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Przeszłość wciąż
komplikują współczesne
relacje Polski z Ukrainą,
Litwą czy Białorusią.

Nie mamy wyjścia: musimy
przyjąć do wiadomości, że nasi
sąsiedzi zawsze będą widzieć
pewne rzeczy inaczej niż my.
PIOTR KOSIEWSKI

D

rzed kilkoma dniami grupa polskich
intelektualistów ogłosiła powstanie
„Forum Dialogu i Współpracy z Li
twą". Podobna inicjatywa pojawiła
się w Wilnie. To próba odpowiedzi
na eskalację wzajemnych oskarżeń
w stosunkach dwustronnych. A lista
zarzutówjest długa i znaczące miejsce zajmują
na niej wydarzenia z przeszłości.

Wtym samym czasie na Zamku Królewskim
w Warszawie otwarto wystawę „Pod wspólnym
niebem. Rzeczpospolita wielu narodów, wy
znań, kultur (XVI-XVIIIw.)"Jej organizator
- Muzeum Historii Polski - chce przypomnieć
tradycj ę wspólnego państwa, zamieszkiwanego
przez różne narody.
Wciąż potykamy się o historię: wpływa ona
na stosunki Polski z Ukrainą, Litwą i Białorusią.
A można było sądzić, że w ostatnim dwudzie
stoleciu udało się wyjść z pułapki wzaj emnych
oskarżeń. Wielu uważało nawet, że pamięć
w relacjach międzypaństwowych zejdzie na
dalszy plan, a polityka historyczna przestanie
odgrywać tak dużą rolę. Tymczasem jednym
z punktów zapalnych nadal są wydarzenia
z przeszłości i ich dzisiejsza ocena. Istotnym
problemem w stosunkach polsko-litewskich
j est włączenie Wilna do Polski w 1922 r. Wrozmowach z Ukraińcami stale powraca kwestia
tragicznych wydarzeń na Wołyniu i akcj a „Wi
sła". Na Białorusi niedawno wyemitowano serial
telewizyjny, w którym żołnierze AK okazują
się zwykłymi rzezimieszkami.
Czy przeszłość łączy nas, czy dzieli? To py
tanie stało się tematem debaty zorganizowanej
23 maj a w Warszawie przez Muzeum Historii

Polski. Kończyła ona cykl 12 wykładowi dys
kusji, odbywających się na przemian w Wilnie
i Warszawie (ostatnia odbędzie się 1 czerwca
w stolicy Litwy). Podczas tych spotkań
o znaczeniu historii w naszej części regionu
dyskutowali badacze i publicyści z Białorusi,
Litwy, Polski i Ukrainy. Tematy były bardzo
różne: odmiejsca Wilna wpamięci historycznej
Polaków i Litwinów, przez rolę filmu histo
rycznego j ako narzędzia polityki zagranicznej,
po wizje przeszłości na Ukrainie Zachodniej
i Wschodniej. Nie zapomniano o Rosji („Histo
ria Rosji: między toposem Wojny Ojczyźnianej
a imperium").
Problematyczna okazuje się nie tylko histo
ria najnowsza, ale także odległe dzieje, w tym
Rzeczpospolita Obojga Narodów, do któ
rej odwołuje się wystawa na Zamku Królew
skim. WPolsce nie zawsze pamiętamy, o czym
pisał Timothy Snyder w „Rekonstrukcji naro
dów", że w XLX i w pierwszych latach XX w,
u początku tworzenia nowoczesnych tożsa
mości narodowych, podstawowe znaczenie
miał stosunek do nowożytnego dziedzictwa
państwa Polaków i Litwinów. Przyjmowano
wówczas bardzo różne postawy, które nie
uchronnie prowadziły do oddzielenia od sie
bie, często bardzo radykalnego, mieszkańców
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dawnej Rzeczypospolitej. Dziś nasi sąsiedzi
trochę inaczej widzą ten czas.
Powstanie niezależnych państw miało
sprzyjać temu, że porzucimy spory o prze
szłość. Jednak, jak mówił Adam Michnik
podczas warszawskiej dyskusji, pamięć wraz
z upływem czasu staje się coraz ważniejsza. Po
upadku komunizmu przyszła faza „»odkopywania« tego, co nas łączy", obecnie mamy
do czynienia z wydobywaniem konfliktów,
a nawet, dodawał naczelny „Gazety Wybor
czej", panuje swoisty „narcyzm małych róż
nic", który sprawia, że nawet sprawy, wyda
wałoby się, mało ważne nabierają niezwykle
istotnego znaczenia.
Dlaczego tak się dzieje? Bo, jak podkreślał
Michnik, „pytanie o pamięć j est pytaniem o to,
co kształtuje naszą świadomość" Przeszłość jest
podstawą budowania narodowych tożsamości,
a zpamięcią nieodzownie związane są emocje dodawałlitewski historyk Alvydas Nikźentaitis.
Tyle że często nie widzimy (lub zapominamy),
że spory między pamięciami Polaków i Ukraiń
ców czy Polaków i Litwinów są wtórne wobec
debat odbywających się w tych krajach (lub
ich braku). Za naszymi wschodnimi granicami
wciąż gra się przeszłością - zwracał uwagę Kazi-
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mierz Wóycicki, bo trwa tam walka o powstanie
dominującej narracji historycznej.
Także ukraiński historyk i publicysta Andrij
Portnow tłumaczył, że w jego kraju historia
jest tworzona na użytek wewnętrzny. Pyta
ny zaś o upamiętnianie na zachodniej Ukra
inie Stepana Bandery podkreślał, że to prze
de wszystkim wynik sporu między dwoma
dominującymi dziś historycznymi narracja
mi: postsowiecką i nacjonalistyczną. W tym
przypadku chodzi „nie o konkretnego czło
wieka, terrorystę politycznego ( . . . ) , lecz
o symbol, który w kanonie sowieckiej narra
cji historycznej o Ukrainie został uznany za
wroga numer j eden" To wystarczaj ący powód,
by zwolennicy wizji nacjonalistycznej uzna
wali go za bohatera. Dodawał także: „Pisanie
o Banderze i innych drażliwych sprawach jest
wyrazem kompleksów i niewiary Ukraińców,
że ich oj czyzna w ogóle przetrwa". Przy czym
zagrożeniem nie jest Polska, lecz zwolennicy
postsowieckiej pamięci i dominacji rosyjskości na tych terenach.
Jeszcze bardziej pesymistycznie zabrzmiały
słowa białoruskiego historyka Aliaksandra
Smalianczuka: „Białoruś to maleńki Związek
Radziecki, przy czym Związku już nie ma,
a ideologia została"
Jakie b ł ę d y popełniliśmy, że - trzymając się
określenia Adama Michnika - nadal j esteśmy
skazani na „narcyzm małych różnic"? Złudze
niem było sprowadzanie rozmowy o historii
do idei pojednania, jak długo próbowaliśmy
robić w Polsce - tłumaczył Wóycicki. Musimy
przyjąć do wiadomości, że nasi sąsiedzi będą
patrzyli na niektóre wydarzenia inaczej niż my.
Tego nie da się uniknąć i nie należy zakłamywać
rzeczywistości. Bliskość, wspólnota historii
może także przeszkadzać - dodawał Portnow.
Rodzi się bowiem złudne poczucie, że my do
brze wiemy, co sądzą nasi partnerzy. Wiemy,
więc nie musimy ich słuchać.
Polityka to nie tylko publiczne przeprosiny,
to nie tylko przypominanie, to także milczenie
(jak mówił Robert Traba: nie można zapo
minać o „zapominaniu"). To zapominanie
krzywd i win, a nie rozdrapywanie ran przy
czyniło się do powstania demokratycznych
społeczeństw.
Tyle że to zapominanie ma bardzo różne ob
licza. Zaskakująca mogła się wydać niektórym
odpowiedź Ahydasa Nikźentaitisa na pytanie,
dlaczego tak silną rolę odgrywa przeszłość
w relacjach polsko-litewskich? „Bo oddano
ją w ręce historyków" - mówił. Uznano, że
to załatwi sprawę. Zapomniano o włączeniu
społeczeństwa w dyskusję o pamięci. Politycy
także o niej milczeli, licząc zapewne, że sprawy
„jakoś się rozwiążą".
Podczas jednej ze wcześniejszych debat
Jan Kieniewicz zwracał uwagę: „Nie należy
sobie wyobrażać, że trudne sprawy może
m y rozwiązać w ten sposób, że je odetniemy, że o nich zapomnimy (...) Należy kon
frontować mity oraz fakty. Na tej podstawie
możemy budować relacje z wszystkimi, któ
rzy są otwarci na taką propozycję". Z kolei
Herkus Kunćius, przewodniczący litewskiego
P E N Clubu, w najnowszym numerze „Nowej
Europy Wschodniej" podkreślał: „Uważam,
że żeby zacząć i skończyć jednocześnie tę dys
kusję, żeby zobaczyć i poznać wszystko, trze
ba by było najpierw poznać nasze kultury,
a potem uczciwie rozpoznać historię". Wyda
rzenia ostatnich miesięcy pokazują, że prze
szłość wciąż nas dopada i nie pozwala o sobie
zapomnieć.
•
„Tygodnik Powszechny" był patronem
cyklu debat „Dialog pamięci historycznych
w Europie Środkowo-Wschodniej",
organizowanych przez Instytut Historii
Litwy Litewskiej Akademii Nauk oraz
Muzeum Historii Polski.

