może niekonieczne tylko ze sztuk tłumaczonych z żydowskiego. Ileż jest w reper-
tuarze światowym sztuk osnutych na tle żydowskim, których się w Polsce tenden-
cyjnie nie gra! Iluż autorów (żydów i nieżydów) napisałoby po polsku takie sztuki, 
gdyby wiedzieli, że one się ukażą na scenie. Wreszcie teatr taki ukaże swoim i ob-
cym dość bogaty poczet dzieł napisanych po żydowsku i po hebrajsku. To ostatnie 
zachęci z jednej strony inteligencję żydowską do ujrzenia tych samych utworów 

                                   
25 Ego., Przed premjerą „Miry Efros”. Rozmowa z Andrzejem Markiem, „Republika” 1929, nr 169, s. 4. 
26 [b.a], Mirele Efros” na polskiej scenie, „Chwila” 1929, nr 3711, s. 5. 
27 Tamże. 
28 A. Marek, Wyjaśnienie p. Marka, „Nasz Przegląd” 1929, nr 207, s. 8.   
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granych w oryginale, a z drugiej może przekonać bezstronnych polaków, że teatr 
żydowski (i hebrajski) godne są poparcia29. 

 
Podobne zdanie w tej kwestii wyraził J. Podskocz, dowodząc, że teatr pol-

sko-żydowski mógłby się przyczynić do wzrostu zainteresowania żydowskiej 
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polsko-żydowski, zdaniem krytyka, stanowił most, po którym młodzież żydow-
ska miała tłumnie powrócić do swoich korzeni30.  

W walkę w przełamywaniu wzajemnych negatywnych stereotypów na 
gruncie teatru włączył się czynnie Jakub Appenszlak31. Wierzył, że Żydzi mieli 
pełne prawo do budowania swojej kultury nie tylko w języku jidysz czy hebraj-
skim, ale również po polsku. W jednym ze swoich programowych poematów 
pisał: „O mowo polska! Ty jesteś także moją mową, mową Żyda, /co na brze-
gach Wisły o Syjonie marzy...”32. Appenszlak – jak pisał o nim Leo Finkelstein 
– „kulturę polską nosił we własnej krwi, a kulturę żydowską w swej świadomo-
ści poetyckiej”33.  

Appenszlak wierzył w pojednanie narodu polskiego i żydowskiego na grun-
cie teatru, przy jednoczesnym zachowaniu przez Żydów własnej tożsamości i dzie-
dzictwa narodowego, o czym wielokrotnie przekonywał na łamach „Naszego 
Przeglądu”: 

 
W braciach narodu naszego chcemy spotęgować poczucie narodowe, rozszerzyć 
świadomość mocy twórczej i dóbr duchowych żydostwa. Społeczeństwu polskie-
mu pragniemy udostępnić zrozumienie naszej jaźni narodowej, jej praw i ideałów. 
Jako obywatele Rzeczypospolitej chcemy Polski silnej i trwałej, wolnej i wolno-
ścią darzącej, potęgę swą i dobrobyt czerpiącej ze zgodnej współpracy wszystkich 
obywateli, bez względu na wyznanie, narodowość lub poglądy34. 

 
Ważną rolę w realizacji owego celu miał odgrywać teatr. Appenszlak postu-

lował utworzenie teatru polsko-żydowskiego, „teatru dobrej woli”, w repertuarze 

                                   
29 M. Friszlender, Czy potrzebny jest teatr polsko-żydowski. Artykuł dyskusyjny, „Nasz Przegląd” 
1929, nr 236, s. 7. 
30 J. Podskocz, Czy potrzebny jest teatr polsko-żydowski. Artykuł dyskusyjny, „Nasz Przegląd” 
1929, nr 256, s. 4. 
31 Jakub Appenszlak (1894–1950) – publicysta, prozaik, tłumacz, krytyk literacki i teatralny. 
32 J. Szacki, „Złoty Róg”, „Nasza Trybuna” 1950, nr 3, s. 10. 
33 L. Finkelstein, Oblicze literackie Jakuba Appenszlaka, „Nasza Trybuna” 1950, nr 3, s. 10. 
34 [b.a.], Na posterunku, „Nasz Przegląd” 1923, nr 1, s. 1. 
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którego miały się znaleźć  utwory o tematyce żydowskiej35. Jednocześnie pod-
kreślał, że nie będzie on zagrażał scenom jidyszowym, gdyż, jak dowodził, 
„można śmiało prowadzić stały teatr żydowski po polsku. A teatr taki odpowia-
da żywotnej potrzebie i może się utrzymać obok teatru jidyszowego, jak pismo 
polsko-żydowskie istnieje obok prasy żydowskiej”36. 

Appenszlak ubolewał, że polska krytyka omijała „teatr żydowski, choćby 
gościła w nim prawdziwa sztuka”37, ponieważ był on jej obcy bardziej niż 
kultura Chin38. Dziennikarz pragnął, by kultura żydowska stała się interesująca, 
a zarazem dostępna również dla Polaków, dlatego tłumaczył na język polski 
dzieła wybitnych dramatopisarzy żydowskich, m.in. Szolema Alejchema i Sza-
loma Asza.  

 
Symbol odrodzenia narodu żydowskiego 

 
Zagorzała debata na temat roli i miejsca teatru żydowskiego w kulturze pol-

skiej stała się jednym z głównych problemów dyskutowanych na łamach prasy 
polsko- i żydowskojęzycznej w latach trzydziestych XX wieku. Zainicjowały ją 
dwie ankiety zamieszczone w dziennikach „Der Moment” i „Folksblat”, w któ-
rych zadano pytania: „czy teatr żydowski powinien być  «czysto jidyszowy» czy 
też światowy?” oraz „czy nie nadszedł już czas usunięcia kapoty z żydowskiej 
sceny i czy w ogóle jest to możliwe?”.  

Głos w kwestii przyszłości teatru żydowskiego zabrali wszyscy przedstawi-
ciele środowisk artystycznych w Polsce, prezentując wzajemnie się wykluczające 
rozwiązania. Mojżesz Kanfer, dziennikarz i krytyk literacki, uważał, że niechęć 
do występów trup żydowskich związana była przede wszystkim z upowszech-
nianiem stereotypu jidysz jako żargonu, a nie języka narodowego mniejszości 
żydowskiej39. Zdawał sobie jednak sprawę, że wraz z postępującymi procesami 
akulturacji i asymilacji, kultura żydowska będzie stawała się wielojęzyczna. 
Przekonania Kanfera spotkały się z ostrym sprzeciwem kręgów jidyszystycz-
nych, które ochrzciły go mianem „grabarza żydowskiej kultury i literatury”40. 

                                   
35 Pierrot, Między wierszami. Czy powinien istnieć teatr „polsko-żydowski”, „Nasz Przegląd” 
1929, nr 272, s. 5. 
36 Zastępca, Scena polsko-żydowska, „Nasz Przegląd” 1929, nr 203, s. 6. 
37 J. Appenszlak, „Opowieść o siedmiu powieszonych” w Teatrze „Centralnym”, „Nasz Przegląd” 
1923, nr 66, s. 3.  
38 J. Appenszlak, Scena polska, „Nasz Przegląd” 1925, nr 147, s. 3. 
39 M. Kanfer, Kiedy wreszcie przestaniemy mówić o „żargonie żydowskim”? Na marginesie 
recenzji z przedstawień Trupy Wileńskiej, „Nowy Dziennik” 1931, nr 121, s. 11. 
40 M. Kanfer, Kilka słów odpowiedzi wileńskiemu Togowi, „Nowy Dziennik”, 1928, nr 348, s. 3; 
E. Prokop-Janiec, Mojżesz Kanfer a teatr jidysz, [w:] Teatr Żydowski w Krakowie. Studia i ma-
teriały, red. J. Michalik, E. Prokop-Janiec, Kraków 1995, s. 128–129.  
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Sam Kanfer nazywał siebie „orędownikiem teatru żydowskiego”41, „rozmiłowa-
nym w języku jidysz”42. 

W licznych artykułach publikowanych głównie w „Nowym Dzienniku” 
mówił on o konieczności podniesienia poziomu artystycznego43, unowocześnie-
nia i zeuropeizowania żydowskiej sceny, przy jednoznacznym zachowaniu jej 
ludowych źródeł44. „My Żydzi mamy już dość Dybuków i innych misteriów 
chasydzkich” –  grzmiał na łamach „Nowego Dziennika” – „Chcemy mieć teatr 
europejski, to jest nie cofający się przed żadną konfrontacją z rzeczywisto-
ścią”45. 

W podobny sposób o teatrze żydowskim wyrażał się Michał Weichert. Pi-
sał, że pomysł wystawiania w nim tylko sztuk o tematyce żydowskiej był absur-
dalny, ponieważ środowisko, w którym toczy się akcja dramatu nie determinuje 
jego charakteru narodowego46. Podkreślał przy tym, że wiele utworów pisanych 
w języku jidysz opartych jest na motywach zaczerpniętych z dzieł należących do 
światowego kanonu: 

 
Kiedy ja czytam i wybieram sztukę do wystawienia żydowskość teamu odgrywa 
u mnie znikomą rolę. Myślę o różnych zaletach sztuki – o żydowskim środowisku 
najmniej i na samym końcu. To nie jest przypadek, że sztuki narodzone z obcego 
ducha albo napotkały na opór żydowskiej publiczności, albo przynajmniej nie 
znajdowały drogi do jej serca47. 

 
Stanowiska Weicherta i Kanfera nie podzielali jednak ortodoksyjni jidyszyści. 

Jeden z ich czołowych przedstawicieli, Naftali Weinig, krytyk literacki, w swoim 
eseju Mity Jidyszyzmu (1932) stwierdził, że współczesna kultura jidysz potrzebuje 
mitu, który „będzie nie tylko uosobieniem lub wcieleniem idei ruchu, ale będzie 
również służyć jako mapa, zachęcająca i stymulująca działania zarówno na poziomie 
osobistym, jak i interpersonalnym, dając jidyszyzmowi uzasadnienie i podstawę do 

                                   
41 M. Kanfer, O sanację teatru żydowskiego w Polsce, „Nowy Dziennik” 1931, nr 139, s. 10–11. 
42 M. Kanfer, Żydowski Teatr Artystyczny. „Opowieść o siedmiu powieszonych” L. Andrejewa, 
„Nowy Dziennik” 1924, nr 140, s. 3.  
43 E. Prokop-Janiec, dz. cyt., s. 125. 
44 M. Kanfer, Abraham Goldfaden. W 30-lecieśmierci, „Nowy Dziennik” 1938, nr 65, s. 6; E. Pro-
kop-Janiec, dz. cyt., s. 133. 
45 M. Kanfer, Gościnne występy Trupy Wileńskiej „Święty płomień” Somerset Maughana. Reż. J. Szigarin, 
„Nowy Dziennik” 1931, nr 119.  
46 M. Bułat, Trójjęzyczny teatr żydowski w Polsce „w lustrze” publicystyki Michała Weicherta na 
łamach „Lirerarisze Bleter” (Wprowadzenie), [w:] Żydzi w lustrze dramatu, teatru i krytyki 
teatralnej, red. E. Udalska, Katowice 2004, s. 271–272. 
47 M. Weichert, Jidiszkejt in teatrer, tłum. M. Bułat, „Literarisze Bleter”  1930, nr 35, s. 655. 
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35 Pierrot, Między wierszami. Czy powinien istnieć teatr „polsko-żydowski”, „Nasz Przegląd” 
1929, nr 272, s. 5. 
36 Zastępca, Scena polsko-żydowska, „Nasz Przegląd” 1929, nr 203, s. 6. 
37 J. Appenszlak, „Opowieść o siedmiu powieszonych” w Teatrze „Centralnym”, „Nasz Przegląd” 
1923, nr 66, s. 3.  
38 J. Appenszlak, Scena polska, „Nasz Przegląd” 1925, nr 147, s. 3. 
39 M. Kanfer, Kiedy wreszcie przestaniemy mówić o „żargonie żydowskim”? Na marginesie 
recenzji z przedstawień Trupy Wileńskiej, „Nowy Dziennik” 1931, nr 121, s. 11. 
40 M. Kanfer, Kilka słów odpowiedzi wileńskiemu Togowi, „Nowy Dziennik”, 1928, nr 348, s. 3; 
E. Prokop-Janiec, Mojżesz Kanfer a teatr jidysz, [w:] Teatr Żydowski w Krakowie. Studia i ma-
teriały, red. J. Michalik, E. Prokop-Janiec, Kraków 1995, s. 128–129.  
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istnienia48. Rolę taką miał właśnie odgrywać teatr jidyszowy, stając się symbolem 
odrodzenia narodowego i duchowego Żydów. Pogląd taki reprezentował m.in. 
Jecheskiel Mojsze Najman przekonując, że artyści żydowscy powinni tworzyć w swo-
im własnym języku, ponieważ są suwerennym narodem, a nie Polakami wyznania 
mojżeszowego49. Podobne zdanie w tej kwestii wyrażał także Zygmunt Turkow50, 
założyciel i główny reżyser Warszawskiego Żydowskiego Teatru Artystycznego. 
Artysta pragnął, żeby jego teatr strzegł żydowskiej spuścizny narodowej, będąc 
„żydowskim z ducha i formy”51:  

 
Teatr żydowski nie może być inny od życia żydowskiego, musi mieć w sobie i głę-
bię i lekkość, i zadumę i skoczność, musi być rozśpiewany i roztańczony, pełen 
łez i pełen pieśni. A taki jest właśnie teatr goldfadenowski. Znajdzie pan w nim i patos 
bohaterstwa narodowego jak w „Bar Kochbie” i słodycz miłości jak w „Sulamit”, a na-
wet w jego ówczesnych sztukach „z tezą”, w sztukach przesiąkniętych haskalą odkryć 
można niewyczerpane bogactwo motywów ściśle teatralnych. Rozumie się samo przez 
się, że te ówczesne dygresje polityczno-społeczne można albo wyrzucić albo je uwspół-
cześnić, ale ten teatr zawsze żyje i zawsze przemawiać będzie do żydów52.  
 

Ryba po żydowsku 
 
Poglądy reprezentowane przez Najmana i Turkowa przyczyniły się pośred-

nio do wykreowania wizerunku teatru o bardzo ograniczonym repertuarze. 
Popularne stało się porzekadło, że do teatru żydowskiego (jidyszowego) chodzi 

                                   
48 N. Weining, Mity jidyszyzmu, „Miesięcznik Żydowski” 1932, s. 532.  
49 J. M. Najman, „Der gojlem” po polsku, „Hajnt” 1928, nr 128, s. 9. 
50 Utworzeniu teatru żydowskiego w języku polskim lub w innych językach nie-żydowskich 
przeciwstawiał się także Jonas Turkow, żydowski aktor i reżyser. Zwracał uwagę, że z powodu 
trudnej sytuacji finansowej i lokalowej sceny żydowskie nie były w stanie konkurować z teatrem 
polsko-żydowskim, co w konsekwencji doprowadziłoby do ich zamknięcia. Popierał natomiast 
tłumaczenie dzieł żydowskich na języki obce uważając, że dzięki temu dotrą one do szerszego 
grona odbiorców. Literatura żydowska w przeciwieństwie do teatru – argumentował reżyser – wy-
walczyła sobie samodzielność na arenie międzynarodowej. Turkow był jednym z najbardziej 
zagorzałych przeciwników Andrzeja Marka. Do ostrej wymiany zdań miedzy reżyserami doszło 
na łamach „Literarisze Bleter”. Zob. J. Turkow, Jidisz teatre on jidisz, „Literarisze Bleter” 1929, 
nr 33, s. 641; M. Arnsztajn, Wi ich ze dos, „Literarisze Bleter” 1929, nr 35, s. 688–689; J. Turkow, 
Di ‘kemfer’ far jidiszer kultur, „Literarisze Bleter” 1929, nr 36, s. 1–2. 
51 Reżyser zmienił swoje podejście do teatru jidyszowego pod koniec lat trzydziestych XX wieku. 
Wcześniej był jednym z głównych orędowników jego otwarcia na dramaturgię europejską. Zob. 
M. Bułat, W poszukiwaniu teatru „żydowskiego": Zygmunt Turkow, [w:] Antreprener. Księga 
ofiarowana profesorowi Janowi Michalikowi w 70. rocznicę urodzin, red. J. Popiel, Kraków 2009, 
s. 585–605. 
52 M.K., Teatr Goldfadenowski - teatrem żydowskim. Z rozmowy z Zygmuntem Turkowem, „Nowy 
Dziennik” 1939, nr 107, s. 8.  
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się na sztuki tradycyjnie żydowskie, tak jak do restauracji żydowskiej na „rybę 
po żydowsku”.  

Stworzenie tego stereotypu odbiło się bardzo niekorzystnie na kondycji te-
atru jidysz i wielokrotnie doprowadzało do kuriozalnych sytuacji. Tadeusz Boy-
Żeleński odmówił m.in. obejrzenia Kupca weneckiego w reżyserii Weicherta, 
tłumacząc, że chciał „zobaczyć coś waszego”. Reżyser poczuł się urażany, tym 
bardziej, że inscenizacja ta uchodziła za jedną z najlepszych adaptacji dzieła 
Szekspira53. Wypowiedź Boya skwitował słowami: „Gdyby teatr żydowski miał 
się liczyć z tym wspomnianym rodzajem konsumenta, byłby może chwilowo 
dobrym interesem, ale nie ogniwkiem świeckiej kultury jidysz”54. 

Niejednokrotnie recenzenci wyrażali dezaprobatę i oburzenie, kiedy na sce-
nie żydowskiej wystawiano dramaty autorów nie-żydowskich. Przykładowo, 
Artur Sandauer protestował przeciwko premierze Pana Jowialskiego Aleksandra 
Fredry, twierdząc, że w teatrze jidysz „nie powinno się w ogóle wystawiać sztuk, 
które nie mają nic wspólnego z życiem żydowskim. Mowa żydowska w ustach króla 
czy szlachcica brzmi dziwnie” – jak dalej argumentował – „gdyż postaci takich 
w tym narodzie nie było”55. Lucjan Kydryński zaś mawiał, że aktorzy żydowscy 
powinni ograniczać się tylko do „specyficznego” repertuaru. Ida Kamińska, 
reżyserka spektaklu, nie pozostała bierna wobec powyższych stwierdzeń, 
uważając je za „obraźliwe uprzedzenia”56. Ostro protestowała przeciwko 
zamykaniu jej sceny tylko w kręgu kultury jidysz. „Chcemy być” – pisała na 
łamach „Teatru” – „zachowując naszą specyfikę, język i temperament – jeszcze 
jednym dobrym teatrem w Polsce”57. Potwierdzeniem tego, w jej przekonaniu, 
miała być premiera Pana Jowialskiego. Kamińska zaprezentowała utwór w zu-
pełnie nowej odsłonie, uwalniając go ze wszelkich kontekstów narodowych i siel-
skiej atmosfery życia codziennego. Pan Jowialski w jej ujęciu nie był klasyczną 
komedią, lecz dramatem naturalistycznym. 

Postulowana przez ortodoksyjnych jidyszystów izolacja teatru jidyszowego 
w Polsce powodowała, że jego repertuar uchodził za przestarzały. „Teatr 
czulentowy” – jak go określił Weichert – nie miał w sobie nic profesjonalnego, 
ponieważ zaspokajał jedynie „folklorystyczne sentymenty i gusta publiczności 
rozmiłowanej w tańcu i śpiewach”58. Przeciwko izolowaniu teatru jidysz w get-
cie kulturalnym protestowali również dziennikarze „Wiadomości Literackich”. 
                                   
53 M. Bułat, Trójjęzyczny teatr…, s. 274. 
54 M. Weichert, dz. cyt., s. 655. 
55 A. Sandauer, Na marginesie „Snu o Goldfadenie”, „Przegląd Kulturalny” 1954, nr 50, s. 5. 
56 L. Kydryński, Odwiedziny teatralne, „Przekrój” 1955, nr 526, s. 11. 
57 I. Kamińska, Nieporozumienia, „Teatr” 1955, nr 12, s. 18. 
58 M.K., Pod adresem p. Dżeni Lowicz i p. Lewina, „Nowy Dziennik” 1938, nr 198, s. 9. 
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istnienia48. Rolę taką miał właśnie odgrywać teatr jidyszowy, stając się symbolem 
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48 N. Weining, Mity jidyszyzmu, „Miesięcznik Żydowski” 1932, s. 532.  
49 J. M. Najman, „Der gojlem” po polsku, „Hajnt” 1928, nr 128, s. 9. 
50 Utworzeniu teatru żydowskiego w języku polskim lub w innych językach nie-żydowskich 
przeciwstawiał się także Jonas Turkow, żydowski aktor i reżyser. Zwracał uwagę, że z powodu 
trudnej sytuacji finansowej i lokalowej sceny żydowskie nie były w stanie konkurować z teatrem 
polsko-żydowskim, co w konsekwencji doprowadziłoby do ich zamknięcia. Popierał natomiast 
tłumaczenie dzieł żydowskich na języki obce uważając, że dzięki temu dotrą one do szerszego 
grona odbiorców. Literatura żydowska w przeciwieństwie do teatru – argumentował reżyser – wy-
walczyła sobie samodzielność na arenie międzynarodowej. Turkow był jednym z najbardziej 
zagorzałych przeciwników Andrzeja Marka. Do ostrej wymiany zdań miedzy reżyserami doszło 
na łamach „Literarisze Bleter”. Zob. J. Turkow, Jidisz teatre on jidisz, „Literarisze Bleter” 1929, 
nr 33, s. 641; M. Arnsztajn, Wi ich ze dos, „Literarisze Bleter” 1929, nr 35, s. 688–689; J. Turkow, 
Di ‘kemfer’ far jidiszer kultur, „Literarisze Bleter” 1929, nr 36, s. 1–2. 
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52 M.K., Teatr Goldfadenowski - teatrem żydowskim. Z rozmowy z Zygmuntem Turkowem, „Nowy 
Dziennik” 1939, nr 107, s. 8.  
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53 M. Bułat, Trójjęzyczny teatr…, s. 274. 
54 M. Weichert, dz. cyt., s. 655. 
55 A. Sandauer, Na marginesie „Snu o Goldfadenie”, „Przegląd Kulturalny” 1954, nr 50, s. 5. 
56 L. Kydryński, Odwiedziny teatralne, „Przekrój” 1955, nr 526, s. 11. 
57 I. Kamińska, Nieporozumienia, „Teatr” 1955, nr 12, s. 18. 
58 M.K., Pod adresem p. Dżeni Lowicz i p. Lewina, „Nowy Dziennik” 1938, nr 198, s. 9. 
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Czołowy recenzent tygodnika, Antoni Słonimski, twierdził, że „duch czasu inne 
stawia wymagania”: 

 
 Ludzie współcześni w każdym narodzie łączyć się muszą przeciw ludziom ciem-
nym. Toteż bolesne jest, że ci, którzy u nas stać powinni w czołowych szeregach 
postępu zaprzedają się ciemnocie. Nie podnoszą getta, ale sami się w nie stacza-
ją59.  

 
Przykładem dla teatru jidyszowego miała być Habima, której poziom arty-

styczny – zdaniem krytyka – przewyższał niekiedy i scenę polską. Recenzując 
Zemstę w reżyserii Zygmunta Chmielewskiego, Słonimski pisał: „Bodaj od goś-
cinnych występów Habimy nie oglądała Warszawa takiej pracy zespołu, a zwła-
szcza tak artystycznych dekoracji”60. Doceniał on pracę Andrzeja Marka na 
rzecz tworzenia teatru żydowskiego w języku polskim, natomiast konsekwentnie 
ignorował repertuar scen jidyszowych. Wspomniał tylko raz o cieszącej się 
sporym sukcesem inscenizacji Dybuka w wykonaniu Trupy Wileńskiej: „Podob-
no wileńscy aktorzy żydowscy grali Dybuka kapitalnie, z dynamiką i precyzją 
aktorów chińskich”61. Pominął zaś milczeniem premierę Burzy w reżyserii 
Leona Schillera wystawioną przez Folks un Jugnt Theatre w Łodzi, która uznana 
została zarówno przez polskich, jak i żydowskich sprawozdawców za ważne 
wydarzenie w przełamywaniu wzajemnych uprzedzeń artystycznych.  

 
Podsumowanie 

 
Wizerunek teatru żydowskiego prezentowany na łamach prasy polskiej i ży-

dowskiej jest bardzo złożony. Sposób jego postrzegania zależał w dużej mierze 
od relacji polsko-żydowskich i opierał się na wzajemnych uprzedzeniach.  

Na negatywny stosunek do teatru żydowskiego w Polsce wpływ miało 
przede wszystkim przekonanie, że wszystko, co żydowskie, jest złe i grzeszne. 
Teatr postrzegano więc jako wroga zagrażającego kulturze chrześcijańskiej. 
Uznawano go za niemoralny przybytek, w którym czczono pogańskich bożków, 
a obecność na przedstawieniach traktowano jako wyraz sprzeniewierzenia się 
tradycyjnym wartościom.  

Podobnie postrzegali teatr ortodoksyjni rabini, uważając aktorów za wcie-
lenie wszelkiego zła, za osoby szydzące, bluźniące i przeklinające Boga. Szcze-

                                   
59 A. Słonimski, Kronika tygodniowa, „Wiadomości Literackie” 1929, nr 47, s. 11.  
60 A. Słonimski, „Zemsta”  w  Ateneum, „Wiadomości Literackie” 5 października 1930, nr 353, s. 4. 
61 A. Słonimski, Teatr Szkarłatna Maska: „Dybuk”, legenda dramatyczna w 3 aktach Szymona 
Anskiego; wolny przekład i inscenizacja Andrzeja Marka; reżyserował tłumacz; dekoracje wy-
konał Józef Wodyński, „Wiadomości Literackie” 1925, nr 75, s. 5.  
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gólnie ostro protestowali przeciwko uczestniczeniu w spektaklach, w których 
grały kobiety. Rabini nauczali bowiem, że głos obcej niewiasty może budzić 
w mężczyźnie dzikie pożądanie. Niedozwolone było również słuchanie muzyki 
instrumentalnej, jako wytworu kultury nieżydowskiej62. Sprzeciwiano się nadto 
zakładaniu kostiumów, zwłaszcza tych, które powodowały, że aktor wcielał się 
w osobę odmiennej płci63.  

Szczególną niechęć wzbudzał teatr żydowski w języku jidysz. Publicyści 
skupieni wokół tygodnika „Izraelita” deprecjonowali jidysz jako żargon i żądali 
zaprzestania tworzenia kultury w tym języku. „Teatr żargonowy” – ich zdaniem 
– był instytucją nieprofesjonalną i szkodzącą procesowi asymilacji. Niepochleb-
nie na temat scen jidyszowych wypowiadali się także polscy nacjonaliści, 
przekonując, że pogłębiają one rozwarstwienie kulturowe. Twierdzili, że Żydzi 
zamiast uczestniczyć w przedstawieniach o wątpliwym poziomie artystycznym, 
powinni uczęszczać do teatru polskiego. Ten wizerunek teatru żydowskiego jako 
wrogiej instytucji związany był z lansowanym już przed pierwszą wojną 
światową, a przybierającym na sile w dwudziestoleciu międzywojennym, nega-
tywnym stereotypem Żyda-obcego. Przedstawiciele środowisk endeckich 
przekonani, że odrębność Żydów przyczynia się do upadku państwa polskiego, 
postulowali ich całkowite włączenie w życie kulturalne i polityczne kraju. Naród 
polski zgodnie z ich teorią miał być jednolity, a więc nie było w nim miejsca dla 
teatru obcojęzycznego. 

W tym samym czasie funkcjonował jednak również pozytywny wizerunek 
teatru żydowskiego w Polsce. Postrzegany był on jako instytucja nowoczesnej i za-
razem świeckiej kultury żydowskiej. Traktowano go jako placówkę społeczną, 
której nadrzędnym celem było kształtowanie tożsamości narodowej Żydów. 
Nadano mu po części charakter edukacyjny, ponieważ popularyzował i upo-
wszechniał dorobek polskich Żydów.  

Ponadto teatr żydowski (polsko i jidyszowojęzyczny) stał się w dwudziesto-
leciu międzywojennym symbolem dialogu kulturalnego narodu polskiego i ży-
dowskiego. Miejscem zwalczania tzw. „artystycznego antysemityzmu”. Szcze-
gólną rolę na rzecz pojednania w dziedzinie sztuki odegrali artyści, którzy 

                                   
62 W traktacie Miszny „Awoda Zara”, zajmującym się problemem idolatrii i obcych kultów, 
zabroniono chodzenia do cyrków i teatrów, a złamanie tego nakazu wiązało się z oskarżeniem o bał-
wochwalstwo. Ta niechętna postawa wobec widowisk teatralnych przetrwała do czasów współcze-
snych, ponieważ w niektórych modlitewnikach można odnaleźć następujący zapis: „Dziękuję ci 
Boże […], że nie jestem wśród tych, którzy uczęszczają do teatrów i cyrków”. T. Kuberczyk, 
Przedstawienia purimowe, „Pamiętnik Teatralny” 1992, nr 1–4, s. 27. 
63 W Księdze Powtórzonego Prawa czytamy: „Kobieta nie będzie nosiła ubioru mężczyzny, a mę-
żczyzna ubioru kobiety”. Tamże, s. 27–29. 
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postępu zaprzedają się ciemnocie. Nie podnoszą getta, ale sami się w nie stacza-
ją59.  

 
Przykładem dla teatru jidyszowego miała być Habima, której poziom arty-

styczny – zdaniem krytyka – przewyższał niekiedy i scenę polską. Recenzując 
Zemstę w reżyserii Zygmunta Chmielewskiego, Słonimski pisał: „Bodaj od goś-
cinnych występów Habimy nie oglądała Warszawa takiej pracy zespołu, a zwła-
szcza tak artystycznych dekoracji”60. Doceniał on pracę Andrzeja Marka na 
rzecz tworzenia teatru żydowskiego w języku polskim, natomiast konsekwentnie 
ignorował repertuar scen jidyszowych. Wspomniał tylko raz o cieszącej się 
sporym sukcesem inscenizacji Dybuka w wykonaniu Trupy Wileńskiej: „Podob-
no wileńscy aktorzy żydowscy grali Dybuka kapitalnie, z dynamiką i precyzją 
aktorów chińskich”61. Pominął zaś milczeniem premierę Burzy w reżyserii 
Leona Schillera wystawioną przez Folks un Jugnt Theatre w Łodzi, która uznana 
została zarówno przez polskich, jak i żydowskich sprawozdawców za ważne 
wydarzenie w przełamywaniu wzajemnych uprzedzeń artystycznych.  

 
Podsumowanie 

 
Wizerunek teatru żydowskiego prezentowany na łamach prasy polskiej i ży-

dowskiej jest bardzo złożony. Sposób jego postrzegania zależał w dużej mierze 
od relacji polsko-żydowskich i opierał się na wzajemnych uprzedzeniach.  

Na negatywny stosunek do teatru żydowskiego w Polsce wpływ miało 
przede wszystkim przekonanie, że wszystko, co żydowskie, jest złe i grzeszne. 
Teatr postrzegano więc jako wroga zagrażającego kulturze chrześcijańskiej. 
Uznawano go za niemoralny przybytek, w którym czczono pogańskich bożków, 
a obecność na przedstawieniach traktowano jako wyraz sprzeniewierzenia się 
tradycyjnym wartościom.  

Podobnie postrzegali teatr ortodoksyjni rabini, uważając aktorów za wcie-
lenie wszelkiego zła, za osoby szydzące, bluźniące i przeklinające Boga. Szcze-

                                   
59 A. Słonimski, Kronika tygodniowa, „Wiadomości Literackie” 1929, nr 47, s. 11.  
60 A. Słonimski, „Zemsta”  w  Ateneum, „Wiadomości Literackie” 5 października 1930, nr 353, s. 4. 
61 A. Słonimski, Teatr Szkarłatna Maska: „Dybuk”, legenda dramatyczna w 3 aktach Szymona 
Anskiego; wolny przekład i inscenizacja Andrzeja Marka; reżyserował tłumacz; dekoracje wy-
konał Józef Wodyński, „Wiadomości Literackie” 1925, nr 75, s. 5.  
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gólnie ostro protestowali przeciwko uczestniczeniu w spektaklach, w których 
grały kobiety. Rabini nauczali bowiem, że głos obcej niewiasty może budzić 
w mężczyźnie dzikie pożądanie. Niedozwolone było również słuchanie muzyki 
instrumentalnej, jako wytworu kultury nieżydowskiej62. Sprzeciwiano się nadto 
zakładaniu kostiumów, zwłaszcza tych, które powodowały, że aktor wcielał się 
w osobę odmiennej płci63.  

Szczególną niechęć wzbudzał teatr żydowski w języku jidysz. Publicyści 
skupieni wokół tygodnika „Izraelita” deprecjonowali jidysz jako żargon i żądali 
zaprzestania tworzenia kultury w tym języku. „Teatr żargonowy” – ich zdaniem 
– był instytucją nieprofesjonalną i szkodzącą procesowi asymilacji. Niepochleb-
nie na temat scen jidyszowych wypowiadali się także polscy nacjonaliści, 
przekonując, że pogłębiają one rozwarstwienie kulturowe. Twierdzili, że Żydzi 
zamiast uczestniczyć w przedstawieniach o wątpliwym poziomie artystycznym, 
powinni uczęszczać do teatru polskiego. Ten wizerunek teatru żydowskiego jako 
wrogiej instytucji związany był z lansowanym już przed pierwszą wojną 
światową, a przybierającym na sile w dwudziestoleciu międzywojennym, nega-
tywnym stereotypem Żyda-obcego. Przedstawiciele środowisk endeckich 
przekonani, że odrębność Żydów przyczynia się do upadku państwa polskiego, 
postulowali ich całkowite włączenie w życie kulturalne i polityczne kraju. Naród 
polski zgodnie z ich teorią miał być jednolity, a więc nie było w nim miejsca dla 
teatru obcojęzycznego. 

W tym samym czasie funkcjonował jednak również pozytywny wizerunek 
teatru żydowskiego w Polsce. Postrzegany był on jako instytucja nowoczesnej i za-
razem świeckiej kultury żydowskiej. Traktowano go jako placówkę społeczną, 
której nadrzędnym celem było kształtowanie tożsamości narodowej Żydów. 
Nadano mu po części charakter edukacyjny, ponieważ popularyzował i upo-
wszechniał dorobek polskich Żydów.  

Ponadto teatr żydowski (polsko i jidyszowojęzyczny) stał się w dwudziesto-
leciu międzywojennym symbolem dialogu kulturalnego narodu polskiego i ży-
dowskiego. Miejscem zwalczania tzw. „artystycznego antysemityzmu”. Szcze-
gólną rolę na rzecz pojednania w dziedzinie sztuki odegrali artyści, którzy 

                                   
62 W traktacie Miszny „Awoda Zara”, zajmującym się problemem idolatrii i obcych kultów, 
zabroniono chodzenia do cyrków i teatrów, a złamanie tego nakazu wiązało się z oskarżeniem o bał-
wochwalstwo. Ta niechętna postawa wobec widowisk teatralnych przetrwała do czasów współcze-
snych, ponieważ w niektórych modlitewnikach można odnaleźć następujący zapis: „Dziękuję ci 
Boże […], że nie jestem wśród tych, którzy uczęszczają do teatrów i cyrków”. T. Kuberczyk, 
Przedstawienia purimowe, „Pamiętnik Teatralny” 1992, nr 1–4, s. 27. 
63 W Księdze Powtórzonego Prawa czytamy: „Kobieta nie będzie nosiła ubioru mężczyzny, a mę-
żczyzna ubioru kobiety”. Tamże, s. 27–29. 



wbrew protestom polskich i żydowskich nacjonalistów, zdecydowali się na 
wzajemną współpracę celem przełamywania wzajemnych uprzedzeń. Należeli 
do nich m.in. Andrzej Marek, Andrzej Pronaszko, Jan Hawryłkiewicz czy Leon 
Schiller. Dzięki ich działalności artystycznej dramaty jidysz zaczęto tłumaczyć i wy-
stawiać w teatrach polskich, jak i odwrotnie. Chociażby sztuka Mirele Efros Au-
torstwa Jakuba Gordina grana była zarówno w języku jidysz, jak i polskim, a w postać
głównej bohaterki wcielały się najznakomitsze gwiazdy międzywojennej Polski, 
m.in. Ester Rachel Kamińska, Lidia Potocka, Wanda Siemaszkowa.

Obecnie teatr żydowski w Polsce pełni bardzo specyficzną rolę. Stał się 
przede wszystkim miejscem upamiętniania przeszłości naznaczonej masowymi 
grobami i krematoriami. 
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Jewish weed or a bridge of reconciliation?  
Images of Jewish theater in Poland in Polish and Jewish press  

This article discusses the various stereotypes of Jewish theater in Poland presented in 
the Polish and Jewish press (printed in Polish and Yiddish languages). It analyses the 
influence of Polish-Jewish relations upon constructing these imagines. It focuses both 
on positive and negative visions of Jewish theater in Poland. 
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Images of Jewish theater in Poland in Polish and Jewish press  
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Dlaczego Francuzi nie lubią Anglików?  
 
 
 
 

W procesie budowania i powielania francusko-angielskich stereotypów i uprze-
dzeń dużą rolę odgrywa kultura i historia obu krajów. Autorka bada źródła „od-
wiecznego konfliktu” między narodem francuskim i angielskim oraz analizuje, 
w jaki sposób jest on realizowany we współczesnym dyskursie zarówno histo-
rycznym, jak i politycznym we wspomnianych państwach. 
 

Słowa kluczowe: Francja, Anglia, zaprogramowanie kulturowe, tożsamość 
narodowa, stereotypy, historia 
 

 
Stereotyp o nienawiści Francuzów i Anglików znają chyba wszyscy. Próba poro-

zumienia się po angielsku we Francji graniczy z cudem, a w Anglii nikt nawet nie 
próbuje uczyć się francuskiego. Oba te narody stoją ze sobą ramię w ramię na 
każdym niemal zdjęciu historycznym, a jednak kiedy tylko mogą skaczą sobie 
do gardeł. Dlaczego? Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na specyfikę 
kulturową obu narodów i jak ich przedstawiciele postrzegają sami siebie. Dla 
Francuzów najważniejsze w życiu jest właśnie bycie Francuzem. Uważają, że 
pod względem fizycznej, moralnej i osobistej siły górują nad innymi narodami. 
Anglicy uznają siebie za najbardziej cywilizowany naród na świecie, praworządny, 
skromny, uprzejmy, hojny, rycerski, tolerancyjny, solidny i uczciwy. I chociaż 
wydawać by się mogło, że podobieństwa się przyciągają, a pod względem poziomu 
zapatrzenia w siebie Francuzi i Anglicy są podobni, to jednak jak podzielić świat 
pomiędzy dwa imperia, tak aby każde miało go w całości dla siebie?  

Geert Hofstede, holenderski psycholog społeczny, na przełomie lat sześć-
dziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku przeprowadził wśród pracowników 
koncernu IBM z różnych krajów badania, które wykazały pewien schemat 
myślenia, wzorce i zachowania charakterystyczne dla poszczególnych narodów, 
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tzw. kulturę organizacyjną1. Kulturę tą można rozszerzyć poza obręb zagadnień 
związanych z pracą w dużej firmie i przeprowadzić analizę zaprogramowania 
kulturowego dla całych narodów. W przypadku opisywania Francuzów i Angli-
ków może być ona niezwykle pomocna przede wszystkim dlatego, że pozwala 
nam zgromadzić w jednym miejscu i pokazać w procentach światopogląd i za-
chowania obu nacji. Według metodyki Geerta Hofstede poszczególne wymiary 
kultury dla obu krajów w związku z konkretnymi cechami kulturowymi przed-
stawiają się następująco: poziom dystansu władzy2 dla Francji jest wyższy niż  
dla Zjednoczonego Królestwa (odpowiednio 68 oraz 35 punktów), Brytyjczycy 
są też większymi indywidualistami3 (89 i 71 punktów) i mają wyższy poziom 
wskaźnika męskości4 (66 i 43 punkty), Francuzi zaś mają dużo wyższy poziom 
unikania niepewności5 (86 i 35 punktów). 

Z metodyki Hofstede można wysnuć kilka ważnych wniosków, które zde-
cydowanie rozjaśnią kwestię późniejszych rozważań na temat angielsko-fran-
cuskich zażyłości historycznych. Wysoki wskaźnik dystansu władzy dla Francji 
ilustruje specyficzny kult, jakim Francuzi otaczają silne osobowości u władzy, 
również autorytarne, polityków, którzy są wizjonerami, charyzmatycznych, jak 
na przykład Napoleon Bonaparte. Anglicy upatrują w nich raczej źródło zagro-
żenia. Wysoki wskaźnik unikania niepewności pokazuje silne przywiązanie 
Francuzów do własnej kultury, tożsamości narodowej oraz tradycji, które objawiają 
się między innymi niechęcią do wprowadzania w języku anglicyzmów, a także 
rozpamiętywaniem historii, chociażby tej dotyczącej utraconych w XVIII wieku 
kolonii. Warto jest tutaj także podkreślić francuskie skłonności uniwersalistycz-
ne – Francuzi chcą nieść własną kulturę, ideały innym narodom, określają swój 
kraj mianem ojczyzny Oświecenia. Angielski niski poziom unikania niepewno-
ści ilustruje natomiast ich pragmatyczne podejście do spraw europejskich – An-
glicy swoją politykę wobec Unii Europejskiej prowadzą kierując się kategoriami 
politycznych oraz gospodarczych zysków i strat, co często skutkuje oskar-
żeniami ze strony francuskiej o brak solidarności z resztą Europy. Francuzi są 
narodem silnie zaangażowanym w działalność Unii Europejskiej i wręcz uważa-
nym za jej rdzeń, Anglicy natomiast znani są z bojkotowania wszystkich 
unijnych pomysłów i ogólnie eurosceptycyzmu, który w czerwcu 2016 r. zaowo-

                                   
1 G. Hofstede, G.J. Hofstede, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, tłum. M. Durska, 
Warszawa 2007, s. 35–36. 
2 Wskaźnik określa stosunek danej kultury do władzy oraz poziom nierówności społecznych. 
3 Wskaźnik określa relacje jednostki z grupą społeczną.  
4 Wskaźnik związany jest z postrzeganiem ról męskich i kobiecych w danej kulturze. 
5 Wskaźnik dotyczy sposobu radzenia sobie z niepewnością, strachem, dwuznacznością, w tym z wy-
rażaniem emocji oraz kontrolą agresji.  
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cował referendum w sprawie wystąpienia z tej organizacji, zakończonym zwy-
cięstwem zwolenników Brexitu.  

Odmienne style życia to jeszcze jednak nie koniec świata, ani nie powód do 
wszczynania konfliktów. W prześmiewczej serii Poradnik ksenofoba możemy 
przeczytać, że: 

 
Ponieważ dla Anglików Francuzi od lat są partnerami sparingowymi, zaczęli 
w końcu darzyć ich swoistym uczuciem opartym jednocześnie na miłości i nie-
nawiści. Anglicy kochają Francję za jej kuchnię, wina oraz przyjemny klimat. 
Jednocześnie drzemie w nich podświadomość, że Francuzi nie mają żadnego 
prawa mieszkać we Francji. A także, że są oni stanowczo zbyt nadpobudliwi, 
jak na ludzi o światowych ambicjach6. 

 
Francuzi natomiast uważają Anglików za „bezmyślnych, prymitywnych, 

godnych politowania i pozbawionych gustu osobników”7. Ich zdaniem Anglicy 
nie są godni zaufania, „zajmują się oni głównie uprawą ogródka, grą w krykieta i spo-
żywaniem w pubach ciężkiego, słodkiego i w dodatku ciepłego piwa”8.  

Według publicysty Stephena Clarka, Anglika od lat mieszkającego we 
Francji i autora książki 1000 lat wkurzania Francuzów, tym co stoi ością w gar-
dle obu narodów jest historia. Choć mówi się, że „co było, a nie jest nie pisze się 
w rejestr”, jednak prawda o historii jest taka, że przeszłość nigdy nie umiera, 
zawsze wyciągana jest przez którąś ze stron, trudno o niej zapomnieć. Zaszłości 
historyczne, które mogą zarówno łączyć,  jak i dzielić, w przypadku Francuzów i An-
glików zdecydowanie robią to drugie. Zgadzam się z badaczem, że to właśnie 
niedająca o sobie zapomnieć przeszłość jest jednym z tych czynników, które 
najsilniej wpływają na ową francusko-angielską niechęć. Oczywiście historia 
Francji i Anglii przeplatają się praktycznie od czasów powstania i ukonstytu-
owania się obu narodów, ja jednak na potrzeby artykułu wybrałam zaledwie 
kilka przykładów punktów spornych we francusko-angielskich politykach his-
torycznych.  

Francuzów rozpiera duma, że jako ostatni naród w dziejach podbili Wyspy 
Brytyjskie. Hitler dotarł tylko do Calais, hiszpańska Armada do Morza Północ-
nego, a Napoleon wysłał na angielskie ziemie zaledwie kilkoro żołnierzy. 
Wilhelm Zdobywca w 1066 roku za to nie tylko podbił Anglię, ale także objął w swo-
je władanie cały kraj, niejako przekształcając go we francuską kolonię. Tylko 
czy aby na pewno francuską? Wilhelm Zdobywca był z pochodzenia wikingiem. 

                                   
6 A. Miall, D. Milsted, Poradnik ksenofoba: Anglicy, przeł. M. Lipska, Warszawa 2003, s. 9. 
7 N. Yapp, M. Syrett, Poradnik ksenofoba: Francuzi, przeł. L. Skupnik, Warszawa 2003, s. 7. 
8 Tamże, s. 7. 
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W 911 roku król francuski nadał wikingom część francuskiego terytorium 
próbując powstrzymać ich przed grabieniem kraju, była to kraina Normanów, 
czyli Normandia. Król Brytanii Edward Wyznawca był kuzynem ojca Wilhelma 
i nie miał dzieci, oczywistym więc było, że kiedy zmarł w 1066 roku Wilhelm 
zaczął rościć sobie pretensje do brytyjskiego tronu. Brytyjczycy woleli jednak 
swojego rodaka i królem ogłosili earla Wesseksu, Harolda Godwinsona. Po kilku 
dyplomatycznych depeszach Wilhelm ruszył na Anglię, w efekcie czego zginął król 
Harold, zginęli jego bracia, zginął kwiat anglosaskiego możnowładztwa, a kró-
lewska gwardia (huskarlowie) została całkowicie wybita. I tak Wilhelm objął 
panowanie na Wyspach. Problem polega jednak na tym, że nie był Francuzem, 
lecz wikingiem, że król angielski był jego wujem, zaś pod koniec swojego życia 
Wilhelm prowadził regularną wojnę z królem Francji9. A jaka jest reakcja 
Anglików na tą część jej historii oraz francuskie przechwałki? Według Nicka 
Yappa:  

 
Prawdziwi Anglicy traktują ich [Normanów] tak, jak traktowali Rzymian, 
Fenicjan, Celtów, Jutów, Saksończyków czy, zwłaszcza ostatnio, każdy na-
ród na Ziemi (ze szczególnym uwzględnieniem Francuzów) – grzecznie, 
lecz z wyraźną nutką pogardy10.  

 
Jakakolwiek wzmianka o Kanadzie oraz historii Quebecu rozbudza we 

francuskim sercu antybrytyjskie  i antyamerykańskie nastroje. Francuzi utrzy-
mują, że Kanadę ukradziono Francji, a najgorsze reakcje wywołuje u nich 
wspomnienie Acadie (Akadii). Akadia to francuska nazwa obecnej Nowej Szko-
cji, półwyspu na północnym wschodzie Kanady, który w 1713 roku został na 
mocy traktatu z Uchty przyznany Wielkiej Brytanii11. Nastąpiła wtedy czystka 
etniczna, ponieważ francuscy osadnicy nie chcieli się zgodzić na złożenie przy-
sięgi wierności imperium brytyjskiemu. Prawda jest taka, że rozpoczęte pod ko-
niec XV w.12 brytyjskie i francuskie ekspedycje zbadały całe atlantyckie wybrzeże 
Kanady, co spowodowało stopniowe ich zasiedlenie przez brytyjskich i francuskich 
obywateli. Dzielenie terytoriów dokonywane przez odwiecznych wrogów obfi-
towało w wiele wojen, które w efekcie niestety przegrali Francuzi. Po utracie 
Akadii zdecydowanie wzrosło zagrożenie drugiej kolonii francuskiej na tym 
terenie, czyli Nowej Francji, której stolicą był bardzo dobrze prosperujący 
Quebec, od samego początku budzący zazdrość Anglików. Pierwszy raz zde-
cydowali się oni oblegać osadę w 1629 roku, głodem zmusili wtedy jej miesz-

                                   
9 Tamże [dostęp: 11.11.2015]. 
10 A. Miall, D. Milsted, dz. cyt., s. 5–6. 
11 H. Zins, Historia Kanady, Warszawa 1975,  s. 63. 
12 Tamże, s. 30.  
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kańców do poddania się i uzyskali nad nią kontrolę na trzy lata. Potem Quebec 
znalazł się ponownie pod jurysdykcją francuską. To jednak nie powstrzymało 
sporów. Regularne walki o Nową Francję toczone były przez Francję i Anglię 
w latach 1689–1697. Największa jednak wojna rozegrała się w 1759 roku, 
kiedy to wojska brytyjskie generała Jamesa Wolfe'a starły się z francuskimi markiza 
Louisa de Montcalm właśnie w Quebecu. Oblegana stolica musiała skapitulo-
wać, Francja utraciła swoją kolonię na mocy podpisanego w 1763 roku w Paryżu 
traktatu pokojowego. Niestety pozostawiła pod brytyjską władzą swoich 
francuskojęzycznych obywateli13. Kanada do dziś pozostaje monarchią konsty-
tucyjną, z Elżbietą II jako głową państwa. 

Narodowym bohaterem Francuzów jest oczywiście Napoleon Bonaparte – czło-
wiek, który miał jakby się wydawało prosty i niezawodny plan na podbicie Wysp 
Brytyjskich i proklamowanie się cesarzem świata. Niestety, jak się okazało, to 
właśnie Anglicy obrócili to marzenie Bonapartego w pył. Kiedy cesarz Francu-
zów zmarł, wielu we Francji twierdziło, że został zamordowany w wyniku podłego 
angielskiego spisku, chociaż objawy wskazywały, że zgon nastąpił z powodu raka 
żołądka14. Jednak legenda Napoleona jest we Francji wciąż żywa. W krótkim 
okresie jego panowania jako dyktatora, a potem samozwańczego cesarza, 
Francja wygrała więcej bitew niż przez kilka poprzedzających te wydarzenia 
stuleci, nie pobiła zresztą tego rekordu do dziś. Wprawdzie na krótko, ale Na-
poleonowi udało się opanować większą część Europy. Co więcej, doprowadził 
on do równowagi finanse Francji oraz stworzył system prawny stosowany do 
dziś we francuskich sądach15.  

Interesującym sporem francusko-angielskim jest także ten o szampana, czy-
li francuski trunek narodowy. Francuska wersja historii głosi, że benedyktyński 
mnich Pierre Perignon, urodzony w Szampanii, stworzył wino w postaci znanej 
nam dzisiaj, udoskonalając proces fermentacji oraz przekształcając wino zwykłe 
w musujące. Udoskonalenie procesu fermentacji nie miało jednak nic wspólnego 
z poprawą smaku. Wino Perignona dostarczało mu bardzo wielu problemów, po-
nieważ było tak mocno musujące, że roztrzaskiwało butelki w piwnicy, w związku 
z czym mnich postanowił złagodzić działanie napoju. W tamtym okresie szampan 
nazywany był przez Francuzów sautebouchon, czyli „wystrzeliwaczem korków”, 

                                   
13 Tamże, s. 65–75. 
14 T. Chamberlain, Napoleon Death Mystery Solved, Experts Say, http://news.nationalgeographic. 
com/news/2007/01/070117-napoleon.html [dostęp: 11.11.2015]. 
15 Napoleon Bonaparte, [w:] http://www.history.com/topics/napoleon [dostęp: 11.11.2015]. 
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W 911 roku król francuski nadał wikingom część francuskiego terytorium 
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9 Tamże [dostęp: 11.11.2015]. 
10 A. Miall, D. Milsted, dz. cyt., s. 5–6. 
11 H. Zins, Historia Kanady, Warszawa 1975,  s. 63. 
12 Tamże, s. 30.  
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13 Tamże, s. 65–75. 
14 T. Chamberlain, Napoleon Death Mystery Solved, Experts Say, http://news.nationalgeographic. 
com/news/2007/01/070117-napoleon.html [dostęp: 11.11.2015]. 
15 Napoleon Bonaparte, [w:] http://www.history.com/topics/napoleon [dostęp: 11.11.2015]. 
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lub le vin du diable – „diabelskim winem”16. Jednak, co ciekawe, wino francu-
skie było sprzedawane w Wielkiej Brytanii jeszcze przed urodzeniem Pierra 
Perignona. Anglik Christopher Merret zauważył, że trunek pieni się podczas 
transportu, a po otwarciu butelki wybucha. Ten nowy musujący napój niezwykle 
mu się spodobał i postanowił zacząć go wytwarzać. Merret nie tylko opracował 
metodę fermentacji, która sprawiała, że wino było jeszcze bardziej musujące, ale 
przede wszystkim zaczął wytwarzać butelki z grubszego szkła, tak aby nie 
wybuchały. To także Merret doszedł do wniosku, że najlepszym okresem 
butelkowania szampana jest wiosna.  Według Jamesa Crowdena w archiwum 
British Museum i Royal Society znajdują się dokumenty, które Merret złożył, 
aby opatentować swój wynalazek17. 

Francuzi twierdzą, że znaną na całym świecie bagietkę wymyślono za cza-
sów Napoleona Bonapartego. Początkowo chleb we Francji był okrągły, jednak 
cesarscy piekarze na rozkaz Bonapartego stworzyli taki jego kształt, który 
dałoby się przenosić w kieszeni żołnierskiego munduru18. Z drugiej strony, ba-
gietka zyskała we Francji popularność dopiero w XX wieku, a według Anglików 
to Austriak August Zang19 wymyślił ten akurat rodzaj pieczywa i uparcie 
nazywają go oni chlebem wiedeńskim. To samo zresztą mówią o pochodzeniu 
croissanta, bez którego żaden Francuz nie wyobraża sobie śniadania.  

Francuzi notorycznie przypisują Anglosasom winę za różne nieprzyjemne 
dla nich wydarzenia. W erze globalizacji posługują się swoim odpowiednikiem 
tego słowa, czyli mondialisation20 i oskarżają drugą stronę o próbę przejęcia i kontroli 
światowej gospodarki przywołując czasy kolonizacji. Słowo mondialisation 
przywołane zostało tutaj również jako forma zobrazowania kwestii  podejścia do 
makaronizmów, a raczej „anglicyzmów” we Francji. W 1994 roku Jacques 
Toubon21 wprowadził ustawę o stosowaniu języka francuskiego, która nakazy-
wała tłumaczenie na język francuski objaśnień, prezentacji, instrukcji, ofert, 
reklam i nazw firm, a także ograniczenie anglojęzycznych programów telewi-
zyjnych oraz nadawanie codziennie w radiach odpowiedniej ilości francuskich 
utworów muzycznych. Dlatego, gdzie w wielu językach pojawia się słowo 

                                   
16 M. Kawczyńska, Szampan, czyli „wystrzeliwacz korków”. Od szarego wina do luksusowego 
trunku, http://www.tvp.info/18250397/szampan-czyli-wystrzeliwacz-korkow-od-szarego-wina-do-
luksusowego-trunku [dostęp: 11.11.2015].  
17 A. Cramb, Champagne 'invented in the West Country' claim cider makers, http://www.telegraph. 
co.uk/ news/uknews/3086034/Champagne-invented-in-the-West-Country-claim-cider-makers.html 
[dostęp: 11.11.2015]. 
18 M. Kasprzyk-Chevariaux, Historie kuchenne. W czym tkwi tajemnica paryskiej bagietki, http:// 
krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,18148453 [dostęp: 11.11.2015]. 
19 Tamże. 
20 S. Clarke, 1000 lat wkurzania Francuzów, przeł. Stanisław Kroszczyński, Warszawa 2010, s. 436.  
21 Tamże, s. 431.   
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pochodne od computer Francuzi mają swój ordinateur, comic – BD (bande 
dessinee), walkman – baladeur. Również dla fanów serii J.K. Rowling o przy-
godach Harry’ego Pottera specjalnie przetłumaczono nazwy własne i np. szkocka 
Szkoła Magii i Czarodziejstwa Hogwart po francusku nazywa się Poudlard, 
dokonano także wymiany wielu nazwisk, aby lepiej brzmiały po francusku.  

Stephen Clarke zwraca również uwagę na drobne dyplomatyczne gafy, któ-
re oba kraje popełniają, najczęściej wobec siebie nawzajem. Chociaż daleka by-
łabym od stwierdzenia, że są one robione specjalnie, to mimo wszystko są one 
szeroko komentowane przez media obu stron. I tak, w marcu 2008 roku podczas 
wizyty Nicolasa Sarkozy’ego i Carli Bruni w Londynie, po przemówieniach w par-
lamencie zaprowadzono parę do Royal Gallery, gdzie powitały ich dwa prze-
piękne obrazy: jeden upamiętniający francuską klęskę pod Trafalgarem, a drugi 
pod Waterloo. Potem, kiedy francuski prezydent wraz z małżonką zostali zap-
roszeni przez królową brytyjską na przejażdżkę, towarzyszyła im eskorta zło-
żona z oddziału Household Cavalery, której napierśniki skopiowane są z pance-
rzy zabitych pod Waterloo francuskich kawalerzystów. Wisienką na torcie stało 
się jednak podanie obiadu na porcelanie zakupionej podczas wyprzedawania 
wyposażenia Chateau de Versailles w czasie rewolucji francuskiej22. Francuzi 
nie pozostają jednak Anglikom dłużni. W marcu 2004 roku podczas obchodów 
stulecia entente cordiale w Paryżu, Jacques Chirac bezceremonialnie objął kró-
lową Elżbietę II w talii23, w 2009 roku zaś królowa brytyjska nie została w ogóle 
zaproszona na obchody rocznicy D-Day, czyli oswobodzenia Francji spod wpły-
wów Hitlera, w którym przecież, jak wiemy z historii, Anglicy grali pierwsze 
skrzypce, a sama królowa Elżbieta była bezpośrednim świadkiem wydarzeń24. 

Obecne wpływy i pozycja polityczna Francji i Anglii sięgają setek lat 
wstecz. I chociaż oba państwa stały w wielu momentach historycznych po jednej 
stronie barykady, to w wielu kwestiach też ze sobą rywalizowały, w związku z czym 
nawet obecnie następuje rozdmuchiwanie najmniejszych nawet zatargów do wiel-
kich rozmiarów. Jak pisze Stephen Clarke:  

 
Zamiast zwyczajnej reakcji typu „Ach, czemu oni nam to robią?”, zawsze sły-
szymy: „No jasne! Ci podstępni tacy-owacy, dokładnie to samo zrobili w 1415/ 
1688/1789/1815/1914/1940/2003” i tak dalej, i tak dalej. Choćbyśmy nie 
wiem jak się starali określić na nowo naszą przyjaźń, pozostaje w swej isto-
cie taka sama. Mamy to w genach25.  

 
                                   
22 Tamże, s. 440–441. 
23 Tamże, s. 437–438. 
24 http://www.nbcnews.com/video/nightly-news/31030640#31030640 [dostęp: 11.11.2015].  
25 S. Clarke, dz. cyt., s. 443. 
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22 Tamże, s. 440–441. 
23 Tamże, s. 437–438. 
24 http://www.nbcnews.com/video/nightly-news/31030640#31030640 [dostęp: 11.11.2015].  
25 S. Clarke, dz. cyt., s. 443. 
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Przytacza on także słowa Williama Faulknera: „przeszłość nigdy nie umie-
ra. Właściwie nawet nie jest przeszłością”26. Historia, pamięć historyczna oraz 
polityka historyczna zawsze były przedmiotem sporów i zawsze nim pozostaną. 
Tak samo w przypadku Francji i Anglii. Dwa wielkie imperia, które pragnęły 
zdobyć władzę nad światem, musiały w końcu zetknąć się ze sobą i oczywistym 
jest, że nie zapałały do siebie miłością. A ponieważ zarówno Francuzi, jak i An-
glicy są tak samo mocno uparci, to od wielu wieków toczą ze sobą ciągłe spory i nie 
starają się ukryć wzajemnej niechęci. 

26 Tamże, s. 13.  
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 Melancholia, tęsknota i saudade  – czyli tożsamość 
narodowa Portugalczyków 
 
 
 
 

Artykuł unaocznia kluczowe znaczenie historii w procesie kształtowania toż-
samości narodowej Portugalczyków. Artykuł analizuje m.in. portugalską toż-
samość imperialną, mit sebastianizmu oraz fenomen saudade, a także 
podobieństwa i różnice w postrzeganiu historii w Portugalii i w Polsce. 
 
Słowa  kluczowe: Portugalia, melancholia,  saudade, naród, tożsamość, 
historia 
 
 

Jeśli zapytać przeciętnego Europejczyka, z czym kojarzy mu  się Portugalia, to 
z pewnością najczęstszymi odpowiedziami byłyby osoba Cristiano Ronaldo, upalny 
klimat, sąsiedztwo geograficzne z Hiszpanią, czy też słynna i ważna dla katoli-
ków Fatima. Jednak gdyby przyszło do nieco bardziej szczegółowego określenia 
cech osobowościowych Portugalczyków, czy też mentalności ich narodu, to naj-
pewniej wiele osób miałoby z tym problem i raczej podawałoby cechy Hi-
szpanów, albo nawet szeroko pojętej społeczności latynoskiej. Jednak trzeba 
podkreślić, że pod względem kulturowym Portugalczycy znacząco różnią się od 
często utożsamianych z nimi Włochów, Brazylijczyków, czy nawet tak blisko 
nich położonych, wspomnianych już Hiszpanów. To mylne często myślenie wy-
nika z niedostatecznej wiedzy dotyczącej mentalności Portugalczyków, która w bar-
dzo silnym stopniu została zdeterminowana unikalną, pełną wzlotów i upadków, 
przeszłością ich kraju. Ich narodowa tożsamość budowana jest i odwołuje się do 
wydarzeń nawet sprzed pięciuset lat, bazując na pamięci o prowadzonej przez 
kilkaset lat polityce kolonialnej, na mesjanistycznym micie sebastiańskim oraz 
na specyficznym, nieprzetłumaczalnym dla wielu pojęciu saudade. Równocze-
śnie zaś, paradoksalnie, historię i tożsamość Portugalczyków łączy wiele cech 
wspólnych z narodem polskim. 
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Na wstępie warto zaznaczyć, że ludność Portugalii jest dość specyficzna ze 
względu na to, że pochodzi ona od wielu ludów, które w czasach historycznych 
osiadały na tychże ziemiach. Znajdowały się wśród nich plemiona celtyckie, 
germańskie, a także ludy śródziemnomorskie, w tym też północnoafrykańskie. 
Specyficzne położenie geograficzne Portugalii pozwalało na to, by w jednym 
czasie przebywali tam przedstawiciele nacji zupełnie się od siebie różniących, co 
doprowadziło do tego, że doszło tam do dużego rozdrobnienia i zróżnicowania 
społecznego, które jest odczuwalne nawet do dzisiaj. Warto też wspomnieć o tym, że 
owe różnice można dostrzec nawet obecnie, przebywając w poszczególnych 
regionach Portugalii. Im bardziej na północ, tym ludzie znani są z tego, że 
poważniej podchodzą do życia, skupiając się raczej na sprawach doczesnych, 
pracy i odpowiedzialności. Z kolei w odniesieniu do mieszkańców południa, 
żyjących w cieplejszych rejonach kraju, uważa się, że mają zdecydowanie 
bardziej swobodne podejście do życia, cieszą się nim i są bardziej liberalni w swoich 
poglądach1. Jednak w całym kraju, bez względu na region, można zaobserwo-
wać żarliwość, z którą, jak w niewielu innych państwach na naszym kontynen-
cie, celebruje się i powraca do przeszłości. 

W Portugalii jest to związane z pojęciem saudade. Termin ten pochodzi od 
łacińskiego zwrotu solum, który oznacza samotny i odnosi się do swoistej 
samotności narodu portugalskiego, jaką on realnie odczuwa2. W saudade owa 
samotność przeradza się wręcz w pewnego rodzaju dojmującą melancholię i tę-
sknotę, przede wszystkim za dawnymi, lepszymi czasami. W przypadku Portuga-
lii jest to tęsknota za latami, w których kraj ten był jednym z najpotężniejszych w Eu-
ropie, a czas ten przypadał na koniec wieku XV i wiek XVI, kiedy to Portugalia była 
liderem w odkryciach geograficznych, a podróże Vasco da Gamy czy Bartolo-
meu Diasa wręcz przyczyniły się do stworzenia nowożytnego świata3.  

Paradoksalnie, właśnie wówczas w Portugalii zaczęto prezentować postawę 
o nazwie saudade. Dlaczego? Należy zwrócić uwagę na to, że ówczesne powo-
dzenie Portugalii miało swoją cenę, którą musieli zapłacić zwykli mieszkańcy. 
Kraj ten był wtedy liderem w odkryciach geograficznych, oraz w pozyskiwaniu 
zamorskich surowców, stąd koniecznym było, aby jak najwięcej marynarzy 
udawało się w podróż. Ich wyjazdy powodowały, że zostawiali oni w Portugalii 
swoje matki, żony i dzieci, często opuszczając bliskich na długie miesiące, a na-
wet lata4. Bywało również tak, że marynarze już nigdy nie wracali do swoich 
rodzin, gdyż ginęli w czasie podróży, bądź w trakcie pobytu w koloniach. 

                                   
1 V. Poelzl, Spokojnie, to tylko… Portugalia, Warszawa 2007, s. 12. 
2 Tamże, s. 53. 
3 J. H. Saraiva, Krótka historia Portugalii, Kraków 2000, s. 136. 
4 A. Kalinowska-Mitra, Lost in translation – saudade, https://polemizuj.com/article/lost-trans 
lation-saudade [dostęp: 27.09.2015].  
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Kobiety zrozpaczone pod stracie mężów, czy synów zakładały żałobne stroje 
przeżywając stratę swoich najbliższych5. 

Stałym elementem tożsamości narodowej Portugalczyków saudade stało się 
jednak dopiero po upadku potęgi tego państwa, który nastąpił w ciągu zaledwie 
kilkudziesięciu lat od słynnych odkryć geograficznych. Powodem były kryzysy 
polityczne, militarne i wojskowe, które doprowadziły do ustanowienia w 1580 roku 
unii personalnej z Hiszpanią, przez jej ówczesnego króla Filipa II. Fakt ten w opinii 
wielu historyków, w tym José Hermano Saraivy, nigdy nie został wybaczony 
sąsiadowi i jest powodem wielu niesnasek i konfliktów pomiędzy Hiszpanią a Por-
tugalią, które trwają do dzisiaj6. Portugalia już nigdy nie wróciła do dawnej 
świetności, a dalsze wydarzenia spowodowały tylko pogłębienie kryzysu w pań-
stwie. Poczucie saudade pozostało w Portugalczykach do dziś. Państwo do tej 
pory nie może znaleźć sposobu na przywrócenie dawnej potęgi, a kolejne 
kryzysy finansowe i polityczne powodują, że frustracja mieszkańców jest coraz 
większa. Nawet wejście do Unii Europejskiej nie spowodowało wzrostu entuzja-
zmu w Portugalczykach, gdyż zdaniem wielu z nich wiązało się to z utratą nie-
zależności narodowej.  

Jednym z najbardziej znanych wyrazicieli wspomnianych nastrojów jest 
portugalski pisarz Gonçalo M. Tavares. W wywiadzie udzielonym Izie Klementow-
skiej, przytoczonym w książce Samotność Portugalczyka, zauważa on, że o ile 
Portugalczycy z zasady nie są narodem zadowolonym z życia oraz radosnym, to 
obecnie można ich określić mianem narodu w depresji7. Tavares podkreśla też, 
że Portugalczycy to naród ściśle i nierozerwalnie związany z historią i na 
teraźniejszość zawsze będą oni patrzeć przez pryzmat wydarzeń z przeszłości. 
Jednak pisarz ostrzega, że takie podejście może być dla Portugalczyków zgubne, 
gdyż w przeszłości wielu było bohaterów, których dzisiaj wspominają oni z du-
mą, ale obecne czasy są zupełnie inne i trudno jest zrobić coś naprawdę wyjąt-
kowego, tak jak na przykład Carlos Vegas Gago Coutinho – człowiek, który 
jako pierwszy w 1922 roku pokonał samolotem trasę Lizbona–Rio de Janeiro, 
lecąc przez południowy Atlantyk8.  

Jednym z najbardziej jaskrawych dowodów na wysoki poziom tożsamości 
narodowej Portugalczyków jest słynny mit o królu Sebastianie, zwany sebastia-
nizmem, który nawiązuje do ideologii mesjańskiej. W Polsce popularność idei 
mesjańskich przypada głównie na okres zaborów, kiedy idee te zostały spopula-
ryzowane przez polskich wieszczów, na czele z Adamem Mickiewiczem i ko-

                                   
5 Tamże. 
6 J. H. Saraiva, Krótka…, s. 176. 
7 I. Klementowska, Samotność Portugalczyka, Wołowiec 2014, s. 39. 
8 Tamże, s. 44. 
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1 V. Poelzl, Spokojnie, to tylko… Portugalia, Warszawa 2007, s. 12. 
2 Tamże, s. 53. 
3 J. H. Saraiva, Krótka historia Portugalii, Kraków 2000, s. 136. 
4 A. Kalinowska-Mitra, Lost in translation – saudade, https://polemizuj.com/article/lost-trans 
lation-saudade [dostęp: 27.09.2015].  
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Kobiety zrozpaczone pod stracie mężów, czy synów zakładały żałobne stroje 
przeżywając stratę swoich najbliższych5. 
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zmu w Portugalczykach, gdyż zdaniem wielu z nich wiązało się to z utratą nie-
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Jednym z najbardziej znanych wyrazicieli wspomnianych nastrojów jest 
portugalski pisarz Gonçalo M. Tavares. W wywiadzie udzielonym Izie Klementow-
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obecnie można ich określić mianem narodu w depresji7. Tavares podkreśla też, 
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mą, ale obecne czasy są zupełnie inne i trudno jest zrobić coś naprawdę wyjąt-
kowego, tak jak na przykład Carlos Vegas Gago Coutinho – człowiek, który 
jako pierwszy w 1922 roku pokonał samolotem trasę Lizbona–Rio de Janeiro, 
lecąc przez południowy Atlantyk8.  

Jednym z najbardziej jaskrawych dowodów na wysoki poziom tożsamości 
narodowej Portugalczyków jest słynny mit o królu Sebastianie, zwany sebastia-
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5 Tamże. 
6 J. H. Saraiva, Krótka…, s. 176. 
7 I. Klementowska, Samotność Portugalczyka, Wołowiec 2014, s. 39. 
8 Tamże, s. 44. 
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jarzą się raczej z biernością i cierpiętnictwem. W Portugalii konotacje z nimi 
związane są jednak odmienne. Termin „sebastianizm” pochodzi od imienia króla 
Sebastiana, który rządził Portugalią pod koniec XVI wieku, u schyłku złotego 
wieku. Młody władca był od dzieciństwa wychowywany przez duchownych i to 
spowodowało, że za swój cel obrał misję chrystianizowania innych narodów, co 
doprowadziło, że w 1578 roku wyruszył na czele krucjaty, której głównym 
celem było siłowe zaprowadzenie religii chrześcijańskiej w Maroku9. Krucjata 
zakończyła się jednak klęską Portugalii, a sam król zginął na polu walki, choć 
jego ciało (przynajmniej oficjalnie) nie zostało nigdy odnalezione.  

Okoliczność ta pozwoliła na snucie przez Portugalczyków domysłów, że 
król jednak przeżył i że pewnego dnia powróci, by wyzwolić swój kraj z nie-
woli, w jaką wpadł on poprzez unię personalną z Hiszpanią10. Wiara ludzi nie 
ograniczała się tylko do tego, gdyż uważali oni, że król Sebastian wróci, by 
stworzyć z Portugalii tak zwane Piąte Imperium – na wzór starożytnych impe-
riów – które będzie w przyszłości rządzić światem11. Mit ten przetrwał wiele lat, 
a jego swoisty renesans nastąpił w XX wieku za pośrednictwem jednego z naj-
słynniejszych pisarzy tamtego czasu, Fernando Pessoi, który w swoim poemacie 
Mensagem (Przesłanie) przedstawia wizję utworzenia Piątego Imperium i pow-
raca do postaci króla Sebastiana, będącego zbawicielem, niczym Chrystus, a tak-
że tym, który odbuduje potęgę swego państwa12.  

Mit ten pokazuje jak wysokie poczucie własnej wartości jako narodu mają 
Portugalczycy, bo przecież nie każdy naród potrafiłby określić swój kraj mianem 
imperium i następcy starożytnych mocarstw, a jednak Portugalczycy nie wahali 
się głosić takich tez. Mesjanizm ten miał pozytywny wydźwięk o tyle, iż przed-
stawiał Portugalię w roli aktywnej –  jako państwa, które może zmienić porzą-
dek na świecie i być potęgą, poprzez pomoc ze strony oczekiwanego Mesjasza 
(w tym przypadku powracającego króla Sebastiana). 

Wysoki poziom tożsamości narodowej Portugalczyków nie został zachwia-
ny nawet w bardzo ciężkich latach w XX wieku, kiedy to państwem rządził An-
tonio Salazar, którego działania w pewnym stopniu przypominały czyny innych 
europejskich dyktatorów. To właśnie wówczas do władzy doszła tamtejsza 
oligarchia, która zajmowała się przede wszystkim swoimi interesami, natomiast 
zwykli Portugalczycy zostali pozostawieni sami sobie, nierzadko żyjąc w skraj-
nej biedzie.  

                                   
9 M. Agnosiewicz, Wojna końca świata, www.racjonalista.pl/pdf.php/s,7134 [dostęp: 27.09.2015]. 
10 R. Castleden, Wydarzenia, które zmieniły losy świata, Warszawa 2008, s. 220. 
11 V. Poelzl, Spokojnie…, s. 54. 
12 A. Feijó, Fernando Pessoa’s Odd Epic, [w:] A Revisionary History of Portuguese Literature, 
red. M. Tamen, H.C. Buescu, London 1998, s. 146.  
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By zauważyć, jak rządy w czasach Estado Novo (Nowego Państwa) wpły-
nęły na życie Portugalczyków, warto odwołać się do wyników badań prowadzo-
nych przez wybitnego holenderskiego socjologa Geerta Hofstede, który zgłębia 
specyfikę kulturową poszczególnych państw świata, posługując się czterema 
wyróżnionymi przez siebie wymiarami zaprogramowania kulturowego. Należą 
do nich dystans władzy, indywidualizm, męskość oraz unikanie niepewności. 
Wymiar dystansu władzy wskazuje nie tylko na to, jak dane społeczeństwo 
odnosi się do władzy centralnej w państwie, ale także na przykład na to, jaki 
stosunek do swych przełożonych mają pracownicy. W społeczeństwach o ma-
łym dystansie władzy szef (ani osoby rządzące państwem) nie są traktowani jako 
nieomylni władcy i pracownicy nie mają oporów przed tym, by wytknąć im 
błędy, lub by proponować swoje rozwiązania problemów. Wiąże się to też z nie-
wielką hierarchicznością stanowisk, czyli tym, że nie ma aż tak radykalnego 
rozróżnienia między szczeblami wyższymi a niższymi, co ma tez wpływ na 
niewielką różnicę w kwestii zarobków. Natomiast odwrotnie jest w społeczeń-
stwach o dużym dystansie władzy. Nie są tam rozwinięte formy protestu 
społecznego przeciwko władzy (na przykład strajki), a szefa traktuje się z dużo 
większym respektem i to on jest osobą decydującą o najważniejszych spra-
wach13. Państwa, w których dystans władzy jest największy, to na przykład 
Słowacja, Rosja, Rumunia, czy z krajów dalej położonych Filipiny, czy też Meksyk. 
Natomiast najmniejszy dystans władzy jest w krajach skandynawskich, czyli w Nor-
wegii, Danii czy Szwecji; a także w Austrii14.  

Indywidualizm to kolejny wskaźnik którym zajmował się w swoich bada-
niach Geert Hofstede. Jego wymiar wskazuje, czy w danym społeczeństwie 
interes jednostki jest ważniejszy od dążeń grupy, czy też ma miejsce sytuacja 
przeciwna. Ludzie państwach kierujących się zasadami indywidualizmu dążą do 
sukcesu zawodowego, wolą wykonywać pracę samodzielnie niż w zespole, zaś 
relacje z innymi schodzą dla nich na plan dalszy, ewentualnie ograniczają się do 
dbania o interes własnej rodziny i przyjaciół15. Natomiast odwrotnie jest w kra-
jach kolektywistycznych, gdzie ludzie są przyzwyczajeni do życia i interakcji w du-
żych grupach społecznych i interes grupy staje się dla nich rzeczą nadrzędną, 
czasami nawet kosztem własnych dążeń. Wpływ na to, czy ludzie myślą w ka-
tegoriach wspólnotowych, czy indywidualnych ma wiele czynników, przede 
wszystkim zaś poziom życia mieszkańców. Zasadą jest, że im bogatsze społe-
czeństwo, tym większy jest indywidualizm i analogicznie, im biedniejsze 
                                   
13 G. Hofstede, G.J. Hofstede, M. Minkov, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, tłum. 
M. Durska, Warszawa 2011, s. 69. 
14 Tamże, s. 72. 
15 Tamże, s. 102. 



 
 154 

jarzą się raczej z biernością i cierpiętnictwem. W Portugalii konotacje z nimi 
związane są jednak odmienne. Termin „sebastianizm” pochodzi od imienia króla 
Sebastiana, który rządził Portugalią pod koniec XVI wieku, u schyłku złotego 
wieku. Młody władca był od dzieciństwa wychowywany przez duchownych i to 
spowodowało, że za swój cel obrał misję chrystianizowania innych narodów, co 
doprowadziło, że w 1578 roku wyruszył na czele krucjaty, której głównym 
celem było siłowe zaprowadzenie religii chrześcijańskiej w Maroku9. Krucjata 
zakończyła się jednak klęską Portugalii, a sam król zginął na polu walki, choć 
jego ciało (przynajmniej oficjalnie) nie zostało nigdy odnalezione.  

Okoliczność ta pozwoliła na snucie przez Portugalczyków domysłów, że 
król jednak przeżył i że pewnego dnia powróci, by wyzwolić swój kraj z nie-
woli, w jaką wpadł on poprzez unię personalną z Hiszpanią10. Wiara ludzi nie 
ograniczała się tylko do tego, gdyż uważali oni, że król Sebastian wróci, by 
stworzyć z Portugalii tak zwane Piąte Imperium – na wzór starożytnych impe-
riów – które będzie w przyszłości rządzić światem11. Mit ten przetrwał wiele lat, 
a jego swoisty renesans nastąpił w XX wieku za pośrednictwem jednego z naj-
słynniejszych pisarzy tamtego czasu, Fernando Pessoi, który w swoim poemacie 
Mensagem (Przesłanie) przedstawia wizję utworzenia Piątego Imperium i pow-
raca do postaci króla Sebastiana, będącego zbawicielem, niczym Chrystus, a tak-
że tym, który odbuduje potęgę swego państwa12.  

Mit ten pokazuje jak wysokie poczucie własnej wartości jako narodu mają 
Portugalczycy, bo przecież nie każdy naród potrafiłby określić swój kraj mianem 
imperium i następcy starożytnych mocarstw, a jednak Portugalczycy nie wahali 
się głosić takich tez. Mesjanizm ten miał pozytywny wydźwięk o tyle, iż przed-
stawiał Portugalię w roli aktywnej –  jako państwa, które może zmienić porzą-
dek na świecie i być potęgą, poprzez pomoc ze strony oczekiwanego Mesjasza 
(w tym przypadku powracającego króla Sebastiana). 

Wysoki poziom tożsamości narodowej Portugalczyków nie został zachwia-
ny nawet w bardzo ciężkich latach w XX wieku, kiedy to państwem rządził An-
tonio Salazar, którego działania w pewnym stopniu przypominały czyny innych 
europejskich dyktatorów. To właśnie wówczas do władzy doszła tamtejsza 
oligarchia, która zajmowała się przede wszystkim swoimi interesami, natomiast 
zwykli Portugalczycy zostali pozostawieni sami sobie, nierzadko żyjąc w skraj-
nej biedzie.  

                                   
9 M. Agnosiewicz, Wojna końca świata, www.racjonalista.pl/pdf.php/s,7134 [dostęp: 27.09.2015]. 
10 R. Castleden, Wydarzenia, które zmieniły losy świata, Warszawa 2008, s. 220. 
11 V. Poelzl, Spokojnie…, s. 54. 
12 A. Feijó, Fernando Pessoa’s Odd Epic, [w:] A Revisionary History of Portuguese Literature, 
red. M. Tamen, H.C. Buescu, London 1998, s. 146.  
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13 G. Hofstede, G.J. Hofstede, M. Minkov, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, tłum. 
M. Durska, Warszawa 2011, s. 69. 
14 Tamże, s. 72. 
15 Tamże, s. 102. 
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państwo, tym większe zwrócenie się ku grupie16. Kolejnym czynnikiem są 
względy historyczne, a także liczba mieszkańców – jeśli mamy do czynienia z du-
żym przyrostem naturalnym w społeczeństwie, to staje się ono niejako z zasady 
bardziej kolektywistyczne.  

Jak z kolei Hofstede definiuje wymiar męskości i kobiecości? Role spo-
łeczne, jakie są przyporządkowane kobietom i mężczyznom są właściwie 
niezmienne od wielu lat i pomimo zmian, jakie mają miejsce na świecie, to 
jednak wciąż oczekuje się od mężczyzn, że będą cechować się dużą asertywno-
ścią, wielbieniem rywalizacji i robieniem kariery zawodowej. Kobiety natomiast 
mają być uczuciowe, troskliwe i zajmować się domem, dziećmi. Oczywiście jest 
to w dużej mierze uproszczenie, jednak w badaniach Geerta Hofstede społeczeń-
stwo „męskie” to takie, w którym funkcjonuje jasny podział ról, czyli, jak 
wcześniej wspomniano – mężczyźni mają być asertywni, twardzi, natomiast 
kobiety powinny dbać o ognisko domowe. W społeczeństwach „kobiecych” z kolei 
tak wyraźnych ram nie ma, zarówno od kobiet jak i od mężczyzn oczekuje się 
właściwie podobnych zachowań17. 

 Natomiast wymiar unikania niepewności wiąże się z określeniem, jakie jest 
podejście mieszkańców danego państwa do przyszłości i wprowadzania zmian. 
Im wyższy wskaźnik unikania niepewności, tym dane społeczeństwo bardziej 
niechętnie odnosi się do sytuacji nowych i niepewnych.  

Z badań przeprowadzonych przez Hofstede wynika jasno, że w Portugalii 
jest niezwykle wysoki poziom unikania niepewności (aż 99 punktów w skali 
stustopniowej), a także niski poziom indywidualizmu (27 punktów)18. Można 
założyć, iż na wartość wspomnianych wskaźników znaczący wpływ miała 
polityka, jaką władze Portugalii prowadziły przez wiele lat w stosunku do swo-
ich obywateli, a która polegała na przykład na ograniczaniu roli kobiet oraz na 
zmniejszaniu wydatków na edukację, co w konsekwencji prowadziło do utrzy-
mywania się wysokiego analfabetyzmu wśród obywateli, który przez wiele lat 
był bardzo poważnym problemem.  

Podobny wpływ na tożsamość mieszkańców wywarła polityka kolonialna, 
która odgrywała istotną rolę w kształtowaniu polityki wewnętrznej i zagranicz-
nej Portugalii, aż do lat siedemdziesiątych XX wieku, kiedy ostanie kolonie, 
takie jak Mozambik, Angola i Timor Wschodni wyzwoliły się spod jej panowa-
nia19. Wspomniany już wcześniej Gonçalo M. Tavares utrzymuje, że reżim kolo-
nialny, który stosowali Portugalczycy, nie miał tak opresyjnego charakteru, jak 
chociażby ten, który wiązał się z funkcjonowaniem imperium brytyjskiego, przyznaje 
                                   
16 Tamże, s. 104.  
17 Tamże, s. 149. 
18 Portugal, http://geert-hofstede.com/portugal.html [dostęp: 29.09.2015]. 
19 T. Wituch, Historia Portugalii w XX wieku, Pułtusk 2000, s. 170–171.  
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jednak, że nieobce mu były akty przemocy, wysiedleń i wszystkie negatywne rzeczy, 
których odwiecznie dopuszczały się państwa, posiadające kolonie20.  

Wszystkie wymienione wyżej przykłady pokazują, że historia w bardzo 
istotny sposób wpływa na tożsamość narodową Portugalczyków. Historia jest 
tam obecna nie tylko w postaci zabytków i wspomnień, ale jest elementem 
myślenia, poglądów i wreszcie objawia się w melancholii za dawnymi, minio-
nymi czasami w postaci saudade. Sam naród portugalski jest pełen sprzeczności 
– z jednej strony chwali się podbojami kolonialnymi i odkryciami geograficz-
nymi, ale z drugiej strony wstydzi negatywnych i nierzadko strasznych wyda-
rzeń, jakie miały wtedy miejsce. Podobnie Portugalczycy uważają się za naród 
wyjątkowy, a mimo to stoją na uboczu wydarzeń w Europie i obecnie – chociaż-
by ze względu na kryzys finansowy w strefie euro – są raczej obciążeniem dla 
Unii Europejskiej, do której zresztą mają ambiwalentny stosunek.  

Postawa Portugalii może przypominać nieco postawę Polski, gdyż nasze 
narody łączy naprawdę wiele. Nie tylko burzliwa i obfitująca w wiele zaskaku-
jących wydarzeń historia (za przykład niech posłuży fakt, że w 1926 roku, kiedy 
doszło do zamachu stanu w Portugalii, podobny zamach stanu miał miejsce w Polsce, 
za przyczyną przewrotu majowego, dokonanego przez Józefa Piłsudskiego), ale 
także słynny mesjanizm, chociaż w Polsce jest to bardziej postawa cierpiętnicza, 
uznająca, że właśnie poprzez cierpienie można wyzwolić państwo i być wyjąt-
kowym narodem. Portugalski mesjanizm był bardziej aktywny, polegał na 
próbie utworzenia wyjątkowego imperium, z pomocą cudownie ocalałego króla 
Sebastiana, niemniej jednak w obu przypadkach można mówić o istnieniu 
silnego mesjanizmu.  

Podobnie jest w przypadku zaprowadzania demokratycznych rządów w obu pań-
stwach w XX wieku. Zarówno w Portugalii po okresie Estado Novo, jak i w Pol-
sce u schyłku PRL, udało się przeprowadzić zmiany niemal bezkrwawo – w Por-
tugalii w następstwie rewolucji goździków, w Polsce zaś wydarzeń 1980 i 1989 roku.  

We wspomnianej już książce Izy Klementowskiej Samotność Portugalczy-
ka znajduje się niezwykle ciekawy fragment, który zawiera w sobie esencję 
myślenia Portugalczyków i niech będzie on też podsumowaniem tych rozważań: 

 
 Dlaczego my, Portugalczycy, wiecznie za czymś musimy tęsknić? Za świa-
tem innym niż Portugalia. Bo kimże my jesteśmy – wejściem do Europy czy 
jej ujściem? Czy stoimy plecami do Europy, a twarzą do reszty świata, czy 
odwrotnie?21 

 
                                   
20 I. Klementowska, Samotność…,  s. 47. 
21 Tamże, s. 14. 
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państwo, tym większe zwrócenie się ku grupie16. Kolejnym czynnikiem są 
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16 Tamże, s. 104.  
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18 Portugal, http://geert-hofstede.com/portugal.html [dostęp: 29.09.2015]. 
19 T. Wituch, Historia Portugalii w XX wieku, Pułtusk 2000, s. 170–171.  
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20 I. Klementowska, Samotność…,  s. 47. 
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 Matka Boża stojąca na herbie Portugalii. Jedna z ilustracji zamieszczonych w herbarzu 
Thesouro de Nobreza z 1675 r., autorstwa Francisco Coelho22. 
  
                                   
22 N.S.a sobre as Armas de Portugal, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fl-_int-20-
21_Thesouro_de_Nobreza,_N.S.a_sobre_as_Armas_de_Portugal.jpg [dostęp: 16.08.2016]. 
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Thesouro de Nobreza powstało w symbolicznym  dla historii Portugalii okresie: w kilka 
lat po tym, jak Hiszpania uznała jej niepodległość, za panowania Alfonsa VI, zwanego 
Zwycięskim, drugiego króla Portugalii z dynastii Bragança. Portugalskie imperium 
kolonialne w Afryce, Nowym Świecie i na Dalekim Wschodzie trzymało się mocno, 
choć właśnie zostało uszczuplone o Cejlon. Skarb państwa miał wkrótce wzmocnić się 
za sprawą srebra, odkrytego w Brazylii.

Prawie trzysta lat później, wkrótce po tym, jak premier Portugalii, Antonio Salazar, 
proklamował powstanie Estado Novo – Nowego Państwa opartego na połączonych 
ideach korporacyjnych, konserwatywnych i związanych z chrześcijańską nauką Kościoła 
(obecnie jego koncepcję często określa się jako nawiązującą do idei faszyzmu) – nie-
znany wówczas nikomu poeta Fernando Pessoa opublikował poetycko-liryczne Mensa-
gem. 

W zamieszczonych tam wierszach opiewał on chwałę Portugalii, zawartą w minionych 
dziejach, opłakiwał jej obecny stan pogrążenia we „mgle i mroku” i w ciekawy sposób – w tek-
ście Pole zamków – diagnozował szczególną pozycję, jaką Portugalia zajmuje w Europie: 

Europa spoczywa podparta łokciami:
Od Wschodu do Zachodu spoczywa i patrzy, 
Jej romantyczne włosy spadają na czoło,
Greckich oczu pamięci przysłaniając krasę.

Łokieć lewy – cofnięty;
Prawy – oparty pod kątem.
Tam Italia, gdzie pierwszy; 
Drugi to Anglia, odsunięty
By dłoń podeprzeć mogła głowę.

Patrzy spojrzeniem Sfinksa, spojrzeniem fatalnym, 
Na Zachód, co przyszłość jej przeszłości wieści.

Patrzy na Zachód twarzą Portugalii23. 

23 F. Pessoa, Pole  zamków, [w:] F. Pessoa, Mensagem = Przesłanie, tłum. A. da Silva i H. Siewierski,
Warszawa 2006, s. 25.
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The article demonstrates the significance of history in the process of creating 
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Odrębność kulturowa Szkotów 
i szkockie dążenia separatystyczne 

Szkocka tożsamość narodowa jest nie tylko mało znana, ale także mało badana. 
Szkotów traktuje się często jak Brytyjczyków i nie dostrzega ich odrębności. Re-
ferendum w sprawie niepodległości regionu było dla wielu zaskoczeniem, nie 
tylko dlatego, że nikt nie spodziewał się przeprowadzenia go tak szybko i spraw-
nie, ale również z powodu jego wyniku. Podkreślający swoją odrębność od Bry-
tyjczyków, a w szczególności nielubianych Anglików, Szkoci nie byli gotowi na 
odłączenie. Artykuł skupia się na omówieniu tożsamości narodowej Szko-
tów,  a autorka pokazuje, jakie czynniki zdeterminowały organizację referen-
dum niepodległościowego oraz dlaczego ostatecznie na postawione w nim pyta-
nie Szkoci odpowiedzieli „nie”.   

Słowa kluczowe:  Szkocja,  Szkoci,  tożsamość narodowa, kultura,  szkocki sepa-
ratyzm, Wielka Brytania – regiony

Szybko postępujące procesy globalizacyjne stworzyły sieć powiązań i współ-
zależności między różnymi państwami i regionami naszego globu. Globalizacja 
ma jednak dwa oblicza. Z jednej strony sprzyja procesom  integracji i tworzeniu 
struktur ponadnarodowych, jak np. Unia Europejska, z drugiej w wielu narodach 
budzi świadomość regionalną i chęć podkreślenia niezależności i własnej toż-
samości. Świadczy o tym między innymi coraz popularniejszy dyskurs nacjona-
listyczny w wielu krajach europejskich, np. Francji, Hiszpanii, czy Wielkiej Bry-
tanii. Wiele regionów coraz częściej mówi o odłączeniu od dużych państw i uzy-
skaniu autonomii. Do regionów takich należy chociażby Szkocja, która przez wiele 
wieków była samodzielnym państwem, a jej mieszkańcy nie zapomnieli o swojej 
historii sprzed przyłączenia do Wielkiej Brytanii. W ostatnich latach Szkoci 
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The article demonstrates the significance of history in the process of creating 
Portuguese national identity. It analyzes e.g. Portuguese imperial identity, the 
myth of King Sebastian (Sebastianism), the specificity of saudade, as well as 
similarities and differences in historical perception in Portugal and Poland. 
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Odrębność kulturowa Szkotów 
i szkockie dążenia separatystyczne 

Szkocka tożsamość narodowa jest nie tylko mało znana, ale także mało badana. 
Szkotów traktuje się często jak Brytyjczyków i nie dostrzega ich odrębności. Re-
ferendum w sprawie niepodległości regionu było dla wielu zaskoczeniem, nie 
tylko dlatego, że nikt nie spodziewał się przeprowadzenia go tak szybko i spraw-
nie, ale również z powodu jego wyniku. Podkreślający swoją odrębność od Bry-
tyjczyków, a w szczególności nielubianych Anglików, Szkoci nie byli gotowi na 
odłączenie. Artykuł skupia się na omówieniu tożsamości narodowej Szko-
tów,  a autorka pokazuje, jakie czynniki zdeterminowały organizację referen-
dum niepodległościowego oraz dlaczego ostatecznie na postawione w nim pyta-
nie Szkoci odpowiedzieli „nie”.   

Słowa kluczowe:  Szkocja,  Szkoci,  tożsamość narodowa, kultura,  szkocki sepa-
ratyzm, Wielka Brytania – regiony

Szybko postępujące procesy globalizacyjne stworzyły sieć powiązań i współ-
zależności między różnymi państwami i regionami naszego globu. Globalizacja 
ma jednak dwa oblicza. Z jednej strony sprzyja procesom  integracji i tworzeniu 
struktur ponadnarodowych, jak np. Unia Europejska, z drugiej w wielu narodach 
budzi świadomość regionalną i chęć podkreślenia niezależności i własnej toż-
samości. Świadczy o tym między innymi coraz popularniejszy dyskurs nacjona-
listyczny w wielu krajach europejskich, np. Francji, Hiszpanii, czy Wielkiej Bry-
tanii. Wiele regionów coraz częściej mówi o odłączeniu od dużych państw i uzy-
skaniu autonomii. Do regionów takich należy chociażby Szkocja, która przez wiele 
wieków była samodzielnym państwem, a jej mieszkańcy nie zapomnieli o swojej 
historii sprzed przyłączenia do Wielkiej Brytanii. W ostatnich latach Szkoci 
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coraz silniej podkreślali swoją odrębność od chociażby nielubianych Anglików, 
a stopniowo zdobywająca coraz większą władzę w kraju Szkocka Partia Naro-
dowa głosiła ideę odłączenia od Zjednoczonego Królestwa, która zaowocowała 
referendum państwowym na temat niepodległości we wrześniu 2014 roku.  

Celem artykułu jest omówienie specyfiki tożsamości narodowej Szkotów, 
między innymi na podstawie analizy dystynktywnych cech szkockiej kultury, 
bazującej na ustaleniach holenderskiego psychologa społecznego Geerta Hof-
stede oraz szkockiego socjologa Davida McCrona. Autorka pragnie również od-
powiedzieć na pytanie, jakie czynniki zdeterminowały organizację referendum 
niepodległościowego oraz dlaczego ostatecznie na postawione w nim pytanie 
Szkoci odpowiedzieli „nie”.   

 
Szkocja – historia i teraźniejszość 

 
Szkocja to stosunkowo duży region, obejmujący jedną trzecią  terytorium 

wysp brytyjskich, usytuowany w ich północnej części, tworzący razem z Anglią, 
Walią i Irlandią Północną Zjednoczone Królestwo. Sama Szkocja do Królestwa 
przyłączona została w roku 1707. Jej populacja to niedużo ponad 5 milionów 
mieszkańców. Stolicą Szkocji jest Edynburg, a największym miastem Glasgow. 
Szkocja podzielona jest na 32 hrabstwa1. Chociaż stanowi ona część Zjednoczo-
nego Królestwa i odpowiada przed władzami całego kraju to jednak od 1998 roku 
posiada także własny parlament i rząd2. Poza hymnem brytyjskim God Save the 
Queen Szkoci posiadają także własny Flouer O Scotland (Kwiat Szkocji). 
Szkocka flaga to biały krzyż św. Andrzeja na niebieskim tle3. W Szkocji 
najczęściej używanym językiem jest scots, czyli szkocka odmiana angielskiego, 
różnice między językami można dostrzec głównie w brzmieniu oraz pisowni np. 
D’ye ken, hen? = Do you know her? (Czy znasz ją?). Szkocki angielski to 
natomiast połączenie angielskiego i szkockiego, czyli najczęściej angielskie sło-
wa wymawiane ze szkockim akcentem. Poza tym usłyszymy także angielski 
międzynarodowy, brytyjski angielski oraz gaelicki szkocki, tzw. highland scots4. 

Obecnie możemy zaobserwować w Szkocji coraz większą sekularyzację 
społeczeństwa. Większość Szkotów w spisach powszechnych deklaruje brak wy-
znania. Wśród ludzi religijnych największy odsetek stanowią prezbiterianie – Koś-
ciół ten wyodrębnił się podczas szkockiej reformacji w 1560 roku, kiedy to na 
                                   
1 M. Gardiner, Modern Scottish Culture, Edinburgh 2005, s. 9. 
2 Tamże, s. 9–10.  
3 Tamże, s. 10.  
4 Language, [w:] Survival Guide: Tips for Travel & Communication in Scotland, http://acad.depa 
uw.edu/~mkfinney/teaching/Com227/culturalportfolios/SCOTLAND/LanguagePage.html [dostęp: 
20.08.2015].  
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czele z Johnem Knoxem uwolnił się spod wpływu Rzymu. Co ciekawe Kościół 
szkocki jest zdecydowanie bardziej liberalny niż angielski, np. kobiety mogły zo-
stawać duchownymi (prezbiterami) wiele lat wcześniej niż miało to miejsce w An-
glii. Drugą w kolejności największą grupę religijną stanowią rzymscy katolicy. 
W Szkocji mieszkają także stosunkowo nieliczni muzułmanie, buddyści oraz 
wyznawcy judaizmu5.  

Pierwszymi mieszkańcami Szkocji byli Piktowie, ale już w epoce brązu po-
jawili się tam także Celtowie pochodzący z terenów Irlandii6. Pod koniec 
siódmego stulecia na terenie dzisiejszej Szkocji wyodrębniły się cztery wielkie 
królestwa: Piktów, Szkotów, Anglów oraz Brytów7. Jedynym, co ludy te miały 
ze sobą wspólnego, była wiara chrześcijańska. W 849 roku król Szkotów, 
Kenneth McAlpine, pokonał Piktów i przejął ich ziemię8. Była to pierwsza próba 
zjednoczenie szkockich terytoriów i przekształcenia Szkotów w jeden naród. W tym 
samym czasie Anglicy zaczęli osiedlać się w południowych częściach Wysp 
rozwijając feudalny system rządów. Granica między Anglią a Szkocją nie była 
wyznaczona, co rozpoczęło serię konfliktów i wojen o kontrolę nad terytoriami9. 

Jednymi z najbardziej znanych były wojny o niepodległość Szkocji. Kiedy 
w XIII wieku zmarła księżniczka Małgorzata, wnuczka i spadkobierczyni 
szkockiego króla Aleksandra III, Szkocja pozostała bez władcy. Jednym z pre-
tendentów do tronu był Jan Balliol wspierany przez angielskiego króla Edwarda 
I. Kiedy Balliol wstąpił na szkocki tron, Edward zażądał od niego, aby Szkocja 
złożyła Anglii hołd lenny, Jan odmówił jednak, co doprowadziło do angielskie-
go najazdu na szkockie ziemie i zdetronizowania króla10. Jego następca, Robert 
Bruce, odpierał ataki Anglików, w czym pomagał mu wojownik William 
Wallace. Edward I został ostatecznie pokonany w bitwie pod Bannockburn 24 czer-
wca 1314 roku11. Po tym wydarzeniu Robert wstąpił na szkocki tron. Szkocja 
była niepodległym państwem do 1603 roku12. Wtedy Szkocja i Anglia zostały 
połączone unią personalną przez króla Jakuba I Stuarta. Jakub był synem 

                                   
5 Religion, [w:] Guide: Tips for Travel & Communication in Scotland, http://acad.depauw.edu/ 
~mkfinney/teaching/Com227/culturalportfolios/SCOTLAND/ReligionPage.html [dostęp: 20.08. 
2015]. 
6 In serach of Scotland,  http://www.bbc.co.uk/history/scottishhistory/ [dostęp: 20.08.2015]. 
7 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
8 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
9 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
10 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
11 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
12 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
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1 M. Gardiner, Modern Scottish Culture, Edinburgh 2005, s. 9. 
2 Tamże, s. 9–10.  
3 Tamże, s. 10.  
4 Language, [w:] Survival Guide: Tips for Travel & Communication in Scotland, http://acad.depa 
uw.edu/~mkfinney/teaching/Com227/culturalportfolios/SCOTLAND/LanguagePage.html [dostęp: 
20.08.2015].  
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5 Religion, [w:] Guide: Tips for Travel & Communication in Scotland, http://acad.depauw.edu/ 
~mkfinney/teaching/Com227/culturalportfolios/SCOTLAND/ReligionPage.html [dostęp: 20.08. 
2015]. 
6 In serach of Scotland,  http://www.bbc.co.uk/history/scottishhistory/ [dostęp: 20.08.2015]. 
7 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
8 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
9 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
10 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
11 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
12 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
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szkockiej królowej Marii I. W 1707 roku parlamenty obu krajów przyjęły Akt 
Unii stając się Królestwem Wielkiej Brytanii13.  

Po zjednoczeniu z Anglią Szkocja zaczęła bardzo szybko się rozwijać, a Szkoci 
stali się pionierami w dziedzinie wynalazczości. Szkot Robert Napier był 
jednym z najsłynniejszych na świecie mechaników wachtowych, słynni szkoccy 
matematycy i fizycy to Lord Kelvin oraz James Clerk Maxwell, Alesander Gra-
ham Bell wynalazł i rozwinął telefon, zaś John Logie Baird, również Szkot, uz-
nawany jest za twórcę telewizji. Wśród sławnych szkockich pisarzy wymienić 
można – sir Arthura Conan Doyla, Lorda Georga Byrona, Roberta Louisa Ste-
vensona oraz Joanne Rowling. Szkocką firmą jest również produkująca sprzęt 
biurowy Hewlett Packard. Szkotów uznaje się także za twórców golfa14.  

W 1999 roku15, po raz pierwszy od roku 1707, w Edynburgu zebrał się na 
obrady szkocki parlament. To wydarzenie stało się dla Szkotów przełomowym 
momentem i otworzyło nową kartę szkockiej historii. 

 
Szkoci czy Brytyjczycy – o szkockiej tożsamości dualistycznej 

 
Szkocka historia jest jednym z głównych wyznaczników konstytuowania 

się szkockiej tożsamości narodowej. Szkoci od początku istnienia swojego 
państwa musieli walczyć o niepodległość z ludami najeżdżającymi ich państwo: 
Rzymianami, Angliami i Wikingami, Anglikami. Kiedy w XVIII wieku doszło 
do zjednoczenia Anglii i Szkocji, ta druga przestała być samodzielnym, niepod-
ległym państwem, stała się częścią Wielkiej Brytanii. Obecnie stereotypowym 
obrazem Brytyjczyka jest raczej elegancki Anglik pijący popołudniową herbatę, 
aniżeli Szkot w swoim kilcie i z butelką whisky. Według szkockiego socjologa 
Davida McCrona we współczesnej Szkocji brytyjska tożsamość państwowa 
znajduje się na drugim planie. Większość mieszkańców uważa się najpierw za 
Szkotów, potem dopiero za Brytyjczyków. W swojej książce Understanding 
Scotland: The Sociology of a Nation badacz twierdzi, że utożsamianie się z bry-
tyjskością charakterystyczne jest raczej dla starszego pokolenia, które wciąż ma 
w pamięci wojnę oraz lata 50., kiedy Wielka Brytania świetnie rozwijała się 
gospodarczo. Młode pokolenie Szkotów myśli o swojej brytyjskości bardziej w ka-
tegoriach narodowości wpisanej do dowodu osobistego16.  

Według badań przeprowadzonych przez portal What Scotland Thinks w 2013 roku 
69% Szkotów określa siebie jako Szkotów, a tylko 20% jako Brytyjczyków. 

                                   
13 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
14 History, [w:] Guide: Tips for Travel… 
15 M. Gardiner, dz. cyt., s. 11. 
16 D. McCrone, Understanding Scotland: The Sociology of a Nation, Edinburgh 2001, s. 48–49.   
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Jednak kiedy zmuszeni są podać tylko jedną narodowość, większość, bo aż 82%, 
woli mówić, że są najpierw Szkotami, a potem Brytyjczykami17.    

Warto jest także zwrócić uwagę na fakt, że angielska tożsamość narodowa 
jest nie tylko mało badana, ale także stosunkowo mało wyrazista. Szkoci przy-
zwyczajeni są do patrzenia na siebie samych w sposób dualistyczny (są Szko-
tami i Brytyjczykami naraz), Anglicy natomiast uważają siebie najczęściej po 
prostu za Brytyjczyków. Według myślenia stereotypowego Szkocja jest niejako 
poddana Anglii, utożsamiającej się z Wielką Brytanią, a co się z tym wiąże sama 
silniej utożsamia się z mniejszą grupą narodową. W kwestii przynależności do 
Europy Szkotom łatwiej jest identyfikować się z byciem Europejczykiem niż np. 
Anglikom, po pierwsze dlatego, że przyzwyczajeni są do podwójnej tożsamości 
narodowej, a po drugie ponieważ Unia Europejska promuje niezależność, co 
jednoznacznie łączy się z ich retoryką odłączenia od Zjednoczonego Króle-
stwa18.  

Warto jest tutaj również zwrócić uwagę na dobrze znany stereotyp niechęci 
Szkotów wobec Anglików. Jak napisała Anna Kulpa w swoim artykule Tożsa-
mość Szkotów – etniczna czy obywatelska: 

 
Tożsamość Szkotów opiera się również na nieustannym podkreślaniu różnic po-
między Szkotami i Anglikami w każdej sferze. Ekskluzywność wobec Anglików 
nie przeszkadza bowiem inkluzyjnemu nastawieniu wobec brytyjskości19.  

 
Historia, szczególnie w kontekście niechęci do Anglików jest jednym z pod-

stawowych czynników kształtujących szkocką tożsamość. Szkoci celebrują 
wszystkie zwycięstwa nad Anglikami oraz bohaterów przeciwstawiających się 
najeźdźcom takich jak William Wallace czy Robert Bruce.  

Portal What Scotland Thinks przeprowadził w 2007 roku wśród Szkotów 
sondaż, w którym zapytano ich, które z wymienionych cech najlepiej opisują 
Anglików20. 40% badanych odpowiedziało, że Anglicy są bardziej aroganccy niż 
Szkoci, 35%, że są chłodniejsi i mniej przyjaźni, 27%, że są bardziej nieuprzejmi, 
25%, że są bardziej ksenofobiczni, 23%, że są bardziej konserwatywni, a 17%, że 
                                   
17 Where on this scale would you place your identity?, http://whatscotlandthinks.org/questions/ 
moreno-national-identity-six-answer-options#line [dostęp: 20.08.2015].  
18 V. Weber, Scottish, English, British, European Identities: A Literature Review, http://www. 
sociology.ed.ac.uk/youth/docs/v_webers_lit_rev.pdf, s. 1-2 [dostęp: 20.08.2015]. 
19 A. Kulpa, Tożsamość Szkotów – etniczna czy obywatelska?, „Społeczeństwo i Polityka” 2010, nr 4 
(25), s. 10. 
20 Which of the following qualities do you think best describe English people?, http:// whatscotland 
thinks.org/questions/which-of-the-following-qualities-do-you-think-best-describe-english-people 
[dostęp: 20.08.2015]. 
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Unii stając się Królestwem Wielkiej Brytanii13.  

Po zjednoczeniu z Anglią Szkocja zaczęła bardzo szybko się rozwijać, a Szkoci 
stali się pionierami w dziedzinie wynalazczości. Szkot Robert Napier był 
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można – sir Arthura Conan Doyla, Lorda Georga Byrona, Roberta Louisa Ste-
vensona oraz Joanne Rowling. Szkocką firmą jest również produkująca sprzęt 
biurowy Hewlett Packard. Szkotów uznaje się także za twórców golfa14.  
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gospodarczo. Młode pokolenie Szkotów myśli o swojej brytyjskości bardziej w ka-
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13 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
14 History, [w:] Guide: Tips for Travel… 
15 M. Gardiner, dz. cyt., s. 11. 
16 D. McCrone, Understanding Scotland: The Sociology of a Nation, Edinburgh 2001, s. 48–49.   

 
 165

 
  

Jednak kiedy zmuszeni są podać tylko jedną narodowość, większość, bo aż 82%, 
woli mówić, że są najpierw Szkotami, a potem Brytyjczykami17.    
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17 Where on this scale would you place your identity?, http://whatscotlandthinks.org/questions/ 
moreno-national-identity-six-answer-options#line [dostęp: 20.08.2015].  
18 V. Weber, Scottish, English, British, European Identities: A Literature Review, http://www. 
sociology.ed.ac.uk/youth/docs/v_webers_lit_rev.pdf, s. 1-2 [dostęp: 20.08.2015]. 
19 A. Kulpa, Tożsamość Szkotów – etniczna czy obywatelska?, „Społeczeństwo i Polityka” 2010, nr 4 
(25), s. 10. 
20 Which of the following qualities do you think best describe English people?, http:// whatscotland 
thinks.org/questions/which-of-the-following-qualities-do-you-think-best-describe-english-people 
[dostęp: 20.08.2015]. 
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zdecydowanie więcej narzekają21. Co ciekawe, badanie miało formę kwestiona-
riusza zamkniętego, z którego należało wybrać gotową odpowiedź, a wszystkie 
zostały zestawione w następujący sposób: mniej/bardziej niż Szkoci. Wydawać 
by się mogło więc, że sondaż tego typu jest niezwykle tendencyjny, jednak w zna-
cznym stopniu trafnie obrazuje on stosunek Szkotów do południowych sąsiadów. 
Nazwanie Szkota Anglikiem jest dla niego największą obrazą.  

 
Jacy tak naprawdę są Szkoci? 

 
Geert Hofstede, holenderski psycholog społeczny, na przełomie lat sześć-

dziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku przeprowadził wśród pracowników 
koncernu IBM z różnych krajów badania, które wykazały pewien schemat 
myślenia, wzorce i zachowania charakterystyczne dla poszczególnych narodów, 
tzw. kulturę organizacyjną. Wyróżnił on między innymi następujące wymiary 
kultury: indywidualizm i kolektywizm – określający relacje jednostki z grupą 
społeczną; dystans władzy określa stosunek danej kultury do władzy oraz 
poziom nierówności; unikanie niepewności – dotyczące sposobu radzenia sobie 
z niepewnością, strachem, dwuznacznością, w tym z wyrażaniem emocji oraz 
kontrolą agresji; a także męskość i kobiecość – związane z postrzeganiem ról 
męskich i kobiecych w danej kulturze22. Wśród badanych krajów jest także 
Wielka Brytania, jednak punkty podane dla tego kraju określają bardziej 
Brytyjczyka aniżeli Szkota; sama Szkocja nie była badana ani przez Hofstedego 
ani jego uczniów. Mimo to, w opinii autorki, posługując się wynikami brytyj-
skimi za pomocą wymienionych wymiarów kultury można opisać również 
Szkotów.  

Wielka Brytania jest krajem o wysokim poziomie indywidualizmu; wynosi 
on według Hofstedego aż 89 punktów w skali stustopniowej23. W opinii autorki 
wynik ten można odnieść również do Szkocji. Kultury indywidualistyczne są 
bardziej skupione na osobistych, indywidualnych osiągnięciach niż na polepsza-
niu warunków życia grupy. Charakterystycznym elementem takich kultur jest 
także dążenie do współzawodnictwa. O wysokim indywidualizmie Szkotów 
może świadczyć chociażby ilość wynalazków i odkryć, jakie przypisuje się jej 
mieszkańcom. Szkoci wierzą także, że każdy obywatel powinien mieć równe 
prawa. Warto jednak podkreślić, że indywidualizm odnosi się tutaj raczej do 
kwestii związanych z życiem zawodowym niż osobistym. Gdyby wziąć pod 
uwagę relacje Szkotów z przyjaciółmi, spędzanie wolnego czasu, wynik byłby 
                                   
21 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
22 G. Hofstede, G.J. Hofstede, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, tłum. M. Durska, 
Warszawa 2007, s. 35–36.  
23 United Kingdom, http://geert-hofstede.com/united-kingdom.html [dostęp: 20.08.2015].  
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zdecydowanie niższy, ponieważ Szkoci nie stronią od kolektywnego spędzania 
czasu chociażby w pubach. 

Dla Wielkiej Brytanii wskaźnik unikania niepewności wynosi 35 punk-
tów24. Szkoci również są narodem o niskim poziomie unikania niepewności. 
Jedną z przyczyn tego jest fakt, że Szkocja, poza wojnami domowymi, rzadko 
kiedy zaangażowana była w spory czy konflikty. Usytuowanie Szkocji na 
wyspie sprawia, że jest ona odcięta i niejako chroniona przed atakami z ze-
wnątrz. Szkoci są także otwarci na nowe pomysły, nie boją się drastycznych 
zmian w swoim społeczeństwie, o czym świadczy chociażby przeprowadzenie 
referendum niepodległościowego i wiele powstań przeciwko Anglikom.  

Poziom dystansu do władzy w Wielkiej Brytanii jest bardzo niski, wynosi 
35 punktów25, co może dziwić zważywszy na jej ustrój, którym jest monarchia 
parlamentarna. Mówiąc o Szkotach należy podkreślić, że ich podejście do 
władzy jest dwojakie. Szkocja jest krajem o niskim dystansie władzy w stosunku 
do władz szkockich; reprezentanci do szkockiego parlamentu wybierani są przez 
samych Szkotów. Społeczeństwo szkockie nie jest zhierarchizowane, dzięki 
czemu zwykłym ludziom łatwiej jest się utożsamiać z politykami, ponieważ 
żeby zostać członkiem parlamentu nie trzeba pochodzić z rodziny szlacheckiej. 
Dystans władzy jest jednak dużo większy w stosunku do władzy centralnej, czyli 
władz Wielkiej Brytanii i jeśli spoglądamy na niego pod takim kątem jego 
wartość dla Szkocji wynosić będzie zdecydowanie więcej niż 35 punktów. 

Dla Wielkiej Brytanii wskaźnik męskości utrzymuje się na średnim pozio-
mie, wynosząc 66 punktów26. Szkoci z kolei są, w opinii autorki, przedstawicie-
lami kultury męskiej i omawiany wskaźnik w przypadku Szkocji plasuje się na 
nieco wyższym poziomie. W przeszłości kobiety zajmowały się domem, a męż-
czyźni zarabiali na życie. Obecnie, chociaż wciąż wiele Szkotek za swoją pracę 
uznaje bycie panią domu, powoli zaczynają one realizować się także zawodowo. 
W biznesie mężczyźni często zatrudniani są jako dyrektorzy, czy administrato-
rzy, kobiety natomiast jako sekretarki.   

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech Szkocji jest zakorzeniony w jej 
społeczeństwie system klanowy. Struktura klanowa ma swoje źródło w celtyckiej 
przynależności plemiennej oraz normańskim systemie feudalnym. Na czele 
klanu stał naczelnik, który skupiał wokół siebie szlachtę, która w zamian za 
posłuszeństwo otrzymywała ochronę. Członkowie klanu składali naczelnikowi 
hołd lenny i byli jego wojskiem. Niżej stali tzw. dansmeni, którzy zajmowali się 
                                   
24 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
25 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
26 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
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21 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
22 G. Hofstede, G.J. Hofstede, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, tłum. M. Durska, 
Warszawa 2007, s. 35–36.  
23 United Kingdom, http://geert-hofstede.com/united-kingdom.html [dostęp: 20.08.2015].  
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24 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
25 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
26 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
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uprawianiem niedużych gospodarstw rolnych. Ziemie, chociaż prawnie należące 
do szkockiego władcy, były przez poszczególne klany swobodnie zarządzane. 
Charakterystyczne dla struktury klanowej są ciągłe wojny między poszcze-
gólnymi klanami, które często kończyły się interwencją królewskiej armii. 
Struktura klanowa została oficjalnie zniesiona w 1707 roku, po połączeniu 
Szkocji i Anglii27. Z tradycją klanową wiąże się także kilt. Jest to szkocka 
spódniczka, najczęściej tweedowa, którą noszą mężczyźni. Co ważne każdy 
szkocki klan miał odpowiedni dla siebie wzór kraty na tweedzie, z którego 
wytwarzano strój. Kilt stał się oficjalnym strojem Szkotów w 1720 roku, chociaż 
nosili go oni już od roku 1575. Był to przede wszystkim strój militarny. Obecnie 
kilt noszony jest na specjalne okazje28. 

Z kiltem i strukturą klanową związane są także kobzy, czyli narodowy 
szkocki instrument. Kobza to tradycyjny instrument pasterski pochodzenia 
azjatyckiego i afrykańskiego. Na Wyspach pojawił się  dzięki Rzymianom. 
Już w XV wieku na wyspie Skye kształcono kobziarzy w prawdziwej akademii. 
Instrument był bardzo popularny wśród szkockiego wojska i często wykorzy-
stywany do podnoszenia na duchu walczących żołnierzy29. 

Jednym z najbardziej znanych stereotypów o Szkotach jest ten o szkockiej 
oszczędności. Sami Szkoci przyznają się do tej cechy i często z niej żartują30. 
Szkoci sławni są też z ciepła i gościnności, a pozytywne nastawienie do cudzo-
ziemców sprawia, że to właśnie wspomniany czynnik jest jednym z powodów 
wybierania Szkocji jako kraju osiedlania się lub po prostu odpoczynku wakacyj-
nego31. Ze szkocką gościnnością i zamiłowaniem do towarzystwa wiąże się 
także tradycja spędzania wieczorów w pubach32.  

 
Powstanie Szkockiej Partii Narodowej 

 
Początki popularności szkockiego ruchu narodowego należy datować na 

lata siedemdziesiąte XIX wieku33. Przeprowadzone w tamtym czasie reformy 
wyborcze dawały prawo głosu dużej części robotników. Większość szkockiego 
proletariatu reprezentowała poglądy typowo nacjonalistyczne, szczególnie, że 
                                   
27 R. Fisher, K. Wolf, Szkocja, Warszawa 2011, s. 65. 
28 The Early History of the Kilt, http://www.scottishtartans.org/kilt.html [dostęp: 20.08.2015]. 
29 R. Fisher, K. Wolf, dz. cyt., s. 83. 
30 The official gateway to Scotland, http://www.aboutscotland.in/ [dostęp: 20.08.2015]. 
31 Tamże, [dostęp: 20.08.2015]. 
32 R. Fisher, K. Wolf, dz. cyt., s. 123. 
33 Ł.G. Burak, Ewolucja szkockiej tożsamości narodowej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej 
Brytanii, „Kultura i Historia”, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/1869 [dostęp: 
20.08.2015].  
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klasę wyższą stanowili w tamtym czasie w Królestwie głównie Anglicy. 
Pierwszą socjalistyczną partią polityczną, która głośno mówiła o odrodzeniu 
szkockiej państwowości, była Szkocka Parlamentarna Partia Pracy34. Jednym 
z punktów jej programu była chęć realizacji w Królestwie tzw. reformy dewolu-
cyjnej35, która miała przekazać część uprawnień Parlamentu w Londynie 
jednostkom terytorialnym. Na prawicy o szkockiej suwerenności wspominali 
politycy Partii Liberalnej oraz konserwatyści. W 1889 roku założyli oni stowa-
rzyszenie Home-Rule-all-Round36, którego postulaty skupiały się głównie na 
zwiększeniu autonomii regionów brytyjskich. Na tym stowarzyszeniu wyrosła 
Partia Unionistyczna. Wybuch pierwszej wojny światowej zahamował jednak 
wszelkie procesy legislacyjne związane z delegowaniem uprawnień regionom. 
Poza tym, większość szkockich organizacji regionalnych chciała przede wszyst-
kim przekonać władze brytyjskie do zdecentralizowanej formy rządów; niepod-
ległość nie była wtedy jeszcze głównym celem. Wyjątkiem była skrajnie 
prawicowa Narodowa Liga Szkotów37, która przede wszystkim postulowała 
utworzenie niezależnego szkockiego parlamentu, a także podejmowała działania 
na rzecz odrodzenia szkockiej kultury.  

W 1928 roku w Glasgow odbyła się konferencja zwolenników niepodległo-
ści38. Pojawili się na niej posłowie z różnych partii i opcji politycznych. Powoła-
no wtedy do życia Narodową Partię Szkocji39. Partia ta była jednak bardzo 
niespójna wewnętrznie i ciągle dochodziło w niej do sporów. Spierano się o to, 
która z koncepcji jest ważniejsza – reforma dewolucyjna czy całkowita niepod-
ległość Szkocji. Frakcja opowiadająca się za niepodległością w 1934 roku 
połączyła się z Partią Szkocką tworząc Szkocką Partię Narodową, która istnieje 
do dnia dzisiejszego40. 

 
Szkockie referendum niepodległościowe 

 
Po wyborach w Szkocji 5 maja 2011 roku41 Szkocka Partia Narodowa zdo-

była 69 z 129 mandatów w parlamencie. Rozmowy szkockiego premiera Alexa 
Salmonda z Davidem Cameronem odnośnie przeprowadzenia w Szkocji referen-

                                   
34 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
35 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
36 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
37 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
38 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
39 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
40 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
41 Scot Referendum, https://www.scotreferendum.com/  [dostęp: 28.08.2015]. 



 
 168 

uprawianiem niedużych gospodarstw rolnych. Ziemie, chociaż prawnie należące 
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34 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
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dum niepodległościowego odbyły się między 25 stycznia a 11 maja 2012 roku42. 
W końcu obaj politycy 15 października 201243 podpisali tzw. Edinburgh 
Agreement, który zapewniał szkockiemu parlamentowi możliwość przepro-
wadzenia referendum przy zachowaniu zasad uczciwości, przejrzystości      
i przyzwoitości. 30 stycznia 2013 roku44 parlament szkocki zaakceptował 
pytanie: „Czy Szkocja powinna zostać niepodległym krajem?”. 12 marca 2013 ro-
ku45 Parlament zaakceptował Scottish Independence Referendum Bill. Referen-
dum odbyło się 18 października 2014 roku46. Jego oficjalne wyniki przedstawiały 
się następująco: na „tak” zagłosowało 1 617 989 osób47, co stanowiło 44,5%, 
na „nie” 2 001 92648 osób, czyli 55,5%, przy frekwencji 84,6%49. 

Jedną z innowacji wprowadzonych przez szkocki parlament było obniżenie 
wieku uprawniającego do głosowania do 16 lat50. Referendum rozstrzygał wynik 
50% plus jeden głos51. Wśród uprawnionych do głosowania znaleźli się także 
imigranci żyjący w tym kraju na stałe, w tym około 33 tysięcy Polaków52. W związku 
z wyznaczeniem daty referendum i faktem, że wystąpienie Szkocji ze Zjedno-
czonego Królestwa stało się bardziej realne, zainicjowano rozmowy dotyczące 
przyszłości regionu i tego, jakie konsekwencje będą wiązać się z jego odłącze-
niem od Wysp. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że Szkocja uzyskałaby 
niepodległość dopiero po 18 miesiącach od referendum53, co mogłoby wiązać się 
z odpływem ludności z tego terenu. Problemu nie stanowiły flaga, czy hymn, 
ponieważ te Szkocja posiada, stanowiła go jednak waluta. Parlament szkocki 
chciał zachować funta jako walutę narodową, jednak na to nie chciał się zgodzić 
parlament brytyjski. Przyjęcie nowej waluty wiązałoby się między innymi z ucieczką 
kapitału, a na przyjęcie euro Szkoci musieliby jeszcze długo poczekać54.  

Jako nowy kraj nie byliby już członkiem Unii Europejskiej, a co za tym 
idzie Szkocja musiałaby od nowa przechodzić proces akcesyjny, który trwałby 
                                   
42 Tamże [dostęp: 28.08.2015]. 
43 Tamże [dostęp: 28.08.2015]. 
44 Tamże [dostęp: 28.08.2015]. 
45 Tamże [dostęp: 28.08.2015]. 
46 Tamże [dostęp: 28.08.2015]. 
47 Tamże [dostęp: 28.08.2015]. 
48 Tamże [dostęp: 28.08.2015]. 
49 Tamże [dostęp: 28.08.2015]. 
50 Tamże [dostęp: 28.08.2015]. 
51 Tamże [dostęp: 28.08.2015]. 
52 M. Gąsior, O co chodzi z referendum w Szkocji? 10 najważniejszych rzeczy o głosowaniu, o któ-
rym mówi cała Europa, http://natemat.pl/117225,faq-szkocja-10-pytan-o-referendum-niepodleglo 
sciowe-na-ktore-trzeba-znac-odpowiedzi [dostęp: 28.08.2015]. 
53 Tamże [dostęp: 28.08.2015]. 
54 Tamże [dostęp: 28.08.2015]. 
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około pięciu lat55. Wiele szkockich firm, takich jak np. Bank of Scotland, czy 
Standard Life zapowiadały przeniesienie się do Londynu56. Parlament brytyjski 
natomiast zapowiedział zamknięcie granic i wprowadzenie wiz w przypadku 
odłączenia się Szkocji od Zjednoczonego Królestwa57. Ponadto Szkocja zadłu-
żona byłaby w Wielkiej Brytanii na około 130 miliardów funtów58. Argumento-
wano też, że Szkoci nie mają wystarczająco wykształconych kadr, aby zarządzać 
wojskiem59. Problemem dla Londynu był natomiast fakt, że to właśnie na terenie 
Szkocji znajduje się większa część brytyjskich złóż ropy naftowej. 

Warto jest także zwrócić uwagę na fakt, że Szkocja jest częścią Wielkiej 
Brytanii posiadającą największe przywileje i korzystającą z największych 
dofinansowań. Poprzedni premier Wielkiej Brytanii, Gordon Brown, jest Szko-
tem, Szkocja wysyła do Parlamentu w Londynie 59 posłów, a ponadto ma 
własny parlament w Edynburgu, liczący 129 posłów, który posiada władzę nad 
dziedzinami takimi jak sądownictwo, edukacja, służba zdrowia, czy rolnictwo60.
Anglia, Walia i Irlandia Północna nie posiadają oddzielnego organu ustawo-
dawczego. Zasiadający w parlamencie brytyjskim posłowie szkoccy mogą 
bezpośrednio wpływać na ustawy dotyczące Anglii i Walii, podczas gdy 
angielscy i walijscy politycy nie mają możliwości wpływania na to, co dzieje się 
w parlamencie w Edynburgu. Co więcej, w latach 70. XX w. stworzono w Wiel-
kiej Brytanii tzw. Barnett Formula61, czyli system dofinansowywania poszcze-
gólnych części Królestwa. Obecnie wydatki publiczne na przeciętnego Szkota są 
o 1800 funtów rocznie wyższe niż na mieszkańca pozostałych regionów.

Uwagi końcowe 

Czynnikiem, który miał największy wpływ na szkocką tożsamość narodo-
wą, była historia państwowości szkockiej. Kraj, który przez wiele stuleci był 
niepodległy, nagle został jedynie regionem, częścią składową wielkiego impe-
rium. Od 1707 roku dla reszty świata Szkoci przestali być Szkotami, stali się 
Brytyjczykami lub co gorsza Anglikami. To pamięć o niepodległości, chęć pod-

55 Tamże [dostęp: 28.08.2015].
56 Tamże [dostęp: 28.08.2015].
57 Tamże [dostęp: 28.08.2015].
58 Tamże [dostęp: 28.08.2015].
59 Tamże [dostęp: 28.08.2015].
60 Zasady działania Parlamentu Szkockiego, http://www.scottish.parliament.uk/WebSPEIR 
Resources/SP_HTSPW_Polish_Nov_2014_web.pdf [dostęp: 28.08.2015].
61 Devolution: What's the Barnett formula?, http://www.bbc.com/news/uk-29477233, [dostęp: 
28.08.2015].
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55 Tamże [dostęp: 28.08.2015].
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57 Tamże [dostęp: 28.08.2015].
58 Tamże [dostęp: 28.08.2015].
59 Tamże [dostęp: 28.08.2015].
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61 Devolution: What's the Barnett formula?, http://www.bbc.com/news/uk-29477233, [dostęp: 
28.08.2015].
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kreślenia własnej odrębności i zachowania tożsamości sprawiły, że tak silnie 
zakorzenione są w mieszkańcach tego kraju z jednej strony dążenia separatysty-
czne, z drugiej zaś niechęć do Anglików, którzy stali się w pewien sposób 
symbolem najeźdźcy.  

Ciekawa jest również dualistyczna tożsamość Szkotów, która widoczna jest 
w bardzo wielu aspektach ich życia. Współcześni Szkoci nie wyrzekają się bycia 
Brytyjczykami, a jedynie przypisują temu faktowi drugorzędne znaczenie. Cała 
współczesna idea szkockości opiera się właśnie na zestawieniu ze sobą elemen-
tów kontrastujących. Świetnie pokazuje to odniesienie do tego narodu badań 
Geerta Hofstede. Z jednej strony Szkoci są silnie indywidualistyczni, wielu z nich to 
naukowcy i wynalazcy, z drugiej kochają przesiadywanie w barach i spędzanie 
czasu w sposób niezwykle kolektywny, co ma swoje podłoże między innymi 
w historii i strukturze klanowej, gdzie źródłem identyfikacji była grupa, a nie 
jednostka. Mieszkańcy Wyżyn znani są ze swojego zamiłowania do nauki oraz 
edukacji, jednakże nie przeszkadza im to w wierzyć w duchy i potwory oraz 
hołubić narodowe mity i legendy.  

Współcześni Szkoci, chociaż wciąż z przyjemnością ubierają się w kilt, je-
dzą haggis, podrygują przy dźwiękach kobz i rzucają kłodami podczas Highland 
Games, nie są już jednak nieokiełznaną siłą, średniowiecznymi wojownikami 
walczącymi o niepodległość jak William Wallace, grany przez Mela Gibsona w filmie 
Braveheart. Współcześni Szkoci żyją w dobrobycie, są częścią Zjednoczonego 
Królestwa i jak najlepiej starają się to wykorzystać. Dyskurs szkockich separaty-
stycznych partii narodowych nie ma tak dużego odzwierciedlenia w społeczeń-
stwie, jak by się mogło wydawać z sondaży. 

Prawdą jest, że chociaż w referendum przewaga głosów na „nie” była nie-
znacznie tylko wyższa, to Szkocja wciąż pozostaje częścią Zjednoczonego 
Królestwa. W tym miejscu warto także zaznaczyć, że przez ostatnie lata struktu-
ra szkockiego społeczeństwa bardzo się zmieniła, przede wszystkim z powodu 
ciągłego napływu imigrantów. Fakt, że pozwolono im wziąć udział w referen-
dum również miał niemały wpływ na jego wynik. Imigranci oddający swoje 
głosy obawiali się wystąpienia kraju z Królestwa, ponieważ wiązałoby się to dla 
nich z niepewnością tego, co przyniesie przyszłość. Jednocześnie ten sam argu-
ment przemówił również do wielu Szkotów. Duża część z nich żyje w dobroby-
cie, a odłączenie i niepodległość mogłyby oznaczać wiele problemów, przewa-
lutowanie, odpływ kapitału, mniejsze pensje, zamknięcie granic, utrudnienia w drodze 
do pracy, czy nawet podczas podróży do członków rodziny mieszkających w Anglii, 
Walii czy Irlandii; wielu ludzi z pewnością straciłoby pracę. Wielu Szkotów nie 
było gotowych na tak poważny krok. Czym innym jest przecież parę niepo-
chlebnych zdań wymierzonych w rząd brytyjski podczas dyskusji z przyjacielem 
w pubie przy alkoholu, a czym innym rzeczywiste stawienie czoła wszystkiemu, 
co wiąże się z niepodległością.  
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Cultural distinctiveness of Scots  
and Scottish separatist aspirations

Scottish national identity is both unknown and little studied. Scots are treated as 
Britons and no one seems to notice their distinctiveness from them. Scots’ referendum 
was a surprise to many, not only because it was well organized, but also because of its 
result. Even though the Scots use to emphasize their distinctiveness from the Britons, 
especially from the disliked Englishmen, they were not ready to become an indepen-
dent nation. The article focuses on discussing the Scots’ national identity and the 
author shows what factors determined the organization of the referendum and why 
the Scots answered „no” to the question posed.  
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Artykuł analizuje tożsamość regionalną mieszkańców Donbasu. Autorka wyja-
śnia, w jaki sposób wspólne doświadczenia społeczne, wartości i podobny styl 
życia ukształtowały społeczeństwo i zadecydowały o silnym poczuciu przynależ-
ności do wspólnoty, opartej na wspólnym terytorium, na omawianym obsza-
rze. Poruszony zostaje problem oligarchicznego modelu zarządzania, który 
opóźnił rozwój społeczeństwa obywatelskiego, a także kwestia nierówności 
społecznych, która doprowadziła do rozwoju relacji patron-klient. Wyja-
śnia też, jak liczne mity i stereotypy o Donbasie zakorzenione w świadomo-
ści ludzi i wykorzystywane przez różnych polityków, przyczyniają się do eska-
lacji konfliktu między wschodnią i zachodnią częścią Ukrainy. 
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Donbaski separatyzm jest bardzo aktualnym i ważnym tematem do dyskusji nie 

tylko na Ukrainie, czy w Rosji, ale i w kontekście ogólnoeuropejskim, a nawet 
globalnym. W poniższym artykule nakreślę podłoże i specyfikę tożsamości miesz-
kańców tego regionu, starając się jej nie krytykować, ani nie osądzać oraz mając 
nadzieję, że zrozumienie racji obu stron konfliktu jest ważną drogą ku jego 
zażegnaniu.  

Donbas jest regionem  znajdującym się we wschodniej części Ukrainy. Mo-
żemy  mówić o małym (obwody doniecki i ługański) i o dużym Donbasie (część 
ziem: charkowskiej, dniepropietrowskiej, zaporoskiej i rostowskiej). W języku 
potocznym określenie „Donbas” jest częściej używane w odniesieniu do ob-
wodów donieckiego i ługańskiego. 

Różnice w kulturze i mentalności, widoczne pomiędzy mieszkańcami Don-
basu i większością społeczeństwa Ukrainy są spowodowane głównie przez 
czynniki historyczne, etniczne i regionalne. Społeczne i kulturowe różnice 
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między wschodem i zachodem Ukrainy związane są z historią ról, jakie Europa 
Zachodnia i Rosja odgrywały, względnie chciały odgrywać, w rozwoju politycz-
no-gospodarczym i kulturalnym obszarów, które  składają się na współczesną 
Ukrainę.  

Dzikie Pola w XV i XVI wieku przyciągały rzesze ludności z różnych części Eu-
ropy Wschodniej oraz z Azji. Ziemia niczyja symbolizowała wolność i swoiste 
miejsce schronienia dla tych, którzy pragnęli wyzwolić się od prześladowań i ró-
żnych form wyzysku. Na ówczesnych ziemiach Donbasu zamieszkiwały liczne 
grupy ludności, co  było powodem nieustannych walk międzyetnicznych. Dzikie 
Pola zrodziły m.in. Kozaków. W XVII w. ziemie Donbasu zostały najpierw za-
siedlone przez Kozaków zaporoskich, a następnie Kozaków dońskich. Ich styl życia, 
pełen wolności, ale także brutalny, przyczynił się do powstania mitu o  dzikim i nie-
kontrolowanym terytorium1.  

Również wejście wspomnianych ziem w drugiej połowie XVII w. w skład impe-
rium rosyjskiego nie ukróciło wśród mieszkańców sąsiadujących z nimi obszarów 
obaw przed kozacką hardością i wojowniczością. Kozacy dońscy uzyskali 
autonomię, natomiast struktury wojskowe Kozaków zaporoskich zostały zlikwi-
dowane. Po wprowadzeniu w Donbasie poddaństwa „wolne pola” straciły swój 
status, przetrwały jednak w postaci mitu, który jeszcze przez długi czas przycią-
gał ludzi na omawiane tereny. 

Na początku XIX wieku pojawiają się pierwsze kopalnie. W 1795 roku  Kata-
rzyna II wydaje zezwolenie na budowę huty i w tym samym roku Charles 
Gascoigne, inżynier pochodzenia brytyjskiego, zaczyna jej budowę. Wieś, jaką 
utworzono  wokół huty, otrzymała nazwę Ługańsk. W 1869 roku John Hughes 
(Walijczyk) rozpoczął budowę pierwszej huty w miejscowości Juzowka (nazwa 
pochodzi od nazwiska założyciela). Jest to jednocześnie data założenia Doniec-
ka, który w roku 1927 przyjął nazwę Stalino, a w 1960 – Donieck. Kapitał 
zagraniczny stanowił znaczącą część środków zasilających rozwój przemysłowy 
Donbasu. Pierwsi założyciele kopalń oraz hut byli cudzoziemcami i to właśnie 
oni jeszcze przez długi czas sprawowali władzę w nich oraz w otaczających je 
miejscowościach2. 

Możliwość pracy przyciągała duże rzesze ludzi z całego imperium. Zjawi-
sko migracji  stało się tym samym nieodłącznym elementem historii Donbasu. 
Rozwojowi regionu towarzyszyła wielokulturowość. Donbas często stawał się także 
miejscem ostoi dla kryminalistów i nowym domem dla tych, których rząd nie 
tolerował. Procesy etniczne w Donbasie, zachodzące na przełomie XIX i XX wieku, 

                                   
1 Г. Куромія, Свобода і терор на Донбасі Українсько-російське прикордоння, 1870–1990-ті 
роки, tłum. Г. Корян, А. Агеєв, Київ 2002,  s. 510. 
2 M. Studenna-Skrukwa, Ukraiński Donbas, Poznań 2014, s. 307.  
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można porównać ze zjawiskiem melting pot. Polegało ono na tym, że ludzi 
znajdujących się w oderwaniu od swoich narodowych korzeni  łączyła i niejako 
upodobniała do siebie tożsamość regionalna. Narodziła się ona z niemalże 
identycznych doświadczeń: migracji, ciężkiej pracy w hutach i kopalniach, a ta-
kże konieczności podporządkowania, rodzącej nienawiść do właścicieli ziemskich, 
oraz wspólnej walki o sprawiedliwość. Według spisu ludności z 1897 roku w Don-
basie zamieszkiwali: Małorusini (Ukraińcy) (52,4%), Rosjanie (28,7%), Grecy 
(6,4%), Niemcy (4,2%), Żydzi (2,9%), Tatarzy (2,1%), Białorusini (0,8%), 
Polacy (0,4%) oraz Kozacy dońscy3. Dominował język ukraiński i surżyk, 
powstały z połączenia języka rosyjskiego i ukraińskiego.  

Podobny tryb życia, wspólna praca, dzielone radości i smutki dnia codzien-
nego sprzyjały rozwijaniu się internacjonalizmu. U podstaw rozwoju Donbasu 
leży głównie ekonomia, a nie jak powszechnie się uważa „czynnik etniczny”. To 
właśnie robotnicy (w tym górnicy i metalurdzy) byli na tych terenach klasą 
dominującą liczebnie. 

Trudne warunki życia, związane głównie z ubóstwem, bezwzględnym wyzy-
skiem i zagrożeniami, jakie niosła ze sobą  praca górników i hutników spowodowały, 
iż proces rozwoju Donbasu można porównać do rozwoju Dzikiego Zachodu, 
pozbawionego jakichkolwiek zasad dobrego współżycia w wymiarze społeczno-
kulturowym. Ludzie, którzy na ziemiach Donbasu szukali wolności od represji 
politycznych i ekonomicznych, poczuli się oszukani. Zaczęły się protesty i po-
wstania robotników przeciwko właścicielom i ekonomicznej niesprawiedliwości. 
Każdy protest kończył się śmiertelnymi ofiarami i nałożeniem kar na resztę 
robotników.  

W przeciwieństwie do europejskich doświadczeń w tworzeniu struktury 
społeczeństwa obywatelskiego w Donbasie miały one zupełnie odmienny 
charakter. Ciężka praca fizyczna, ciągłe poczucie zagrożenia, prymitywny styl 
życia – różnił się i do tej pory różni się zasadniczo od zachodniego. Wynika to 
również z faktu, że przez długi okres czasu największe miasto tego regionu było 
własnością firmy Hughesa. Firma rządziła całością ziemi, wszystkimi jej 
zasobami (w tym mieszkaniowymi), a wszelka działalność handlowa była 
możliwa tylko za zgodą kierowanej przez nią instytucji o nazwie Noworosyjskie 
Stowarzyszenie Przemysłu Węglowego, Żelaznego i Kolejowego. To właśnie 
wspomniana organizacja, a nie obywatele miasta, regulowała wszystkie aspekty 
np. usług komunalnych, od organizacji handlu do sprzątania śmieci i dostarcza-
nia węgla włącznie. Ludność nie brała udziału w działalności publicznej, nie 
miała także wpływu na wybór władz. Naturalną konsekwencją był brak poczucia 

                                   
3 Г. Куромія, dz. cyt.,  s. 510. 
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między wschodem i zachodem Ukrainy związane są z historią ról, jakie Europa 
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przynależności do miasta, odpowiedzialności za nie, co sprzyjało powstawaniu 
problemów w utrzymaniu ogólnego porządku.  

Mieszkańcy Donbasu nie stworzyli społeczeństwa obywatelskiego, odpo-
wiedzialnego za swój los i za los regionu. Osoby przybywające tam zwykle 
szybko asymilowały się, zapominając o swym etnicznym i społecznym pocho-
dzeniu. Człowiek stawał się jednym z wielu trybików w skomplikowanej machinie 
systemu, co sprzyjało postrzeganiu świata w sposób ujednolicony i bezrefleksyjny. 
Początkowo kult silnego przemysłu przesłaniał wszystkie inne cele i wartości. 
Fabryczny mikroświat promował hasła, zastępcze wobec wszelkich wcześniej 
funkcjonujących na tym obszarze mitów, legend ludowych i ideałów. Wszystko 
to stworzyło pewną społeczno-psychologiczną atmosferę, w której odbywało się 
tworzenie tożsamości regionalnej4. 

Amerykański profesor Hiroaki Kuromiya w książce Wolność i terror w Don-
basie: ukraińsko-rosyjskie pogranicze w latach 1870–1990, wysunął następujący 
wniosek: „W całej swojej historii Donbas był uosobieniem wolności, i ta wolność 
zdeterminowała jego niezwykle brutalną i okrutną historię polityczną”5. 

Donbas, choć jego historia przeplatana jest ciągłymi walkami bardziej o prawa 
pracowników, niż niepodległość czy prawa osobiste, zachował swoją sławę i du-
cha wolności, przekory, atmosferę, w której ludzie, żyjąc w oddaleniu od 
upolitycznionych metropolii, uparcie bronią swojej godności oraz interesów 
pracowniczych. Górnicy walczyli o swoje idee, wartości, symbole, które stały na 
straży ich wspólnot. Mogły to być wspólnoty małe, np. baraki, i duże, jak klasa 
robotnicza, a nawet „Ukraina” czy „Rosja”, działały jednak w imię podobnych 
wartości, takich jak szacunek, stabilność i przede wszystkim godność. 

Dwudziestowieczne rewolucje i zmiany ustrojowe pogłębiały nieufność miesz-
kańców Donbasu wobec rządzących (zarówno w Kijowie, jak i w Moskwie) oraz 
wywoływały masowe zamieszki.  

Duży wpływ na ukształtowanie mentalności mieszkańców regionu miała 
ideologia radziecka. Górników uznawano za awangardę klasy robotniczej. 
Państwo radzieckie czyniło wysiłki na rzecz stworzenia etosu pracy – z jednej 
strony mając na celu zwiększenie jej prestiżu, a z drugiej – obronę ludzi pracy 
przed „wrogami” wewnętrznymi i zewnętrznymi. Donbas nazywano sercem 
kraju; oficjalnie nadano mu status uprzywilejowanego regionu, stanowiącego 
wizytówkę socjalizmu. Za czasów radzieckich nakręcono wiele filmów o gór-
nikach, a w każdą ostatnią niedzielę sierpnia świętowano Dzień Górnika. Nieg-
dyś zróżnicowani ludzie stali się jedną zdyscyplinowaną grupą z wysokim poczuciem 

                                   
4 Г. Коржов, Региональная идентичность Донбасса: генезис и тенденции развития в условиях 
общественной транформации, http://i-soc.com.ua/journal/04_Korzhov.pdf [dostęp: 20.09. 2015]. 
5 Г. Куромія, dz. cyt.,  s. 510.  
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własnej godności. Związek Radziecki nareszcie zrobił dla Donbasu to, o co walczył 
on od zawsze. 

W 1991 roku, kiedy to Związek Radziecki uległ rozwiązaniu, przed Donba-
sem pojawiła się trudna decyzja. Region ten od niepamiętnych czasów był mieszanką 
ludności nieposiadającej jednej określonej tożsamości państwowej i przez większą 
część historii był częścią jednego kraju. Mimo to, aż 83% mieszkańców Doniec-
ka i 84% ludności ługańskiej głosowało za uchwaleniem deklaracji niezależności 
Ukrainy od ZSRR6. Mieszkańcy oczekiwali, że młode państwo ukraińskie 
będzie troszczyło się o ich godność oraz interesy. W ich odczuciu, tak się jednak 
nigdy nie stało. 

Do dzisiaj funkcjonują liczne mity o brudnym, brutalnym, zdeprawowa-
nym, zapijaczonym i niewykształconym rosyjskim Donbasie. Donbasie, w któ-
rym  nie mieszkają nawet prawdziwi Ukraińcy, lecz ludzie, którzy nigdy tak 
naprawdę nie kochali Ukrainy. Donbas jest wręcz postrzegany jako rosyjski koń 
trojański na Ukrainie, robiący wszystko, co w jego mocy, aby Ukraina pozostała 
w ścisłej zależności od Rosji. Z kolei dumny Donbas (duma jest pochodną 
ciężkiej codziennej pracy w kopalniach) w odczuciu mieszkańców regionu 
został potraktowany w sposób uwłaczający. Mieszkańcy Donbasu żyją w prze-
konaniu, że ich region „karmi Ukrainę”  i że jest główną siłą ekonomiczną kraju. 
Stąd polityczne przywództwo Doniecka jest w ich opinii czymś logicznym i na-
turalnym. W regionie tym powszechne jest przekonanie, że tamtejsza ludność 
została najbardziej dotknięta załamaniem się gospodarki postradzieckiej w la-
tach 90. XX w. Ponadto, mieszkańcy żyją tam w poczuciu wyrządzonej im 
niesprawiedliwości społecznej. Tysiące ludzi musiały pogodzić się ze zmianą 
swojego statusu z najwyższego w czasach Związku Radzieckiego na status 
„upokorzonych”. Co więcej, to właśnie kwestia tego, czy państwo jest w stanie 
zapewnić obywatelom równość i sprawiedliwość społeczną. postrzegana jest 
przez mieszkańców Donbasu jako podstawowe kryterium oceny funkcjonowania 
kraju. Ukraina – w ich opinii – nie doceniła unikalności Donbasu, nie troszczyła 
się i nie dziękowała za trud włożony w pracę oraz wysokie dochody do budżetu. 

Z punktu widzenia jego mieszkańców kulturową stolicą Ukrainy jest nie 
Lwów, lecz Charków. Mieszkańcy Donbasu, dla których jedyną prawdziwą 
pracą jest praca w kopalni, uważają „zachodniaków” za leniwych. Donbaski 
Pragmatyzm nigdy nie zrozumiał zachodniego nacjonalizmu. Mieszkańcy 
zachodniej Ukrainy są postrzegani przez  nich  jako banderowcy oraz „niewolnicy” 

                                   
6 До 15-ї річниці Всеукраїнського референдуму Документи з фондів ЦДАВО України, http:// 
www.archives.gov.ua/Sections/15r-V_Ref/index.php?11 [dostęp: 27.10.2015].  
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общественной транформации, http://i-soc.com.ua/journal/04_Korzhov.pdf [dostęp: 20.09. 2015]. 
5 Г. Куромія, dz. cyt.,  s. 510.  
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własnej godności. Związek Radziecki nareszcie zrobił dla Donbasu to, o co walczył 
on od zawsze. 

W 1991 roku, kiedy to Związek Radziecki uległ rozwiązaniu, przed Donba-
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rym  nie mieszkają nawet prawdziwi Ukraińcy, lecz ludzie, którzy nigdy tak 
naprawdę nie kochali Ukrainy. Donbas jest wręcz postrzegany jako rosyjski koń 
trojański na Ukrainie, robiący wszystko, co w jego mocy, aby Ukraina pozostała 
w ścisłej zależności od Rosji. Z kolei dumny Donbas (duma jest pochodną 
ciężkiej codziennej pracy w kopalniach) w odczuciu mieszkańców regionu 
został potraktowany w sposób uwłaczający. Mieszkańcy Donbasu żyją w prze-
konaniu, że ich region „karmi Ukrainę”  i że jest główną siłą ekonomiczną kraju. 
Stąd polityczne przywództwo Doniecka jest w ich opinii czymś logicznym i na-
turalnym. W regionie tym powszechne jest przekonanie, że tamtejsza ludność 
została najbardziej dotknięta załamaniem się gospodarki postradzieckiej w la-
tach 90. XX w. Ponadto, mieszkańcy żyją tam w poczuciu wyrządzonej im 
niesprawiedliwości społecznej. Tysiące ludzi musiały pogodzić się ze zmianą 
swojego statusu z najwyższego w czasach Związku Radzieckiego na status 
„upokorzonych”. Co więcej, to właśnie kwestia tego, czy państwo jest w stanie 
zapewnić obywatelom równość i sprawiedliwość społeczną. postrzegana jest 
przez mieszkańców Donbasu jako podstawowe kryterium oceny funkcjonowania 
kraju. Ukraina – w ich opinii – nie doceniła unikalności Donbasu, nie troszczyła 
się i nie dziękowała za trud włożony w pracę oraz wysokie dochody do budżetu. 

Z punktu widzenia jego mieszkańców kulturową stolicą Ukrainy jest nie 
Lwów, lecz Charków. Mieszkańcy Donbasu, dla których jedyną prawdziwą 
pracą jest praca w kopalni, uważają „zachodniaków” za leniwych. Donbaski 
Pragmatyzm nigdy nie zrozumiał zachodniego nacjonalizmu. Mieszkańcy 
zachodniej Ukrainy są postrzegani przez  nich  jako banderowcy oraz „niewolnicy” 

                                   
6 До 15-ї річниці Всеукраїнського референдуму Документи з фондів ЦДАВО України, http:// 
www.archives.gov.ua/Sections/15r-V_Ref/index.php?11 [dostęp: 27.10.2015].  
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Zachodu. Do dziś odczuwalna jest nostalgia za Związkiem Radzieckim i poczuciem 
godności, jakie ZSRR im oferował. 

Przeplatanie się historii, kultury i gospodarki  obwodów donieckiego i łu-
gańskiego doprowadziło do nieformalnego ich zjednoczenia w skonsolidowany 
region o wspólnych  społeczno-politycznych uwarunkowaniach. Ten proces konsoli-
dacji przyczynił się do powstania jednej, wspólnej ideologii, tożsamości i kultury. 

Większość mieszkańców Donbasu nie popierała Majdanu i nie zaakceptowa-
ła nowej władzy w Kijowie po ucieczce byłego prezydenta Wiktora Janukowycza. 
Początek protestów w obwodzie donieckim i ługańskim nastąpił w efekcie nasilonej 
propagandy w tym regionie, wymierzonej w idee Majdanu, a także niezręcznej 
polityki nowego rządu, któremu nie udało się właściwie odczytać nastrojów 
większości mieszkańców wschodniej Ukrainy. Pasywność mieszkańców, brak 
poczucia odpowiedzialności za polityczne przemiany, wreszcie zaślepienie 
spowodowane wojną informacyjną i związaną z nią indoktrynacją, doprowadziły 
do tego, że ludność Donbasu stała się podatna na hasła separatystyczne i po-
zytywnie odniosła się do faktu utworzenia nowych „republik”. Konflikt zbrojny 
w tym regionie zmusił ludzi do emigracji lub pozostania i, co za tym idzie, 
jeszcze większej izolacji od świata.  

Tym samym, wydarzenia 2014 roku stworzyły nowy rozdział w długiej hi-
storii lęków, nieufności i konfliktów istniejących między mieszkańcami Donba-
su a strukturami władzy. Przyszłość tego regionu rysuje się jako trudna i nie-
pewna. Dwuznaczny status polityczny, słaba sytuacja gospodarcza, wojna 
informacyjno-propagandowa i ciągłe zagrożenie rozpoczęciem nowych walk 
gwarantują, iż region ten jeszcze przez długi czas będzie obszarem niestabilnym 
i konfliktogennym.  
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