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Oddajemy do rąk Czytelników zbiór wywiadów dotyczących konfliktów 
pamięci, z jakimi borykają się mieszkańcy Europy Środkowej. „Niepiękny 
wiek XX” – jak określił go m.in. Jerzy Eisler* – był pełen tragedii, a tereny 
między Berlinem a Moskwą zostały wyjątkowo boleśnie doświadczone 
dramatycznymi wydarzeniami. Timothy Snyder pisze o skrwawionych 
ziemiach Europy Środkowej i Wschodniej**, gdzie dwa zbrodnicze reżi-
my, niemiecki i radziecki, miały szczególnie tragiczne konsekwencje dla 
państw i narodów tej części kontynentu. 

Co bardzo ważne, pamięć o skomplikowanej historii XX wie-
ku wywołuje zażarte spory zarówno między państwami i narodami 
środkowoeuropejskimi, jak też wewnątrz poszczególnych społeczeństw 
państw obarczonych tymi traumami. Ponad 30 lat temu upadł w tej czę-
ści Europy komunizm, a następnie sam Związek Sowiecki*** – i właśnie 
to poszerzenie sfery wolności badań spowodowało, że niektóre trudne 
okresy w historii państw Europy Środkowej można było w końcu ana-
lizować, poddawać pod publiczną dyskusję. Od tego momentu mamy 
do czynienia z różnymi narracjami dotyczącymi XX wieku (np. narra-
cja zachodnioeuropejska czy sowiecka/rosyjska), które wchodzą w spór 
ze środkowoeuropejskim punktem widzenia. Konflikt ten wynika rów-
nież z faktu, że w dobie komunizmu państwa Europy Środkowej nie 
uczestniczyły w europejskim dyskursie jako jego pełnoprawne podmioty.  

* Zob. Niepiękny wiek XX, red. J. Eisler i in., Instytut Historii PAN, Instytut Pamięci Naro-
dowej, Warszawa 2010. 

** T. Snyder, Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem, tłum. B. Pietrzyk, Znak 
Horyzont, Kraków 2018. 

*** Szerzej: Obszar poradziecki 25 lat po upadku ZSRR: polityka, ekonomia i bezpieczeństwo, 
red. T. Stępniewski, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2017, t. XIV, nr 3. 
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Ich doświadczenia historyczne związane z Niemcami czy Związkiem So-
wieckim były o wiele bardziej tragiczne niż doświadczenia takich państw 
jak Holandia lub Wielka Brytania. Również pamięć o II wojnie światowej 
czy komunizmie inaczej wygląda w naszej części Europy niż w Hiszpa-
nii czy we Francji. 

Wywiady zostały przeprowadzone przez polskich dziennikarzy. Pierw-
szy z nich to rozmowa Zbigniewa Rokity z Aleksandrem Kaczorowskim, 
znawcą Europy Środkowej, bohemistą, dziennikarzem i pisarzem. Kolejne 
teksty dotyczą państw sąsiedzkich Polski z Grupy Wyszehradzkiej. Z Vero-
niką Pehe, historyczką, pracowniczką Czeskiej Akademii Nauk, rozmawia 
Kaja Puto, natomiast z Jurajem Marušiakiem, słowackim politologiem 
i historykiem, pracownikiem Słowackiej Akademii Nauk, dialog prowa-
dzi Łukasz Grzesiczak. Z kolei z Miklósem Mitrovitsem, historykiem, 
pracownikiem naukowym Instytutu Europy Środkowej na Węgrzech, 
rozmawia Piotr Pogorzelski. Dodatkowo prezentujemy wywiad z Joche-
nem Boehlerem, niemieckim historykiem z Uniwersytetu w Jenie, prze-
prowadzony przez Martynę Słowik. Tematyka prezentowanych tekstów 
została też poszerzona o perspektywę rumuńską i bułgarską. Z Anneli 
Ute Gabanyi, niemiecką politolożką, krytyczką literacką i dziennikarką 
rumuńskiego pochodzenia, rozmawia Jakub Benedyczak, zaś z Kapką 
Kassabovą, bułgarską pisarką i reporterką – Dominika Kardaś.

Publikacja przygotowana przez Instytut Europy Środkowej w Lubli-
nie służy przybliżeniu skomplikowanej problematyki konfliktów pamięci 
w Europie Środkowej. Rozmowy nie tylko stanowią teoretyczne rozwa-
żania na temat problemów ubiegłego stulecia, ale również odnoszą się 
do wciąż żywych konfliktów pamięci, które są ich bolesną konsekwencją. 
Rozmówcy starają się przedstawić główne wyzwania, przed jakimi stoją 
i z jakimi borykają się mieszkańcy państw środkowoeuropejskich. Ob-
jętość książki nie pozwala na wyczerpującą czy pełnowymiarową ekspli-
kację przedstawionych zagadnień, jednak zaproponowane ujęcie może 
stanowić punkt wyjścia do dalszych badań, rozważań i studiów. 

Chciałbym wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do 
powstania tej książki. Specjalne podziękowania kieruję do Zbyszka Roki-
ty, dzięki któremu ta publikacja przybrała właśnie taki, a nie inny kształt. 
Słowa uznania należą się także bohaterom poszczególnych rozmów, gdyż 
ich cenne uwagi, przemyślania i trafne spostrzeżenia poszerzają naszą 
wiedzę na temat trudnej historii XX wieku oraz zdolność jej interpreta-
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cji. Dziękuję również autorom pytań, gdyż umiejętność diagnozowania 
przez nich problemów spowodowała, że efekt jest więcej niż zadowalają-
cy. Mamy nadzieję, że niniejszy tom spotka się z życzliwym przyjęciem 
Czytelników. 



za dużo
Mamy

historii
Z Aleksandrem Kaczorowskim, 
znawcą Europy Środkowej, 
bohemistą, dziennikarzem i pisarzem, 
rozmawia Zbigniew Rokita
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Mamy
ZBIGNIEW ROKITA: Gdy zaproponowałem panu rozmowę o konfliktach pa-
mięci w Europie Środkowej, odpisał pan: „Nie czuję się ekspertem od pamięci, 
raczej od nie-pamięci”. Co to oznacza?
ALEKSANDER KACZOROWSKI: Czym innym jest pamięć jednostkowa, 
czym innym historia. Historia to nie-pamięć i nie-opowieść. Wiem, że 
to kłóci się z intuicyjnym doświadczeniem, ale tak właśnie jest. Historyk 
musi zdawać sobie sprawę, że jego zadaniem nie jest snucie opowieści, 
tylko odkrywanie przeszłości wbrew przyjętym narracjom.

I to właśnie jest najtrudniejsze. Możemy wszystko odkryć, wszystko 
zbadać, ale nie możemy wszystkiego opowiedzieć. Historia zawsze będzie 
konstruktem, ale historycy powinni przynajmniej nie udawać, że jest ina-
czej i tym muszą się różnić od ludzi zajmujących się kształtowaniem pa-
mięci zbiorowej. Ci ostatni z kolei udają, że pamięć jakiejś zbiorowości, 
na przykład narodowej, wynika z bezpośredniego doświadczenia, ale to 
fantazmat albo zwykła propaganda.

Słyszę, że nie ma pan zaufania do pamięci zbiorowej.
Owszem. Ona zawsze jest mistyfikacją z elementem manipulacji i z re-
guły udaje historię. Jej rzecznicy usiłują nas przekonać, że jesteśmy czę-
ścią większej całości, że wzięliśmy się ze wspólnych wartości, że dzielimy 
wspólny los, że zmierzamy do jakiegoś celu, którym może być misja cy-
wilizacyjna.

11

Aleksander Kaczorowski – dziennikarz, pisarz, tłumacz. Redaktor naczelny Aspen 
Review Central Europe. Bohemista, tłumacz m.in. Bohumila Hrabala, Egona 
Bondy’ego i Josefa Škvoreckiego. Autor wielu książek, m.in. biografii Havel. Ze-
msta bezsilnych (Czarne 2014), Hrabal. Słodka apokalipsa (Czarne 2016) i Ota 
Pavel: pod powierzchnią (Czarne 2018).

Zbigniew Rokita jest dziennikarzem i reporterem, specjalizuje się 
w problematyce Europy Wschodniej i Górnego Śląska. Współpracu-
je m.in. z „Tygodnikiem Powszechnym”, „Polityką”, „Dziennikiem 
Gazetą Prawną”. Autor książek, m.in. Królowie strzelców. Piłka w cie-
niu imperium (Czarne 2018) oraz Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku 
(Czarne 2020).
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Proszę o przykład.
Taką misją może być rola pomostu między Wschodem i Zachodem, 
przedmurza chrześcijaństwa, Chrystusa narodów czy ośrodka cywili-

zującego. To wszystko opowieści służą-
ce wyciągnięciu sympatycznych morałów 
z wielowiekowego mozołu pełnego upo-
rczywego odbudowywania ze zgliszcz ja-
kichś form bytowania, bo tym była historia 
w Europie Środkowej.

Pan cały czas oddziela pamięć od historii. Czym jest więc rzeczywista historia?
XIX-wiecznym wynalazkiem. Ma ona przede wszystkim odkrywać praw-
dę, doszukiwać się faktów.

To bardzo pozytywistyczne podejście, zgodnie z którym historyk jest w stanie 
opisać dzieje, udzielać odpowiedzi „tak” lub „nie”. Historia w tym ujęciu jest, 
obok socjologii czy ekonomii, dzieckiem XIX-wiecznej wiary w naukę i postęp.
To podejście było w swoim czasie rewolucyjne. Zwłaszcza, że tak rozu-
miana historia do niczego nie służy.

Nie mamy potrzeby znać faktów?
To zależy od pana podejścia. Podam przykład. Dziś szeroko dyskutowa-
ną w Polsce książką jest najnowsze dzieło profesora Jana Grabowskiego 
Na posterunku. Udział polskiej policji granatowej i kryminalnej w Zagładzie 
Żydów.

Są różne możliwe podejścia tłumaczące, po co taka książka powstaje. 
Pierwsze, i – jak rozumiem – to na celu miał autor, to ustalenie faktów 
i tego, jak było.

A jak było?
Składająca się z Polaków granatowa policja miała istotny udział w mordo-
waniu Żydów w Polsce. Wiedza ta sama w sobie jest jednak bezużyteczna. 
Historyk opisał fakt, ale stanie się on przydatny dopiero, gdy go do czegoś 
wykorzystamy. W tym momencie uruchamia się to, co Polacy nazywają 
polityką historyczną, a Rosjanie polityką symboliczną – sam wolę to dru-
gie określenie. Konflikty pamięci pojawiają się, gdy dochodzi do zderze-
nia różnych polityk różnych narodów czy grup wewnątrz społeczeństwa.

Pamięć zbiorowa zawsze jest mi-
styfikacją z elementem manipulacji 

i z reguły udaje historię.
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Widzę to rozdarcie. Fakty faktami, ale większość Polaków zwulgaryzuje tę książ-
kę i sprowadzi jej przekaz do dylematu: jeśli Polacy zabijali Żydów, oznacza to, 
że Polacy są źli, a przecież są dobrzy, stąd wniosek, że zabijać nie mogli. I obu-
rzają się na szkalowanie swojego narodu.
I to jest ten problem. Trzeba liczyć się z tym, że historia na co dzień musi 
dawać proste odpowiedzi. Historycy mogą długo dzielić włos na czworo, 
ale koniec końców polityk czy jego wyborca potrzebują jednoznacznego 
komunikatu. Historia jest interesująca głównie 
dla tych, którzy szukają w niej uzasadnień dla 
swoich dzisiejszych postaw czy tożsamości.

Z jakiegoś powodu tylko niewielka część 
z nas jest gotowa dyskutować o współodpo-
wiedzialności Polaków za Holokaust – w tym 
samym czasie inni wolą stawiać pomniki „żoł-
nierzom wyklętym”. Jedni i drudzy mieszają 
historię z etyką – tymczasem historia, czyli to, jak było, jest ciekawa sama 
w sobie, niezależnie od morałów, jakie z niej wyciągamy. Historia tych 
morałów w Europie Środkowej, a więc to, jak poszczególne nacje tworzyły 
swoje wyobrażenia o przeszłości zgodnie z bieżącymi, XIX czy XX-wiecz-
nymi oczekiwaniami i potrzebami, jest zresztą fascynująca.

Konflikty pamięci mogą być przydatne, szczególnie w Europie Środkowej. Tutaj 
wiele narodów, takich jak Słowacy, Białorusini czy Ukraińcy, musi się wykontu-
rować, znaleźć cechy różniące je od sąsiadów.
A może źródłem naszej tożsamości nie powinno być wyjmowanie ko-
lejnych szkieletów z szaf czy pogłębianie antagonizmów z sąsiadami? 
Fernand Braudel – mimo że był historykiem – wyobrażając sobie, jakich 
dyscyplin potrzebujemy, żeby badać cywilizacje, nie wymienił wśród nich 
historii. Uznał, że jest bezużyteczna.

Dlaczego?
Bo zupełnie nic z niej nie wynika. Nie zrozumie pan genezy kapitalizmu, 
który stanowi istotę współczesnego świata, analizując poczet królów czy 
listę bitew Polski z Niemcami. Braudel twierdził, że cztery dyscypliny wy-
czerpią temat przeszłości Europy: socjologia, ekonomia, geografia i psy-
chologia społeczna. To te dziedziny ukazują historię w długim trwaniu, 
czyli wielowiekowych cyklach, które interesowały Braudela.

Historia jest interesująca 
głównie dla tych, którzy 
szukają w niej uzasadnień 
dla swoich dzisiejszych 
postaw czy tożsamości.
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Prawdą jest, że jeśli przeanalizować popularne wyobrażenia Polaków o historii, 
to często okazuje się, iż są to baśnie ubrane w płaszczyk naukowości. Tak jak 
z narodzinami polskiej państwowości – Polska wydarza się nagle w 966 roku, 
woda święcona rozstrzyga o wszystkim. Nie da się uniknąć tych uproszczeń 
i podejść do przeszłości bardziej skrupulatnie?
W państwach narodowych olbrzymią rolę w kształtowaniu obywatela od-
grywa szkoła. Przychodzą do niej kilkuletnie dzieci i trzeba im opowiedzieć 
o początkach państwa polskiego. Trudno wówczas wyjaśnić, że wiążą się 
one z handlem niewolnikami. Profesor Henryk Samsonowicz udowadnia, 
że drużyna Mieszka była w rzeczywistości bandą rzezimieszków, którzy 
łapali ludzi po lasach i wywozili na targi do Konstantynopola czy Pragi. 
Powie pan siedmiolatkom, że jedynym tutejszym dobrem eksportowym 
w X wieku były zasoby ludzkie, a potęga Mieszka opierała się na handlu 
żywym towarem? Nie. Zamiast tego sięgnie pan po bajki o Mieszku, Dą-
brówce, chrzcie, czyli po prawdziwe elementy baśniowej opowieści.

I na tym polega problem z historią – jest w niej niewiele budujących 
zjawisk. Historia Polski (Czech czy Węgier nie była wcale lepsza) to historia 
wyzysku zakończona katastrofą, czyli upadkiem niewydolnego państwa, 
a następnie próby budowy nowoczesnej tożsamości w obcych imperiach.

Osoba zajmująca się Europą Środkową prędzej czy później musi stać się histo-
rykiem, historia rzutuje na wszelkie dziedziny życia w tym zakątku kontynentu. 
Nie jest pan zmęczony tym uwikłaniem?
Tak, zdecydowanie istnieje zmęczenie historią w Europie Środkowej. 
Mamy za dużo historii, za dużo pamięci i manipulacji przeszłością. Ale coś 
się zmieniło. Doszliśmy do etapu, gdy te konflikty pamięci buzują przede 
wszystkim w łonach poszczególnych zbiorowości, a nie między narodami. 
Dzieje się tak nawet z takimi konfliktami jak polsko-ukraiński. W Polsce 
przebywają setki tysięcy Ukraińców, a nie rozmawiamy z nimi o Wołyniu 
czy o polskiej kolonizacji. Nikomu to nie jest potrzebne. Gdyby te pamięci 
rzeczywiście były tak ważne, w kółko byśmy się spierali.

Z czego wynika ta deeskalacja?
Ze zmęczenia. Żyjemy na kontynencie boleśnie doświadczonym przez 
dwa największe kataklizmy zbiorowe w dziejach. Ponadto jesteśmy sta-
rymi społeczeństwami; kto niby miałby walczyć? Poza tym zawdzięcza-
my tę deeskalację napięć (a może raczej ich przeniesienie na poziom 
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wewnątrzkrajowy) istnieniu ponadnarodowej struktury, jaką jest Unia 
Europejska. Rywalizacja pamięci musiała przemieścić się gdzie indziej 
i dziś odgrywa ogromną rolę w budowaniu tożsamości i w walkach poli-
tycznych między „nacjonalistami” i „lewactwem”, jak te dwie grupy okre-
ślają w Polsce ich przeciwnicy.

A czy, spytam przewrotnie, konfliktów pamięci w Europie Środkowej nie zniwe-
lował również fakt funkcjonowania Czechów, Węgrów czy Rumunów w jednym 
obozie w czasie zimnej wojny?
Każde imperium działa w tym sensie niwelująco na swoje części składo-
we. Uważają one na ogół centrum za głównego wroga i potencjalni rywale 
nagle stają się sojusznikami, jednoczy ich 
wspólna sprawa.

Ale chciałem zwrócić pana uwagę na 
coś innego. Pytając mnie o Europę Środ-
kową, wspomina pan o Węgrzech, Słowa-
cji czy Polsce. Ja bym chętnie włączył do 
tych rozważań również Izrael.

W jakim sensie?
To taki lotniskowiec Europy Środkowej na Bliskim Wschodzie. Jako kon-
cepcja zbiorowości jest produktem eksportowym naszego regionu – wszak 
mieszkańcy Izraela w dużej mierze przybyli właśnie z terenów dawnej 
Rosji, Austro-Węgier czy Niemiec. To, że Izraelczycy są akurat na Bliskim 
Wschodzie, nie przeszkadza, by porównywać nasze doświadczenia.

I co z tego porównania wynika?
Patrząc na nasze polityki historyczne, zauważymy wiele zbieżności między 
tym, co dzieje się w Warszawie, Jerozolimie i Budapeszcie. Ciekawe jest 
to, że mimo iż ich wizje przeszłości są niesłychanie narodowocentryczne 
i służą apologii własnej nacji wobec „innych”, to w gruncie rzeczy nie prze-
szkadza im to całkiem dobrze współpracować – nawet gdy spory historycz-
ne wydają się nieuniknione. Proszę spojrzeć na Polskę i Izrael. Konflikty 
pamięci powinny sparaliżować relacje dwustronne, a tak się nie dzieje.

Nasze społeczeństwa łączy wiele doświadczeń, które oddalają nas z kolei od 
Europy Zachodniej: pamięć o wojnie, o Zagładzie, po części też o komunizmie. 

Dla Europy Środkowej 
źródłem największej liczby 
konfliktów pamięci jest Holokaust. 
Stosunek do niego definiuje 
tożsamość narodów regionu.
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Czy dla Europy Środkowej źródłem największej liczby konfliktów pamięci jest 
właśnie II wojna światowa?
Myślę, że ich źródłem jest Holokaust. Stosunek do niego definiuje tak 
tożsamość narodów regionu, jak i ich relacje z Izraelem. Wszyscy w Eu-
ropie Środkowo-Wschodniej mają problem z Holokaustem: od Litwinów 
przez Ukraińców, Łotyszy po Węgrów i Polaków. Powiedziałbym więcej: 
tym, co w ogóle definiuje nasz region, jest fakt, że mamy problem pamięci 
związany z tą tragedią.

Dziś ten konflikt szczególnie wysoką temperaturę – wyższą nawet niż 
w Polsce – osiąga na Litwie. W ostatnich latach pojawiło się tam wiele 
ciekawych prac, które wywołały gorącą debatę (na przykład Nasi Efraima 
Zuroffa i Rūty Vanagaitė). Ale to nie problem, że stosunek do Zagłady 
tak nas angażuje. To raczej szansa. Może nasza droga do nowoczesności 
wiedzie przez uporanie się z pamięcią o Holokauście?

Litwini debatują nad tym, co robili podczas II wojny światowej z Żydami oraz na 
ile kolaboracja z nazistami była dopuszczalna dla osiągnięcia narodowych celów.
Sytuację komplikuje fakt, że wielu z kolaborujących z Niemcami później 
było bohaterami podziemia komunistycznego.

To samo napięcie występuje na Ukrainie w przypadku UPA. Łotysze, Ukraińcy 
czy Estończycy znaleźli się między dwoma totalitaryzmami i starali się konty-
nuować przy ich pomocy walkę o własne państwa – często idąc na zbyt duże 
kompromisy. W innych państwach – na Węgrzech, Słowacji czy w Rumunii – 
władze otwarcie współpracowały z nazistami. Jeszcze inna sytuacja panowała 
w Czechach, gdzie naziści utrzymywali pozory legalności tamtejszej władzy, czy 
w Polsce. Zastanawiam się, czy trudniej jest uporać się z wojenną przeszłością 
narodom, które bardziej czynnie uczestniczyły w Zagładzie, niż narodom, które 
były w większym stopniu ofiarami.
Czesi są specyficznym przypadkiem. W Czechach ważnym tematem jest 
też tzw. Druga Republika, czyli okres przejściowy między Monachium 
i marcem 1939 roku. Przez pół roku istniało autorytarne czeskie państwo 
narodowe. Samo z siebie niszczyło demokrację, opierało się na rządach 
jednej partii, wprowadziło ustawy antyżydowskie, nastawiło się na ścisłą 
współpracę gospodarczą z III Rzeszą.

Czechom problem współodpowiedzialności udało się zamieść pod 
dywan. Nie znaleźli się też wśród narodów najgłośniej oskarżanych 



1717

Z Aleksandrem Kaczorowskim rozmawia Zbigniew Rokita

o współudział w Zagładzie, bo był on nieporównywalnie mniejszy niż 
na Ukrainie czy Litwie. Czesi nie mieli kolaboranckiej armii, która do-
puściłaby się na wschodzie takich koszmarnych zbrodni, jak rumuńska 
czy węgierska. Nie mieli też znaczących formacji partyzanckich, które 
zajmowałyby się tropieniem Żydów. Owszem, istniały tam środowiska fa-
szystowskie i antysemickie, które doszły do głosu już jesienią 1938 roku, 
ale Niemcy szybko zrobili z nimi porządek, ponieważ wcale nie zależało 
im na takich pomagierach. Czesi mieli żyć i pracować pod niemieckim 
protektoratem, ale z zachowaniem wszelkich pozorów. Do końca woj-
ny mieli swego prezydenta, rząd, policję porządkową i czetników, czyli 
uzbrojonych strażników, a także czeskie szkoły, instytucje publiczne, 
wydawnictwa itd. Nigdy – z wyjątkiem krótkiego okresu po zabójstwie 
namiestnika protektoratu Reinharda Heydricha – nie doszło w Czechach 
do takiego zdziczenia, jak na wschodzie; udało się tam zachować przy-
najmniej pozory normalności i praworządności, i to znacząco zwiększyło 
szanse wielu Żydów na przeżycie – zwłaszcza tych, którzy mieli nieży-
dowskich współmałżonków.

Mówi pan o zamiataniu pod dywan, ale i o poradzeniu sobie z pamięcią o Za-
gładzie jako o drodze do nowoczesności. Czy Czechom udało się przepraco-
wać tę pamięć?
Zagłada czeskich Żydów dokonała się w większości poza terenem Czech 
i Moraw; wyjątkiem był obóz koncentracyjny w Terezinie. Trafiali do nie-
go nie tylko czescy Żydzi, ale także ci z Europy Zachodniej. Przy tym Te-
rezin nie był miejscem zagłady (choć oczywiście śmiertelność, głównie 
z powodu chorób zakaźnych, była wysoka), tylko obozem zbiorczym, skąd 
odchodziły transporty do obozów w okupowanej Polsce. W rezultacie na-
prawdę niewielu Czechów na własne oczy widziało, jak Niemcy głodzą, 
deportują czy rozstrzeliwują Żydów.

Oczywiście wyjątkiem byli czescy czetnicy, którzy służyli w Terezinie; 
jednorazowo było to 150, a ogółem kilkuset mężczyzn, którzy podlegali 
bezpośrednio dowództwu SS i wyręczali nieliczną niemiecką załogę obo-
zu w najbardziej uciążliwych obowiązkach, takich jak strzeżenie murów 
getta, kontrola bagaży nowo przybyłych czy nadzór nad więźniami i więź-
niarkami zmuszanymi do pracy poza terenem obozu. W czeskiej pamięci 
zbiorowej funkcjonują oni jako porządni ludzie, którzy starali się pomagać 
osadzonym. Z dokumentów wynika jednak, że Niemcy ukarali za pomoc 
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więźniom tylko 14 czetników, czyli zaledwie kilka procent. Większość 
z nich przeżyła wojnę, co pokazuje, że ryzyko niesienia pomocy nie było 
tak wysokie, jak np. w Generalnym Gubernatorstwie.

Czeska zbiorowość żydowska już przed wojną była specyficzna: niezbyt liczna, 
wyjątkowo zsekularyzowana i zasymilowana.
Trudno w ogóle mówić o społeczności żydowskiej, a tym bardziej o naro-
dzie żydowskim w Czechach. Oczywiście istniało tam w okresie między-
wojennym znaczące środowisko syjonistyczne, ale zdecydowana większość 
osób pochodzenia żydowskiego utożsamiała się z Czechami i na ogół tak 
była postrzegana. Czesi nie byli choćby w połowie tak straumatyzowanym, 
z gruntu nacjonalistycznym społeczeństwem, jak na przykład Węgrzy, któ-
rzy po Trianon wszędzie wietrzyli żydowski spisek i zdradę. Z optymizmem 
spoglądali w przyszłość, byli przekonani o swojej wyjątkowości, dumni z de-
mokratycznej państwowości i otwartego na Żydów modelu obywatelskości.

Sprawiało to, że w powojennych relacjach czy świadectwach literac-
kich czescy Żydzi na ogół nie podkreślali „żydowskiego” wymiaru swojej 
martyrologii. Oni zresztą nierzadko dopiero od nazistów dowiadywali się, 
że są Żydami. Znany jest przypadek byłej amerykańskiej sekretarz stanu 
Madeleine Albright, która urodziła się w 1937 roku w Pradze w rodzinie 
czechosłowackiego dyplomaty Josefa Korbela. Dopiero po wielu latach z ar-
tykułu w „Washington Post” dowiedziała się, że jej ojciec z pochodzenia 
był Żydem i że także z tego powodu wiosną 1939 roku wyjechał z bliskimi 
do Londynu, gdzie został doradcą Edvarda Benesa.

Czescy Żydzi po wojnie starali się wpisywać swoje cierpienie w ramy 
cierpienia czeskiego i unikali wysuwania oskarżeń pod adresem kogokol-
wiek z wyjątkiem Niemców. Dobrym tego przykładem jest autobiograficz-
na książka Oty Pavla Śmierć pięknych saren. Zaczął ją pisać tuż po wojnie 
sześciodniowej na Bliskim Wschodzie, w czasie, gdy także w Czechosło-
wacji władze komunistyczne zaczęły kwestionować lojalność obywateli, 
a zwłaszcza intelektualistów i pisarzy pochodzenia żydowskiego. Ta książka 
jest apologią czeskich Żydów, jednym wielkim wyznaniem ich miłości do 
czeskiej ojczyzny. Tak przekonującym, że do dziś mało kto – z Czechami 
na czele – postrzega tę książkę jako żydowską, a jej autora jako Żyda, choć 
ona przecież opowiada o losie typowej czesko-żydowskiej rodziny. Pavel 
się stał czeskim pisarzem ludowym, który miał „żydowskiego tatusia”, 
i nikt nie robi z tego problemu.



1919

Z Aleksandrem Kaczorowskim rozmawia Zbigniew Rokita

Czechom przyszło radzić sobie z problemami innego rodzaju niż Po-
lakom. Nad Wełtawą taką temperaturę, jak polskie spory o współudział 
w Holokauście, mają dyskusje o czeskich zbrodniach dokonanych na 
Niemcach pod koniec II wojny światowej i tuż po niej.

W Polsce rzecz nie do pomyślenia. O jakich zbrodniach mowa?
O masowych mordach popełnianych przez regularne oddziały armii cze-
chosłowackiej, a także przez tzw. partyzantów czy tworzone ad hoc gwardie 
rewolucyjne. To dziesiątki przykładów zabójstw Niemców, każdorazowo 
w liczbie od kilkudziesięciu do kilkuset. Problem czesko-żydowski scho-
dzi na drugi plan, ale nie chodzi tylko o to, że odpowiedzialność Czechów 
za Zagładę była nieporównywalnie mniejsza niż Litwinów czy Węgrów. 
Ważny jest też fakt, że Czesi doświadczenie Holokaustu dobrze sobie opo-
wiedzieli. Uczynili to nie tylko w dziełach historycznych (bo nie dało się 
tego zrobić uczciwie do końca 1989 roku). Poradziła sobie z tym przede 
wszystkim czechosłowacka literatura i kinematografia. Bodaj pierwszą na 
świecie powieść opowiadającą o Żydzie ukrywającym się w mieście napi-
sał Jiří Weil i wydał pod tytułem Życie z gwiazdą. Potem była cała plejada 
pisarzy takich jak Arnošt Lustig, Ladislav Klíma, Ota Pavel, Josef Škvorec-
ký czy Bohumil Hrabal. Zachowała się duża liczba świadectw, bo czescy 
Żydzi mieli wyższy współczynnik przeżywalności niż na przykład polscy.

Czy w szafach środkowoeuropejskich jest jeszcze wiele historycznych trupów? 
Nasz kraj ma ich sporo – choćby przepracowanie stosunku międzywojennej 
Polski do mniejszości narodowych czy autorytaryzm sanacji.
Nie ma już spraw, o których nikt nigdy nie napisał, ale są takie, które nie 
zostały wystarczająco nagłośnione. Na Słowacji nie dość dokładnie opisa-
na jest historia Jozefa Tisy i funkcjonującej w latach 1939-1945 Pierwszej 
Republiki Słowackiej: czym była, jak działała, jaki był udział jej funkcjo-
nariuszy w Zagładzie? Czy to państwo było aberracją, czy też logiczną 
konsekwencją jednego z legalnie istniejących w międzywojennej Czecho-
słowacji nurtów? Ludacy nie uważali przecież, że cokolwiek dostali od Hi-
tlera. Oni sądzili, że wywalczyli sobie własne państwo, wolne od Węgrów, 
Czechów i Żydów. Słowackie przepisy antyżydowskie, przyjęte już na sa-
mym początku istnienia tego kolaboranckiego państwa, były pod pewnymi 
względami ostrzejsze niż ustawy norymberskie; za Żydów uznawano np. 
aryjskich współmałżonków Żydów. Deportacje do Auschwitz zaczęły się 
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już w 1942 roku; pierwszą w historii wywózką do Birkenau był transport 
żydowskich dziewcząt ze Słowacji.

Przy tym wszystkim słowacka dyktatura była stosunkowo miękka (choć 
oczywiście nie wobec Żydów). Większy problem mają chociażby Chorwa-
ci. Określanie ludaków Tisy mianem nazistów wydaje mi się przesadą; 
oni z nielicznymi wyjątkami nie byli skrajną prawicą, której celem jest 
eksterminacja wrogów. Czymś takim byli natomiast chorwaccy ustasze.

Po 1989 roku w Europie Środkowo-Wschodniej dochodzi do eksplozji pamię-
ci. Sandra Kalniete, niegdysiejsza szefowa łotewskiej dyplomacji, powiedziała: 
„Po drugiej wojnie światowej Europę przecięła żelazna kurtyna, która nie tylko 
zniewoliła narody Europy Wschodniej, ale też wymazała ich historię z dziejów 
całego kontynentu. (...) Przez 50 lat historia Europy była pisana bez naszego 
udziału”. Czy ta wyrwa jest do nadrobienia, czy zmniejszyła się na przestrzeni 
ostatnich trzech dekad?
Nie udało się jej zasypać. Są ważne publikacje, które stawiają sobie taki 
cel. To przede wszystkim Powojnie Tony’ego Judta czy Skrwawione ziemie 
jego ucznia Timothy’ego Snydera, ale to wyjątki.

Pani Kalniete ma poza tym zbyt idealistyczne wyobrażenie o histo-
riografii Europy Zachodniej. To nie tak, że powojenny komunizm odciął 
doświadczenie Europy Środkowo-Wschodniej od Zachodniej. Nie było 
czego odcinać. Również przed zapadnięciem żelaznej kurtyny nasz region 
nigdy nie był de facto obecny w europejskiej historiografii. Wręcz przeciw-
nie – pojawił się w niej dopiero w latach powojennych, gdy okazało się, 
że historia Europy Środkowo-Wschodniej jest potrzebna dla zrozumienia 
procesów cywilizacyjnych; rozwijała się też sowietologia.

Europa Wschodnia rozumiana jako fenomen gospodarczo-polityczno-
-kulturowy odgrywa na przykład istotną rolę w teorii systemów-światów, 

koncepcji Immanuela Wallersteina. Jaka to 
rola? Wallerstein swoją wiedzę o niej za-
czerpnął głównie od Mariana Małowista, 
a ten postrzegał Europę Środkowo-Wschod-
nią jako realność historyczną ukształtowaną 
pod wpływem Zachodu i do niego wtórną. 
Zależność między wschodem a zachodem 
kontynentu opierała się według niego na 
wymianie handlowej, permanentnie nieko-

Nasz region nigdy nie był obecny 
w europejskiej historiografii. 

Na Zachodzie wciąż 
nie ma przekonania, że 

w Europie Środkowo-Wschodniej 
wydarzyło się 

cokolwiek istotnego 
dla kontynentu.
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rzystnej dla tego pierwszego. Wschód był eksporterem zbóż (w przypadku 
Polski) czy rogacizny (w przypadku Węgier). Tutejsza arystokracja i szlachta 
nabywała za zarobione pieniądze dobra luksusowe, a chłopstwo, czyli około 
90% społeczeństwa, wegetowało w biedzie. Europa Wschodnia pojawiła 
się w pracach Wallersteina w latach siedemdziesiątych jako przykład pierw-
szej kolonii Zachodu, części świata, którą Zachód stale wykorzystuje. Nie 
musiał w tym celu podbijać go jednak zbrojnie – narzędziem kolonizacji 
była już sama wymiana handlowa. W tym sensie Europa Wschodnia jest 
ważna dla historii kontynentu, bo ten model się sprawdził i został prze-
niesiony na cały świat – do Afryki, Azji czy Ameryki.

Takie prace to jednak wyjątki, bo co do zasady Europa Środkowo-
-Wschodnia wciąż nie jest obecna w historiografii zachodniej.

Dlaczego?
Historiografia narodziła się w XIX wieku na Zachodzie i z założenia do-
tyczyła państw zachodniej Europy. Zakładała, że źródłem wiedzy histo-
rycznej są archiwa, dokumenty, a ta baza źródłowa występowała przede 
wszystkim we Francji, Anglii, Niemczech i w północnych Włoszech. Nie 
jest też przypadkiem, że historię uprawiano każdorazowo w ramach państw 
narodowych lub krajów rekonstruowanych w oparciu o bogatą tradycję 
kulturową. Nasz region był z tego wyłączony zarówno jako przedmiot, 
jak i podmiot badań. Był najzwyczajniej w świecie zbędny, ponieważ nie 
istniał w sensie politycznym. To były peryferie czterech wielonarodowych 
imperiów: Rosji, Niemiec, Austrii i Turcji.

Dam panu przykład. Na kilka lat przed powstaniem styczniowym 
w Królestwie Polskim doszło do masowych strajków chłopskich, w których 
wzięło udział 200 tysięcy chłopów – to dwa razy tyle ludzi, ile wystąpiło 
w powstaniu styczniowym. Chłopi domagali się zniesienia pańszczyzny 
i ostatecznie osiągnęli swój cel w 1864 roku, gdy car Aleksander II musiał 
obiecać im ziemię i wolność – jeszcze zanim zrobił to Romuald Traugutt, 
ostatni dyktator powstania, który – jak wiadomo – wieszał polskich szla-
chetków nieskorych do oddania ziemi chłopom. Na ten temat jest tylko 
jedna, napisana przed wojną książka, i nie będzie następnych, ponieważ 
nie istnieją już archiwa, z których korzystał autor. Spłonęły podczas wojny. 
Dlatego nasze wnuki będą tak samo jak my uczyć się w szkole o powstaniu 
styczniowym i głupich chłopach, co to za rubla czy obietnicę paru mórg 
od cara zdzierali buty z zabitych powstańców, jak o tym bredził Żeromski. 
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I teraz proszę sobie zadać pytanie, kim byliby dziś Czesi, gdyby Palacký 
prawie dwieście lat temu nie napisał tych paru pękatych tomiszcz o woj-
nach husyckich? Czy wtedy w ogóle byłby możliwy ktoś taki, jak Masaryk, 
prezydent i syn chłopa pańszczyźnianego, który pracował w majątku ro-
dowym Habsburgów?

I jeszcze jedna kwestia. Historyk angielski czy francuski może bez 
problemu napisać historię Europy wywiedzioną z czasów rzymskich czy 
greckich, logicznie pokazać późniejsze 2000 lat prowadzące do powsta-
nia UE, w której to narracji Europa Środkowo-Wschodnia jest nieistotnym 
peryferium, czasem się pojawiającym, czasem znikającym na długie lata. 
Historiografia jest wynalazkiem zachodnioeuropejskim i żeby w niej zaist-
nieć, trzeba mieć na to sposób. Masaryk to rozumiał, dlatego wpisał ruch 
husycki z niemiecką tradycją protestancką we francuską tradycję rewolu-
cyjną i amerykańską tradycję demokratyczną – w takim ujęciu Czesi jawią 
się jako interesujący precedens, zapowiedź dziejowych trendów (podobnie 
Havel konsekwentnie wpisywał aksamitną rewolucję w zachodzące pod 
koniec XX wieku na całym świecie procesy demokratyzacyjne i wolno-
ściowe). Takie rzeczy trzeba robić świadomie. Nie ma przecież żadnego 
powodu, poza naszym interesem i dobrym samopoczuciem, aby nasza 
historia była częścią powszechnej historii europejskiej.

Świadomość tej luki zmienia się na Zachodzie?
Nie, tam wciąż nie ma przekonania, że w Europie Środkowo-Wschodniej 
wydarzyło się cokolwiek istotnego dla kontynentu. Istnieje szereg wyda-
rzeń, które nam wydają się kluczowe dla losów Europy, jak Bitwa War-
szawska czy Bitwa pod Grunwaldem, ale nikt poza nami ich w ten sposób 
nie postrzega.

Możemy utyskiwać na Zachód, ale przecież w naszych własnych podręczni-
kach szkolnych do historii niezbyt często wspominamy o Czechach, Węgrzech, 
a o królach francuskich czy angielskich – owszem. Sami świecimy światłem od-
bitym Europy Zachodniej, sami chcemy opowiedzieć historię, pokazując nasz 
region jako peryferie. Maria Janion zastanawiała się w Niesamowitej Słowiańsz-
czyźnie, dlaczego uczymy się tyle o mitologii greckiej, rzymskiej czy egipskiej, 
a o słowiańskiej – niewiele.
Rzeczywiście tak się dzieje, historia Europy wszędzie wygląda mniej wię-
cej tak samo. Powielamy zachodnie wzorce. Jeśli przyjmujemy, że kwin-
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tesencją historii europejskiej jest powstanie państw narodowych, to gdzie 
szukać ich korzeni, jeśli nie w Europie Zachodniej? A jeśli za taką kwinte-
sencję uważamy demokratyzację, zainteresujemy się Francją czy Stanami 
Zjednoczonymi. Oczywiście zawsze możemy przy tej okazji podkreślić, 
że my też mieliśmy Kazimierza Wielkiego i Kościuszkę, ale kogo to ob-
chodzi? Nic na to nie poradzimy.



Z Veroniką Pehe, historyczką, 
pracowniczką Czeskiej Akademii Nauk, 
rozmawia Kaja Puto

Środkowa,
czylilepsza
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KAJA PUTO: Czescy intelektualiści często twierdzą, że Czechy należą do Euro-
py Środkowej czy nawet Zachodniej – jednocześnie inne kraje regionu, w tym 
na przykład Polskę, traktują raczej jako „Wschód”. Zawsze mnie to bawiło, 
bo Czechy mają historycznie, kulturowo i politycznie dużo więcej wspólnego 
z Polską czy Węgrami niż z Francją lub Wielką Brytanią. Skąd to poczucie od-
rębności, a nawet wyższości?
VERONIKA PEHE: Społeczeństwo czeskie jest podzielone w kwestii swo-
jej europejskiej tożsamości. Jego liberalna część – reprezentowana przez 
większość dużych mediów i główny nurt debaty publicznej – jest proeuro-
pejska; chciałaby wyobrażać sobie, że stanowi część Zachodu bardziej niż 
Polska czy Węgry, dziś również z powodu antydemokratycznych tendencji 
w tych krajach. Z drugiej strony mamy prawicowy, illiberalny – by użyć 
określenia Fareeda Zakarii – obóz związany z Milošem Zemanem, który 
patrzy raczej na Wschód, w stronę Rosji. To środowisko z pewnością nie 
odżegnałoby się od określenia „Europa Środkowa”, by podkreślić swoją 
odrębność od „zgniłego” kulturowo Zachodu.

Podłożem mitu wyjątkowej „europejskości” Czech jest ich między-
wojenne państwo – Pierwsza Republika Czechosłowacka. Czesi uważają 
ją za jeden z najbardziej demokratycznych krajów na świecie, są dumni, 
że miał on jedną z najmocniejszych gospodarek Europy. Z tego powodu 
transformacja lat dziewięćdziesiątych była rozumiana jako „powrót” do 
demokracji – stało za tym przekonanie, że w przeciwieństwie do innych 
krajów regionu mamy do czego wracać.

Veronika Pehe pracuje w Instytucie Historii Współczesnej Czeskiej Akademii 
Nauk. Absolwentka University College London. Zajmuje się pamięcią kulturową 
i polityczną w Europie Środkowej i Wschodniej oraz historią kulturową trans-
formacji gospodarczej po 1989 roku. Jest autorką książki Velvet Retro: Postso-
cialist Nostalgia and the Politics of Heroism in Czech Popular Culture (Berghahn 
Books, 2020).

Kaja Puto jest publicystką i redaktorką, zajmuje się tematyką Europy 
Wschodniej oraz migracji. Związana z „Krytyką Polityczną”, stowa-
rzyszeniem reporterów Rekolektyw i stowarzyszeniem n-ost – The 
Network for Reporting on Eastern Europe. W latach 2015-2018 wi-
ceprezeska wydawnictwa Ha!art.
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Oczywiście historycy mogą dowodzić, że to obraz wyidealizowany, bo 
czechosłowackie instytucje z okresu Pierwszej Republiki były niedosko-
nałe. Demokracja parlamentarna funkcjonowała teoretycznie: realną wła-
dzę sprawował prezydent Tomáš Masaryk, a potem Edvard Beneš, którzy 
wraz ze swoim otoczeniem podejmowali decyzje należące do parlamen-
tu. Ponadto nacjonalistyczna retoryka Pragi powodowała napięcia między 
licznymi mniejszościami zamieszkującymi kraj – mieszkali tu Niemcy, 
Żydzi, Romowie, Węgrzy, Polacy czy Ukraińcy.

Ojcowie czeskiej tożsamości, František Palacký czy wspomniany Masaryk, 
osadzali czeską tożsamość w opozycji do Niemiec – dla podkreślenia tej 
odrębności powstał husytyzm. Z drugiej strony w czeskiej debacie można 
dostrzec fascynację Niemcami i aspirowanie do niemieckiego wzorca kul-
turowego.
Tak, ten paradoks bierze się z faktu, że z jednej strony Czechy przez długi 
czas były częścią niemieckiego obszaru kulturowego, ale z drugiej stro-
ny istniał opór przed germanizacją. XIX-wieczne elity czeskie mówiły po 
niemiecku, dlatego pierwsze ruchy nacjonalistyczne starały się oprzeć 
tożsamość czeską na języku.

W stosunku Czechów do Niemiec historia odgrywa jednak koniec koń-
ców niewielką rolę. Sympatia do tego kraju to raczej pragmatyzm – Niem-
cy są największym partnerem gospodarczym Czech, potrzebujemy ich, 
a oni nas – a dokładniej: naszej taniej siły roboczej. W pierwszym okresie 
pandemii widać było lęk przed zerwaniem tej relacji: jednym z bodaj naj-
bardziej rozpalających debatę publiczną newsów był ten o zatrzymaniu 
produkcji w należącej do Volkswagena fabryce Škody.

W czeskiej pamięci o czesko-niemieckim sąsiedztwie jest też biała 
plama: chodzi o wyrzucenie niemieckich mieszkańców z terenów sudec-
kich oraz mordy dokonywane na cywilach przez czechosłowacką armię 
i partyzantów po II wojnie światowej. To temat, o którym się nie mówi, 
jest politycznie „wrażliwy”. W 2013 roku podczas kampanii prezydenckiej 
główny rywal Zemana, Karel Schwarzenberg, powiedział w debacie telewi-
zyjnej, że wyrzucenie Niemców z Czechosłowacji byłoby dziś traktowane 
jak złamanie praw człowieka, a Edvard Beneš stanąłby przed trybunałem 
w Hadze. Wywołało to duże kontrowersje, a Schwarzenberg między in-
nymi z powodu tych słów przegrał wybory.
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Dlaczego Czesi nie chcą wziąć za ten trudny okres odpowiedzialności? Uwa-
żają, że Niemcy sobie na to zasłużyli?
W debacie publicznej panuje przekonanie, że posypanie głowy popiołem 
musiałoby się wiązać z odwołaniem wciąż obowiązującego dekretu Be-
neša – na jego mocy przesiedleni Niemcy nie mogą sobie rościć praw do 
dawnych sudeckich majątków. Obawy biorą się z tego, że w latach dzie-
więćdziesiątych Ziomkostwo Sudeckoniemieckie formułowało takie wła-
śnie roszczenia.

Napięcia z przeszłości starała się załagodzić tzw. czesko-niemiecka de-
klaracja z 1997 roku, chociaż również w niej nie ma bezpośrednich prze-
prosin. Na tym się jednak skończyło – temat 
jest drażliwy, państwo czeskie nie podejmuje 
żadnych oficjalnych kroków.

Przepracować ten temat stara się nato-
miast kultura. W 2010 roku pojawił się na 
przykład film Młyn Habermana, który opo-
wiada o trudnych stosunkach między byłymi czesko-niemieckimi sąsia-
dami bezpośrednio po wojnie. Obraz miał duże ambicje, ale nie odbił się 
szerszym echem. Obecnie w produkcji jest inny film fabularny na ten 
temat – Krajobraz w cieniu. Być może tym razem się uda.

W jaki sposób Czesi odsuwają od siebie odpowiedzialność za te mordy? W Pol-
sce, gdy mowa o pogromach na Żydach, prawica argumentuje, że nie były one 
inspirowane przez państwo podziemne, a gdy mowa o antysemickiej nagonce 
1968 roku – że zorganizowali ją nie Polacy, lecz komuniści.
W czeskiej pamięci również jest taka tendencja, by obwiniać za wszystko 
a to Niemców, a to komunistów – chociaż ci ostatni byli przecież Czecha-
mi. W przypadku zbrodni na Niemcach trudno jednak zrzucać odpowie-
dzialność na komunistów, bo przejęli oni władzę dopiero w 1948 roku.

I tu dochodzimy do sedna problemu: luka w czeskiej pamięci obej-
muje cały okres między 1945 a 1948 rokiem. Kiedy w 2007 roku otwarto 
czeski odpowiednik IPN-u – Instytut Badania Reżimów Totalitarnych – 
jego działalność skupiała się na okupacji niemieckiej do 1945 roku oraz 
na okresie Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej po 1948 roku. 
Tak jakby pomiędzy nie było co badać. Badania nad trzema powojen-
nymi latami zaczęły się dopiero niedawno, prowadzi je między innymi 
sam Instytut.

Luka w czeskiej pamięci 
obejmuje cały okres między 
1945 a 1948 rokiem.
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Czesi w mniejszym stopniu niż inne narody regionu mierzą się z współodpo-
wiedzialnością za Holokaust. Na terenie Protektoratu Czech i Moraw nie było 
obozów śmierci – był tylko Terezin, czyli swego rodzaju „węzeł przesiadkowy” dla 
czeskich i zachodnich Żydów. Jak do tego tematu podchodzi przeciętny Czech?
W zbiorowej świadomości ten problem niemal w ogóle nie istnieje, Czesi 
nie czują się winni za Holokaust – uważają, że to sprawa wyłącznie nie-
miecka. Oczywiście są badania, które pokazują, że to nie do końca prawda.
W Czechach nie było pogromów żydowskich na taką skalę jak w Polsce, 
ale zwykli obywatele pomagali nazistom w „rozwiązaniu kwestii żydow-
skiej”. W ubiegłym roku Czechów rozgrzała sprawa mieszkanki Lidic (to 
ważne miejsce w czeskiej martyrologii), która w 1942 roku wydała swoją 
żydowską lokatorkę władzom, w efekcie czego kobieta zmarła w Auschwitz.

Czesi podobnie jak Polacy nie są zbyt chętni, by zaakceptować swój współudział 
w zbrodniach popełnionych podczas II wojny światowej.
Zgadza się. Bierze się to pewnie również z faktu, że w całej Czechosło-
wacji było stosunkowo mało Żydów – około 70 tysięcy. Duża część z nich 
mieszkała w miastach i była zasymilowana do kultury niemieckiej, więc 
traktowano ich jak Niemców, mało kto mówił w jidysz. Niewielka część, 
która została w Czechach po wojnie lub tu wróciła, nie nazywała sama sie-
bie Żydami. Dziś żydowska gmina w Pradze liczy co najwyżej parę tysię-
cy członków. Zdarzało się oczywiście, że Żydzi po wyzwoleniu z obozów 
chcieli wrócić do swoich domów, ale na miejscu okazywało się, że zajęli 
je już sąsiedzi. Nie był to natomiast fenomen masowy.

Jednak na Słowacji i należącym do Pierwszej Republiki Zakarpaciu żyli także 
niezasymilowani Żydzi, odbywały się pogromy.
To, co działo się tam po wybuchu II wojny światowej i przed powstaniem 
Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej w 1948 roku, również nie jest 
częścią czeskiej pamięci. Nie jest nią też przywódca nazistowskiej Słowa-
cji, ksiądz Jozef Tiso.

Zapomniany jest również antysemityzm w partii komunistycznej. 
W latach pięćdziesiątych wiele ofiar urządzanych przez komunistów pro-
cesów pokazowych było Żydami – najczęściej byłymi członkami partii. 
Czesi znają historię tych procesów, wiedzą, że ludzie byli mordowani lub 
wysyłani do przymusowej pracy, ale nie wiedzą, jaką rolę odegrał tu par-
tyjny antysemityzm.
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Tak czy inaczej większym tematem w debacie publicznej jest zagłada 
Romów i przeznaczone dla nich obozy koncentracyjne w Letach koło Písku 
oraz Hodonínie koło Kunštátu. W tym pierwszym przez całe lata po woj-
nie hodowano świnie. Dopiero w 2018 roku premier Andrej Babiš [czeski 
biznesmen, od 2017 roku szef rządu] – tutaj plusik dla niego – zdecydował 
o wykupieniu terenu przez państwo od prywatnej hodowli i oddaniu go 
Muzeum Kultury Romskiej w Brnie. Powstanie tam pomnik i muzeum.
Dyskusja na ten temat trwała wiele lat. Skrajnie prawicowi politycy za-
przeczają zagładzie Romów. Ich najbardziej znany przedstawiciel, Tomio 
Okamura, dowodzi, że przecież w tych obozach nie było nawet płotu, jego 
mieszkańcy mogli z niego wychodzić. Społeczeństwo czeskie ma w sobie 
sporo antyromskich emocji i pewnie jakaś jego część uważa, że Romów 
słusznie zamknięto w obozie.

Pamiętam, że w wyborach samorządowych w 2018 roku w mieście Most jeden 
z komitetów proponował utworzenie „wiosek dla hołoty” pod miastem – cho-
dziło oczywiście o Romów. Ale wracając do historii: czescy Romowie w czasach 
komunistycznych doświadczyli też przymusowych przesiedleń i asymilacji.
Tak, o tym w Czechach wszyscy wiedzą – to taki banał, że problemy spo-
łeczne dotykające romską mniejszość wynikają między innymi z działań 
komunistów. Komuniści argumentowali bowiem, że realizują wobec tej 
mniejszości projekt modernizujący, dają im mieszkania, wysyłają do szkół 
i pracy. Ale to była tylko połowa prawdy, bo nigdy nie podjęto próby ich 
rzeczywistego równouprawnienia, zawsze traktowano jak obywateli dru-
giej kategorii. Widać to szczególnie na poniemieckich terenach, gdzie czę-
sto ich przesiedlano – dziś jest tam sporo romskich gett. Tylko co z tego, 
że zrzucimy winę na komunizm? To nie rozwiąże żadnych problemów.

Według wielu badań opinii społecznej Polacy uwielbiają Czechów, ale nie cie-
szą się wzajemnością. Czy na tę niechęć mają wpływ wydarzenia historyczne 
– jak konflikt o Zaolzie czy uczestnictwo polskiej armii w inwazji wojsk Układu 
Warszawskiego na Czechosłowację?
Nie sądzę, żeby to odgrywało większą rolę. Chodzi raczej o czeskie po-
czucie kulturowej wyższości. Rozmawiałyśmy o poczuciu przynależności 
do Zachodu sporej części mieszkańców Czech, a Polska w tym układzie 
kojarzy się ze Wschodem.
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A czy Czesi w ogóle kogoś lubią?
Chyba tylko Stany Zjednoczone. Ich mit jest w czeskiej kulturze bardzo 
silnie zakorzeniony, choć dzisiaj i ta sympatia nie jest powszechna – kon-
serwatywna część społeczeństwa spogląda raczej w stronę Rosji.

Skąd bierze się sympatia do Rosji? Chodzi o nostalgię za komunizmem?
Nie, raczej o argumenty kulturowo-konserwatywne, znane w całym regio-
nie: że Europa Zachodnia jest zdegenerowana moralnie, że za dużo w niej 
gejów i uchodźców, a Rosja to silne państwo, w którym panuje porządek.
W ostatnich latach w Czechach wzmocnił się też ultrakonserwatywny 
nurt Kościoła katolickiego, który wcześniej nie odgrywał w czeskiej poli-
tyce takiej roli jak w Polsce. W mediach bryluje prymas Czech Dominik 
Duka – może nie jest to ojciec Rydzyk, ale wiele mu nie brakuje. Na uli-
cach Pragi pojawiły się też Marsze Tradycyjnej Rodziny, niektóre środo-
wiska domagają się zakazu aborcji. Na rynek Starego Miasta wrócił Słup 
Maryjny, zdemontowany tuż po ogłoszeniu niepodległości Czechosłowacji 
– symbol habsburskiej władzy i gwałtownej rekatolizacji. Wzrasta liczba 
ludzi, którzy deklarują katolicką tożsamość.

Kiedy rozpoczął się ten proces?
Po 2015 roku, gdy społeczeństwo zaczęło obawiać się rychłej islamizacji 
Europy. Ale nie sądzę, żeby przekładało się to na frekwencję w kościołach.
Wpływa to natomiast na scenę polityczną: podobnie jak w całym regionie 
silny w latach dziewięćdziesiątych obóz liberalny traci na sile, a coraz moc-
niejsze stają się siły „konserwatywnej kontrrewolucji”, w tym środowisko 
Zemana. Premier Babiš sprytnie balansuje między tymi dwoma nurtami 
i dlatego cieszy się dużym poparciem ponad wieloma podziałami.

Polacy uwielbiają czeską kuchnię, kino i hospody, ale w kwestiach historycz-
nych pokutuje stereotyp tchórzliwego Czecha, który zarówno przed władzą na-
zistowską, jak i komunistyczną schylał głowę. A jak widzą swoje dzieje Czesi?
Oczywiście postrzegają się jako ofiary. To zresztą autostereotyp wspólny dla 
wszystkich krajów regionu, nasza historia była podobna. Zabory, naziści, 
komuniści – Czesi byli w tym wszystkim rzekomo niewiniątkami, a jeśli 
już z kimś współpracowali, to wyłącznie pod przymusem. Tymczasem to 
nie do końca prawda, szczególnie jeśli chodzi o komunizm – Komuni-
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styczna Partia Czechosłowacji była zorganizowana oddolnie, przynajmniej 
w swojej czeskiej części.

Najważniejszym bodaj tematem w czeskiej debacie o historii jest kwestia roz-
liczeń z komunistyczną bezpieką. Jak przebiegała czeska dekomunizacja i czy 
między historykami są jakieś spory na ten temat?
To główny czeski konflikt pamięci, ciągnie się już od trzydziestu lat i wciąż 
jest bardzo żywy. W Czechach dość szybko dokonano lustracji, a ludzie, 
którzy blisko współpracowali z bezpieką, zostali pozbawieni funkcji pu-
blicznych. Jednak elity postdysydenckie, które objęły władzę na początku 
lat dziewięćdziesiątych, miały raczej łagodny stosunek do rozliczeń. Od-
było się kilka procesów sądowych, które na ogół kończyły się niskimi wy-
rokami dla funkcjonariuszy władz komunistycznych. Nie udało się skazać 
na przykład ostatniego pierwszego sekretarza partii.

Szybko przeprowadzono też reprywatyzację, zwrócono wiele mająt-
ków zabranych przez komunistów. Otwarto również archiwa bezpieki, 
powstał wspomniany już Instytut Badania Reżimów Totalitarnych. Spory 
o pomniki – na przykład obalony niedawno w Pradze pomnik marszałka 
Iwana Koniewa – toczą się do dziś. Najwyższą temperaturę dyskusja o ko-
munizm osiąga w kwestiach symbolicznych.

Nie możemy się w Czechach zgodzić co do tego, czym był komunizm. 
Prawicowe środowiska twierdzą, że był to reżim totalitarny, oparty na 
przemocy, a ludzie byli zmuszeni, by go wspierać. W języku czeskim na 
potoczne określenie okresu komunizmu używa się słowa „totalita”, coś 
jak w Polsce „komuna”. Wielu ludzi sięga po ten termin bezrefleksyjnie, 
ale jego konotacje kształtują w pamięci zbiorowej przekonanie, że był to 
okres, w którym zwykli ludzie nie mieli nic do powiedzenia, a oni – ko-
muniści – zmuszali nas Czechów do subordynacji.

Kto jest drugą stroną tego sporu?
To tzw. nurt rewizjonistyczny, reprezentowany przez bardziej lewico-
wych historyków, media i część społeczeństwa, którzy podkreślają, że to 
trochę bardziej skomplikowane. Z licznych badań historycznych wynika 
bowiem, że przeciętni obywatele żyli raczej w zgodzie z władzą. Latami 
funkcjonowali w tym systemie i nie chcą siebie traktować wyłącznie jako 
bezwolne ofiary przemocy.
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Warto zrozumieć, dlaczego komunizm przetrwał w Czechosłowacji aż 
czterdzieści lat, dlaczego półtora miliona obywateli zapisało się do partii 
– czy byli do tego zmuszeni? Głośną książkę na temat późnego czecho-
słowackiego socjalizmu zatytułowaną Koniec eksperymentu napisał prawie 
dziesięć lat temu Michal Pullmann, dziekan Wydziału Filozoficznego na 
Uniwersytecie Karola. Prawica do tej pory mu to wytyka i zarzuca, że pró-
buje usprawiedliwiać reżim totalitarny.

Wspomniani historycy sami nazywają siebie „rewizjonistami”? To chyba kon-
trowersyjny termin…
Tak i nie – w naukach historycznych to po prostu termin techniczny. Ale 
rzeczywiście, zwykle używa go druga strona sporu, i to z negatywnymi 
intencjami. Tak czy inaczej ten spór jest bardzo elitarny, społeczeństwo 
nie ma już ochoty słuchać w kółko tych samych kłótni. Dlatego Czesi gło-
sują na Babiša, który nie wchodzi w tę dyskusję.

Sam był agentem bezpieki.
Tak, ale wyborców to już nie obchodzi. Mimo to wciąż jest to mielone 
w debacie publicznej – w dużej mierze ukształtowanej przez dysydentów, 
ale również pokolenie studentów z końca lat osiemdziesiątych. Ci ostat-
ni brali udział w strajkach studenckich i wszystko sprzyjało temu, aby po 
przewrocie objęli władzę: nie zdążyli się skompromitować w poprzednim 
systemie, nie stali przed wieloma trudnymi wyborami i łatwo było im kry-
tykować starszych z pozycji radykalnie antykomunistycznych.

Pęknięcie w pamięci elit i potocznej widać też w sporach o kulturę 
popularną. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych słychać było sporo gło-
sów inteligencji domagającej się zrzucenia z piedestału legendy czeskiej 
estrady, Karela Gotta. Sprzeciwiano się, by reprezentował Czechy na za-
granicznych festiwalach, bo kolaborował z komunistycznym reżimem. 
Tymczasem „zwykli” ludzie pisali listy do gazet: „ja wciąż słucham Gotta, 
to część mojej pamięci, mojej młodości, nie chcę, żeby ktoś mi ją odbie-
rał”. Tak samo było z serialem 30 przypadków Majora Zemana o karierze 
czechosłowackiego majora służby bezpieczeństwa. Jego ponowną emisję 
w telewizji publicznej w 1999 roku potępili publicyści i politycy, jednak 
został dobrze przyjęty przez publiczność, która cieszyła się z powrotu 
swojego ukochanego Majora.
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W ostatniej dekadzie w Polsce – szczególnie wśród młodego pokolenia – poja-
wiła się swoista moda na PRL. Po okresie fascynacji wszystkim, co zachodnie, 
zaczęto doceniać PRL-owski design, planowanie przestrzenne, ograniczenia 
nierówności społecznych itd. Oczywiście zazwyczaj nie wiąże się to z wybiela-
niem samego reżimu. Czy w Czechach również można coś takiego zauważyć? 
Parę lat temu czytałam w „Der Spiegel”, że i Czesi chętnie kupują mieszkania 
w „panelakach” – ciasne, ale przynajmniej słoneczne i z dostępem do usług 
publicznych, czego nie można powiedzieć o wielu nowych inwestycjach…
Tak, na poziomie estetycznym to funkcjonuje, choć raczej w małej bańce 
lewicowych środowisk. Jest też sporo kawiarni umeblowanych w stylu retro, 
modne są gadżety z tamtych lat. Ale taka retropamięć jest odpolityczniona: 
dziś wiemy, że historia „zmierzała” do obalenia komunizmu, więc możemy 
bezpiecznie te estetykę „recyklingować”. Jak piszę w mojej książce Velvet 
Retro, w czeskim kontekście taka retrofascynacja wkracza w dyskurs „tra-
dycji” lub „profesjonalizmu”. Czyli na przykład: to tradycyjny czeski fotel, 
bo czeski design ma długą tradycję. Albo: Karel Gott podpisał „Anty-Kartę”, 
deklarację potępiającą dysydentów, ale był profesjonalnym muzykiem. Tym 
samym Czesi chcą odsunąć od siebie podejrzenia o sprzyjanie reżimowi.

A co z pamięcią o Czechosłowacji? Przez niemal cały XX wiek Czesi i Słowacy 
żyli w jednym kraju, a jednak ciągle rozmawiamy głównie o Czechach. Czy ist-
nieje jakaś wspólna czechosłowacka pamięć?
To kolejna luka w czeskiej pamięci. Kiedy badałam obecność okresu cze-
chosłowackiego we współczesnej czeskiej popkulturze, okazało się, że 
wszystko, co powstało w czeskiej kulturze po 1993 roku, spogląda wyłącz-
nie na czeską część dawnego wspólnego państwa – Słowacy pojawiają się 
w tych tekstach kultury marginalnie.

Zresztą ta federacja zawsze była nierówna: pretensje Słowaków do Cze-
chów, że marginalizowano ich w Czechosłowacji, mają solidne podstawy. 
Widać to również wyraźnie w kulturze. Na Słowacji wciąż ogląda się spo-
ro czeskich filmów, seriali, popularna jest czeska muzyka. A w Czechach 
słowackich tekstów kultury nie ma prawie wcale. Szkoda, bo odcinamy 
się od bogatej tradycji, ciekawego dorobku. Ale Czesi w ogóle są bardzo 
czechocentryczni, co zapewne już zauważyłaś…

Dla Czechów – w tym dla czeskich historyków – Czechosłowacja to po 
prostu epizod w historii Czech. Często o tym rozmawiamy w Instytucie 
Historii Współczesnej Czeskiej Akademii Nauk, w którym pracuję. Mój 
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kolega z instytutu, Michal Kopeček, wydał niedawno pracę zbiorową za-
tytułowaną Czechosłowakizm, w której historycy starali się zdefiniować, 
czym była idea wspólnego państwa czy narodu. Do tej pory praktycznie 
nikt się tym tematem nie zajmował – to dosyć zaskakujące.

A jak się kształtuje potoczna pamięć na ten temat?
Z wywiadów biograficznych, które przeprowadzałam, wynika, że ludzie 
raczej nie cieszyli się z rozpadu kraju w 1993 roku, było im żal. W Cze-
chach nie istniały ruchy społeczne, które by tę decyzję wspierały (już 

prędzej na Słowacji). To była decyzja politycz-
na: premierzy Czech i Słowacji Václav Klaus 
i Vladimír Mečiar nie potrafili się dogadać 
i uzgodnić wspólnej wizji transformacji, dla-
tego doszli do wniosku, że łatwiej im będzie 
działać osobno.

Nostalgia za tym sąsiedztwem, jaka to-
warzyszy Czechom, znalazła swoje odbicie 

w serialu obyczajowym produkowanym przez publiczną Czeską Telewi-
zję od 2009 do 2013 roku, zatytułowanym Opowiadaj. Przedstawia on 
losy czechosłowackiej rodziny od lat sześćdziesiątych do współczesności. 
Główny bohater jest Czechem, jego żona – Słowaczką, często odwiedzają 
rodzinę na wschodzie Słowacji, która przedstawiona jest w sposób absolut-
nie egzotyczny. U krewnych wciąż leci muzyka ludowa, a teść upija zięcia 
borovičką. To dobrze oddaje podejście Czechów do Słowaków: są tacy jak 
my, tylko mniej cywilizowani; to tacy niegroźni górale, których lubimy.

Na koniec porozmawiajmy o transformacji. Czy w czeskiej polityce konflikt jej 
dotyczący odgrywa jakąś rolę?
Tak, przy czym w pewnym sensie przykryty jest przez spór o ocenę ko-
munizmu. Dla dominujących w mediach elit z pokolenia ‘89 komunizm 
to ważny z perspektywy ich biografii temat, koniec komunizmu był dla 
nich formacyjnym doświadczeniem. Ciężko im zrozumieć, że od tych 
wydarzeń minęło już trzydzieści lat, a współczesne problemy Czech mają 
więcej wspólnego z procesem transformacji, a mniej z komunizmem. 
Najczęściej sami ci komentatorzy są beneficjentami transformacji – dla-
tego każdą jej krytykę przyjmują wrogo, jako wyraz rzekomych komuni-
stycznych sympatii.

Podejście Czechów 
do Słowaków? Są tacy jak my, 

tylko mniej cywilizowani; 
to tacy niegroźni górale, 

których lubimy.
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Tymczasem jest o czym rozmawiać: 
najnowsza historia Republiki Czech to nie 
tylko niewątpliwe sukcesy, ale i korupcja, 
afery finansowe, pogłębiające się nierówno-
ści między Pragą a resztą kraju. Na scenie 
politycznej tematy te porusza młoda Partia 
Piratów czy różne komisje parlamentarne zajmujące się rozliczeniami afer 
prywatyzacyjnych. Głośna jest na przykład sprawa OKD, firmy posiadającej 
większość kopalni w regionie Ostrawy, która sprywatyzowała większość 
mieszkań wraz z pracownikami i pozbywała się ich, podnosząc czynsze.

Jako historyczka rozumiem naturę konfliktów pamięci, ale cieszę się, 
że do głosu dochodzi młode pokolenie, które nie chce już dyskutować o ko-
munizmie, tylko o problemach, których Czechy doświadczają tu i teraz.

Do głosu dochodzi młode po-
kolenie, które nie chce już dys-
kutować o komunizmie, tylko 
o problemach, których Czechy 
doświadczają tu i teraz.
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ŁUKASZ GRZESICZAK: Słowacja to młody kraj, który – nie licząc wstydliwego 
okresu marionetkowej i uzależnionej od Hitlera Pierwszej Republiki Słowackiej 
– powstał dopiero w 1993 roku. Czy młode kraje bardziej kłócą się o historię?
JURAJ MARUŠIAK: To kwestia indywidualna. Kraje mające dłuższą 
tradycję państwowości, jak Niemcy, Włochy czy Polska, też toczą spory 
pamięci. Słowacja jest młodym krajem o stosunkowo młodych elitach 
politycznych i dlatego ciągle nie stworzyliśmy własnej, konsensualnej 
narracji historycznej.

Kiedyś społeczeństwa środkowoeuropejskie były bardziej homogenicz-
ne, czemu sprzyjała rewolucja modernizacyjna – dziś zachodzą procesy 
odwrotne. Żyjemy w okresie pluralizacji pamięci, państwo i szkoła nie 
są już jedynymi autorytetami przekazującymi wiedzę historyczną, rywa-
lizują w tym zakresie choćby z rodziną czy mediami. Kłótnie o historię 
są nieuniknione. Poza tym, nasza tożsamość nie jest kształtowana wy-
łącznie przez nas samych – wpływa na nią również to, jak nas widzą inni 
i jak my chcemy prezentować się w oczach partnerów. Dlatego decyzje, 
jakie Słowacja po 1993 roku podejmowała w kwestii polityki zagranicznej, 
istotnie wpływają na nasze debaty o przeszłości.

Jaki wpływ na słowacką pamięć ma dziś neofaszystowskie środowisko Mariana 
Kotleby? Czy kreuje on pozytywną pamięć o Józefie Tiso i Pierwszej Republice 
Słowackiej z lat 1939-1945?

Juraj Marušiak jest słowackim politologiem i historykiem, pracownikiem Sło-
wackiej Akademii Nauk w Bratysławie.

Łukasz Grzesiczak jest dziennikarzem i publicystą. Specjalizuje się 
w problematyce Czech i Słowacji.
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Dziś jego Partia Ludowa Nasza Słowacja jest czwartą siłą w parlamen-
cie. W wyborach w 2020 roku zwiększyła swój zasięg, wprowadzając do 
150-osobowego jednoizbowego słowackiego parlamentu kolejnych troje 
posłów – w sumie ma ich teraz siedemnastu. Jej lider pełnił także funk-
cję marszałka kraju bańskobystrzyckiego. W urzędzie witano się wówczas 
kojarzonym z faszystowską Słowacją Józefa Tisy zawołaniem „Na straż!”, 
a Kotleba rozdawał czeki o wartości 1488 euro, za co został oskarżony 
o promocję faszyzmu.

Jeżeli wierzyć badaniom opinii publicznej, to zdecydowana większość 
społeczeństwa słowackiego odrzuca dziedzictwo związanego ściśle z Hi-
tlerem państwa księdza Józefa Tisy i podziela pozytywną pamięć Słowac-
kiego Powstania Narodowego, antyfaszystowskiego zrywu z 1944 roku. 
Niepodległościowe elity uznały 29 sierpnia, czyli dzień wybuchu powsta-
nia, za święto państwowe. Przy podejmowaniu tej decyzji ogromną rolę 
odegrał Vladimír Mečiar, a była ona popierana nie tylko przez środowi-
ska postkomunistyczne, ale i liberalne oraz część środowisk narodowych 
skupionych choćby wokół Słowackiej Partii Narodowej (choć sama partia 
– jako całość – takiej decyzji nie podjęła). Spora część jej wyborców dziś 
głosuje na Mariana Kotlebę, a on sam jest jedynym liczącym się politykiem, 
który kwestionuje obchodzenie daty rozpoczęcia zrywu jako słowackiego 
święta narodowego.

Badania pokazują, że Kotlebę popiera co dziesiąty Słowak…
Sprawa jest bardziej skomplikowana. Lider Partii Ludowej Nasza Sło-
wacja brał udział w wiecach poparcia dla księdza Józefa Tisy, na których 

członkowie jego ugrupowania występowa-
li w mundurach przypominających stroje 
Gwardii Hlinki – formacji paramilitarnej Sło-
wackiej Partii Ludowej z lat 1938-1945, któ-
rej najaktywniejsi członkowie byli szkoleni 
przez niemieckie SS. Ale to nie faszystowskie 
inklinacje Kotleby przysparzają mu najwięcej 
zwolenników. Do chwili, gdy jego ugrupo-
wanie ograniczało się do nostalgii za reżi-

mem Tisy, werbowało swoich nielicznych wyborców pośród neonazistów 
i otoczenia byłej Słowackiej Partii Ludowej. To pokazuje, że w dzisiejszej 
Słowacji liczące się środowiska polityczne i intelektualne nie podejmują 

Za rządów Kotleby witano się 
kojarzonym z faszystowską 
Słowacją Tisy zawołaniem 

„Na straż!”, a Kotleba przekazy-
wał czeki o wartości 1488 euro, 

za co został oskarżony 
o promocję faszyzmu.
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prób rehabilitacji faszystowskiego reżimu Pierwszej Republiki Słowac-
kiej. Popularność Kotleby wzrosła dopiero, gdy jego otoczenie zamieniło 
mundurki na marynarki, przekształciło się w partię protestu przeciwko 
obecnym słowackim elitom i zaczęło organizować antyromskie manife-
stacje. W tym sensie polityczna droga Kotleby przypomina historię wę-
gierskiej partii Jobbik.

A jak wygląda kwestia odpowiedzialności za losy słowackich Żydów?
Ta sprawa nie dzieli Słowaków, poza tym z pewnością dyskutuje się o niej 
mniej niż w Polsce. Współczesne elity słowackie reprezentują o wiele niż-
szy poziom intelektualny niż te w Polsce, a słowackie społeczeństwo jest 
mniej zainteresowane swoją przeszłością. Podchodzimy do niej o wiele 
bardziej pragmatycznie. Jeszcze w latach osiemdziesiątych, przed aksa-
mitną rewolucją, przyjęto wspólną deklarację, którą podpisali zarówno 
przedstawiciele ruchu dysydenckiego – między innymi późniejszy sło-
wacki premier Ján Čarnogurský – jak i nieliczni intelektualiści działający 
w strukturach oficjalnych. Odcięto się wówczas od Pierwszej Republiki 
Słowackiej i przyznano, że deportacje słowackich Żydów były przeprowa-
dzone słowackimi rękami.

Deklaracja stała się podstawą uchwały przyjętej przez wybraną już 
w wolnych wyborach pierwszą Słowacką Radę Narodową. Wygrało zdro-
worozsądkowe zrozumienie, że w Unii Europejskiej, do której aspirowa-
liśmy, nie ma miejsca na nostalgię za reżimem Tisy. Tą kartą nie grają 
nawet środowiska eurosceptyczne i bliskie Rosji – wszak faszystowski 
reżim był antysowiecki, zabijał komunistów i wysyłał swoje wojska na 
front wschodni.

Dzisiejsza Słowacja powstała na skutek rozpadu federalnej Czecho-
słowacji – co do tego istnieje konsensus polityczny i nikt nie traktuje dzi-
siejszej Republiki Słowackiej jako spadkobierczyni Pierwszej Republiki 
Słowackiej. Dzieje się tak również z pragmatycznych względów: tisowski 
kraj miał z dzisiejszego punktu widzenia (i nie tylko) niezbyt dogodne 
granice. Sporą część obecnego terytorium Słowacji kontrolowali Węgrzy, 
a bratysławskie dzielnice Petržalka i Devín należały do Niemców.

Wróćmy do relacji słowacko-żydowskich. Powiedział pan, że nie ma sporów co 
do odpowiedzialności Słowaków za wojenne deportacje Żydów.
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Tak, warto natomiast zaznaczyć, że w dyskursie politycznym pomija się 
problem powojennego antysemityzmu i prześladowań mniejszości ży-
dowskiej.

Antysemityzm na Słowacji ma źródła społeczne i etniczne. Żydzi 
bardzo rzadko używali języka słowackiego, przed wojną asymilowali się 
z ludnością niemieckojęzyczną, jeszcze wcześniej z węgierskojęzyczną. 
Żydzi, którzy po zakończeniu II wojny światowej wrócili z obozów i swo-
ich kryjówek, domagali się zwrotu mienia. Sporo Słowaków wzbogaciło 
się na aryzacji, Żydzi spotykali się więc z wrogą reakcją słowackiego spo-
łeczeństwa, nawet ze strony ludzi zaangażowanych w antyfaszystowski 
ruch oporu. Partyzanci myśleli, że przejmą pożydowskie majątki w dowód 
wdzięczności za ich zasługi w ruchu oporu.

W 1946 roku w wyborach do czechosłowackiego parlamentu mocno 
grano nastrojami antysemickimi, co doprowadziło do wielu pogromów 
– do największego doszło w Bratysławie w czasie zjazdu partyzantów. 
Ci ostatni byli wściekli, że Żydzi domagają się zwrotu mienia, na które 
chrapkę mieli sami partyzanci. Paradoksalnie w krótkim okresie demo-
kracji, która przypada na lata 1945-1948, nastroje antysemickie bardziej 
były rozpowszechnione wśród demokratów – komuniści byli wówczas 
bardziej wycofani w kwestii Żydów i zabiegali o ich poparcie. Zmieniło się 
to po 1948 roku ze względu na procesy polityczne (m.in. proces Rudolfa 
Slánskiego z 1952 roku), w których wielu żydowskich komunistów stało 
się ofiarami neostalinowskich represji.

Na relacjach polsko-słowackich cieniem kładzie się z kolei udział słowackich 
żołnierzy w inwazji na Polskę we wrześniu 1939 roku.
Na ten temat powstaje sporo książek i artykułów naukowych, ale z pew-
nością nie jest to problem pierwszoplanowy – to nie spory graniczne na 
Spiszu czy Orawie kształtują słowackie wyobrażenia o Polsce.

A co je kształtuje?
Słowacy patrzą na Polskę przez pryzmat polityki, która dzieje się w War-
szawie lub w kontekście stosunków polsko-rosyjskich. Wielu Słowaków 
krytycznie spogląda na Polaków ze względu na ich rzekomą rusofobię, 
która dla wielu osób na Słowacji jest niezrozumiała.

W 2009 roku ówczesny wicepremier Słowacji Dušan Čaplovič opu-
blikował na łamach „Gazety Wyborczej” artykuł, w którym przepraszał za 
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udział Słowaków w wojnie przeciwko Polsce. Na tę inwazję nie można 
patrzeć jednak w oderwaniu od kontekstu historycznego. Przed wrze-
śniem 1939 roku był wrzesień i październik 1938, kiedy Polska wzięła 
udział w rozbiorze Czechosłowacji. Dziś tą kartą na Słowacji grają rosyj-
scy propagandziści i prorosyjskie media. Dowiemy się z nich, że Polska, 
która krytykuje Rosję za udział w pakcie Ribbentrop-Mołotow, też ma na 
sumieniu współpracę z Hitlerem – właśnie w podziale Czechosłowacji. 
Elity polityczne nie podejmują jednak tego tematu.

Wizerunek Polski, która ciągle na Słowacji pozostaje krajem mało 
znanym, kształtują też nasze współczesne stosunki, na przykład polscy 
turyści, szalejący po słowackich drogach polscy kierowcy czy nieuczciwi 
polscy handlarze. Te przypadki są dosyć często nagłaśniane w mediach, 
także dlatego, że słowaccy producenci (nie tylko żywności) widzą w pol-
skich towarach konkurencję dla produkcji krajowej.

A co ze stosunkiem do Czechów i samej Czechosłowacji – czy Słowacy są pod 
tym względem podzieleni?
Czesi to lustro, w którym często się przeglądamy. Słowacy czytają po cze-
sku, w słowackich księgarniach bez problemu można kupić czeskie książki, 
w kinach wyświetlane są zachodnie filmy z czeskimi napisami, których nie 
opłaca się tłumaczyć na słowacki. To zjawisko jest jednak asymetryczne. 
W Czechach nie ma takiego zainteresowania słowacką kulturą, nie sposób 
kupić słowackich książek, Czesi coraz mniej rozumieją słowacki. Wiele 
lat temu w Pradze odezwałem się po słowacku i zaraz zapytano mnie, czy 
jestem Ukraińcem. A proszę pamiętać, że w pierwszych latach po rozpa-
dzie Czechosłowacji zadeklarowanie się jako Czech czy Słowak nie było 
kwestią wyboru na zasadzie: „postrzegam siebie wyłącznie jako Czecha” 
lub „wyłącznie jako Słowaka”. Nawet dziś te dwie tożsamości nie są ze 
sobą tak mocno skonfliktowane.

Dla wielu rozpad Czechosłowacji był prawdziwą tragedią...
Rzeczywiście, „czechosłowackość” była mocno związana z politycznymi 
tożsamościami. Gdy rozpadała się Czechosłowacja, słyszałem, że słowac-
ki nacjonalizm jest reakcyjny, antydemokratyczny i antyliberalny. Przy-
pominano, że w 1968 roku, podczas Praskiej Wiosny, Czesi domagali się 
demokratyzacji, a Słowacy – federalizacji.
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Pierwsze lata niepodległej Słowacji były 
czasem, gdy spora część Słowaków musiała 
się dopiero utożsamić z własnym państwem. 
Zresztą, niepodległość była przyjmowana 
z obawami, głównie natury gospodarczej 
i politycznej. Zadawano sobie pytanie, czy 
Słowacja przetrwa gospodarczo oraz jako 
państwo demokratyczne, czy pójdzie drogą 

Białorusi – nieprzypadkowo Vladimíra Mečiara nazywano naddunajskim 
Łukaszenką. A przecież słowacka niepodległość nie musiała się wydarzyć: 
na początku lat dziewięćdziesiątych Czechosłowacja nie była w tak głębo-
kim kryzysie jak na przykład Związek Radziecki.

Słowacy i Czesi różnie zapamiętali życie we wspólnym kraju?
Myślę, że tak. Wyraźnie pokazały to obchody 100-lecia Czechosłowacji 
z 1918 roku – Czechom łatwiej przyszło świętowanie… Czechosłowacja 
to dla Czechów ich państwo, które ze względu na pewne okoliczności hi-
storyczne w 1945 roku utraciło jedną wschodnią peryferię, a w 1993 roku 
– kolejną.

Słowacja nie może tymczasem całkowicie wyrzec się swojej czecho-
słowackiej przeszłości, bowiem to właśnie powstanie niepodległej Cze-
chosłowacji było ogromnym impulsem do rozwoju słowackiego życia 
narodowego i kultury. Od tego czasu można mówić o demokratyzacji 
społeczeństwa słowackiego.

Jak wyglądało świętowanie 100-lecia Czechosłowacji na Słowacji?
Należało zmierzyć się z pytaniem, które dzieli Słowaków: czy powinno się 
świętować powstanie Czechosłowacji jako nasze święto państwowe? Ja 
przypomniałbym słowa czeskiego filozofa politycznego i dysydenta, dziś 
nieco zapomnianego, Jaroslava Šabaty, który powiedział, że kontynuacją 
idei Czechosłowacji powinna być Grupa Wyszehradzka, a nie jakaś nostal-
gia za państwem, które nie istnieje. Jeśli chcemy utrzymywać pozytywną 
pamięć o Czechosłowacji, trzeba ją rozwijać w kontekście całej Europy 
Środkowej. Dziś sporej części słowackich intelektualistów może się to 
wydawać nieco trudne (ze względu na sytuację polityczną w Budapeszcie 
i Warszawie), jednak zgadzam się z takim podejściem.

Słowacka niepodległość 
nie musiała się wydarzyć: 

na początku lat dziewięćdzie-
siątych Czechosłowacja nie była 

w tak głębokim kryzysie jak na 
przykład 

Związek Radziecki.
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A zauważa pan wśród Słowaków nostalgię za Czechosłowacją?
Oczywiście, istnieją takie osoby, ale z pewnością nie stanowią więk-

szości społeczeństwa. Nie wierzę w odrodzenie Czechosłowacji. Nie roz-
wiązałoby to żadnego z problemów, z którymi borykają się dziś Czesi czy 
Słowacy.

Spora część moich słowackich znajomych oburza się, kiedy sukcesy 
z czasów Czechosłowacji – na przykład w kinematografii – przypisuje się 
wyłącznie Czechom. Powtarzają, że często za sukcesem filmu czeskiego 
reżysera stała słowacka aktorka lub słowacki operator.

To nie jest nowy trend. Słowacki komponent w Czechosłowacji był 
ignorowany – nie dostrzegano go tak w kraju, jak i za granicą. Był to je-
den z czynników, które przyczyniły się do 
wzrostu nastrojów separatystycznych. Po 
dwudziestu siedmiu latach, które minęły 
od aksamitnego rozwodu, ciągle widać, że 
Czechosłowacja wciąż traktowana jest bar-
dziej jako państwo czeskie niż wspólne: cze-
sko-słowackie. Widać to bardzo mocno w czeskiej historiografii. Historycy 
znad Wełtawy, pisząc o historii Czechosłowacji, mało uwagi poświęcają 
samej Słowacji lub zupełnie ją pomijają – tak jakby nie istniała lub co 
najwyżej była czymś na kształt województwa wschodniomorawskiego.

Widzi pan w tym dzisiejszym słowacko-czeskim współistnieniu sporo rywali-
zacji?
Jak mogłoby jej nie być, skoro tyle lat przeżyliśmy w jednym państwie? Oba 
narody były przy tym znacznie mniej skonfliktowane niż Ukraińcy i Ro-
sjanie, Serbowie i Chorwaci czy Słowacy i Węgrzy. Nie ma między nami 
żadnych sporów granicznych, łączy nas fakt, że oba państwa wybrały tę 
samą drogę do NATO i Unii Europejskiej. Być może dziś nasze stosunki 
są lepsze niż przed rozpadem.

Tymczasem na linii słowacko-węgierskiej ciągle iskrzy.
Otwierając niedawno zamkniętą w związku z epidemią słowacko-czeską 
granicę, premierzy Czech i Słowacji żartowali, że oto wraca Czechosło-
wacja. Kiedy otwierano jednak granicę z Węgrami, słowacki premier Igor 
Matovič nie mówił, że odnawia w ten sposób monarchię Habsburgów czy 

Stosunki słowacko-czeskie są być 
może lepsze dziś niż przed 
rozpadem kraju w 1993 roku.



4444

My, Środkowoeuropejczycy

Królestwo Węgierskie i od teraz będzie można swobodnie podróżować 
z „Górnej Ziemi” na „Dolną Ziemię”.

Z Królestwem Węgierskim na Słowacji związana jest pamięć nega-
tywna, którą ukształtowały ostatnie dekady wieku XIX i dwa pierwsze 
dziesięciolecia wieku XX. To pamięć związana z późniejszymi konflik-
tami terytorialnymi i sporami mniejszościowymi. Dziś Słowacja swoich 
stosunków z Węgrami nie rozwija w oparciu o wspólną tożsamość, ale 
o pragmatykę. Jeśli chcemy mieć dobre relacje z Budapesztem, musimy 
unikać sporów historycznych. Na przykład próby stworzenia wspólnego 
podręcznika historycznego, na potrzeby którego starano się wypracować 
wspólną narrację, spełzły na niczym. A słowacko-węgierskie konflikty pa-
mięci są nadal żywe i nawet jeżeli przez lata się o nich milczy, w każdym 
momencie mogą zostać ożywione i zinstrumentalizowane.

Co jest główną osią tego sporu?
Pojednanie wymaga dobrej woli po obu stronach, a tymczasem elity sło-
wackie i węgierskie nie chcą wyrzec się środka mobilizacji swoich spo-
łeczeństw, jakim są konflikty pamięci. Autowiktymizacja jest bowiem 
dobrym czynnikiem mobilizującym – wszak rewolucja roku 1989 nie 
była jedynie demokratyczna, ale i narodowa. Jej wynikiem było nie tylko 
powstanie liberalnych demokracji i gospodarki rynkowej, ale także rekon-
strukcja państw narodowych. My, Środkowoeuropejczycy, lubimy ponad-
to postrzegać się jako ofiary – widać to w eseju Milana Kundery Zachód 
porwany albo tragedia Europy Środkowej. W jego opinii wszyscy byliśmy 
ofiarami Rosji, zaś w opinii słowackiego społeczeństwa byliśmy ofiara-
mi Węgrów, a Węgrzy uważają się za ofiarę wszystkich swoich sąsiadów.

Jak ważnym elementem dyskusji o słowackiej tożsamości jest stosunek do 
Romów?
To gorący kartofel. Tematyka „romskiego Holokaustu” w zasadzie nie istnie-
je w dyskursie politycznym, mimo że premierzy Robert Fico w 2013 i Igor 
Matovič w 2020 roku wystąpili przy okazji upamiętnienia tej tragedii. Wią-
że się to z całkowitym wykluczaniem Romów ze społeczeństwa słowac-
kiego. Represje wobec nich – podobnie jak wobec Żydów – nie dotyczyły 
jedynie okresu Pierwszej Republiki Słowackiej. Wykluczenie to funkcjo-
nowało tak przed 1939 rokiem, jak i po wojnie, gdy Romowie znów byli 
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dyskryminowani, a prawa wyborcze i obywatelskie przysługiwały jedynie 
ludności słowiańskiej.

Jak ich sytuacja wygląda dziś?
Romowie nadal znajdują się poza słowackim społeczeństwem, nie są po-
strzegani jako część narodu politycznego. Słowackie media interesują się 
nimi jedynie wtedy, gdy dochodzi do manipulacji wyborczych, czy wtedy, 
gdy lokalny romski polityk ma problem z alkoholem lub okazuje się, że 
nie potrafi przeczytać jakiegoś dokumentu. Do budowy negatywnego wi-
zerunku Romów na Słowacji przyczyniają się też rodzimi politycy, którzy 
na przykład opowiadając rasistowskie dowcipy, starają się zmobilizować 
wyborców. Wdrażanie neoliberalnych reform, zmierzających do osłabiania 
społecznej funkcji państwa, prowadzi do pogłębienia wykluczenia społecz-
nego Romów. W taki sposób nawet ci politycy, którzy publicznie potępiają 
rasizm, realizują politykę mającą rasistowskie konsekwencje. Wizerun-
kowi Romów na pewno nie pomoże zbliżający się kryzys gospodarczy.

Który ze sporów o słowacką historię może na nowo wybuchnąć w niedalekiej 
przyszłości?
Wszystko zależy od rozwoju sytuacji międzynarodowej – od tego, czy 
w Europie Środkowej wybuchną ostre konflikty etniczne lub międzypań-
stwowe. Podobnie było już w przeszłości, choćby w międzywojniu. Jeśli 
na przykład Węgry postawią na konflikt z Zachodem, znowu może na nas 
paść długi cień historii.



Z Miklósem Mitrovitsem, historykiem, 
pracownikiem naukowym 
Instytutu Europy Środkowej, 
rozmawia Piotr Pogorzelski 

naród nie

Państwo
ma granice,
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PIOTR POGORZELSKI: Największą traumą pamięci dla Węgrów jest narzucony 
Budapesztowi po I wojnie światowej traktat z Trianon. W jego wyniku węgier-
skie terytorium zmniejszyło się o 2/3, a ludność państwa o ponad połowę – 
z 18,2 do 7,9 miliona. Jak Trianon przyjęto w 1920 roku i jak wygląda dyskusja 
o nim sto lat później?
MIKLÓS MITROVITS: Ten traktat był na Węgrzech zaskoczeniem dla 
wszystkich: zarówno dla opinii publicznej, jak i dla polityków. Węgrzy nie 
sądzili, że negocjacje w pałacu Grand Trianon w Wersalu tak się zakoń-
czą. Nie byli świadomi tego, jak Słowacy, Rumuni i Serbowie wyobrażają 
sobie swoje państwa, nie wiedzieli też, jaki stosunek do Węgrów mają 
zwycięzcy alianci.

Węgrzy nie wiedzieli, że Słowacy, Rumunii i Serbowie dążą do stworzenia wła-
snych państw narodowych?
Węgierska elita polityczna nie rozumiała tamtejszych języków, nie wie-
działa, jakie debaty są toczone w środowiskach serbskich, rumuńskich 
i słowackich. Istniała iluzja, że można utrzymać jedność Korony Święte-
go Stefana w ramach Imperium Habsburskiego. Ani węgierska elita, ani 
społeczeństwo podczas I wojny światowej nie myślały, że Austro-Węgry 
mogą się rozpaść, nie myślały o niepodległości ani swojej, ani innych 
narodów zamieszkujących imperium. A nawet – uważano powszechnie 
– gdyby kiedyś Węgry miały wybić się na niepodległość, pozostaną one 
w niezmienionych granicach.

Miklós Mitrovits jest historykiem, pracownikiem naukowym Instytutu Europy 
Środkowej na Narodowym Uniwersytecie Służby Publicznej w Budapeszcie. 
Specjalizuje się w XX-wiecznej historii Europy Środkowej, relacjach polsko-wę-
gierskich i opozycji antykomunistycznej w regionie w latach siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych.

Piotr Pogorzelski, dziennikarz, stały współpracownik portalu Biełsat 
po polsku, były korespondent Polskiego Radia w Kijowie. Relacjo-
nował także wydarzenia na Węgrzech. Autor podcastu „Po prostu 
Wschód”.
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Nie godzono się też na zmiany ustrojowe w ramach imperium. Rząd 
Istvána Tiszy [premier Węgier w latach 1903-1905 i 1913-1917] bronił 
monarchii dualistycznej, podczas gdy opozycja żądała trializmu, czyli 
przekształcenia dualizmu austro-węgierskiego na trializm austro-węgier-
sko-polski. Opozycja węgierska na czele z Gyulą Andrássym i Tivadarem 
Batthyánym myślała, że taka zmiana ustrojowa może uratować monarchię.

Sądzę, że ten projekt nie tylko nie stanowiłby 
zagrożenia dla Królestwa Węgierskiego, ale 
wręcz przeciwnie – przekonałby Polaków do 
idei takiego państwa. Rząd w Budapeszcie 
był jednak wyjątkowo statyczny, nie zdążył 
zaakceptować żadnych zmian. Nie rozumiał, 
że nie można utrzymać dotychczasowego 
status quo.

I nagle dochodzi do utraty znacznej części terytorium i ludności. Trudno się 
dziwić, że był to tak duży szok dla społeczeństwa węgierskiego.
Oczywiście. Potęgował go fakt, że główne miasta kultury węgierskiej zo-
stały odłączone: będąca stolicą Węgier przez 150 lat Bratysława, czyli po 
węgiersku Pozsony, Koszyce (Kassa), Kluż-Napoka (Kolozsvár), Oradea 
(Nagyvárad), Arad, Timișoara (Temesvár), Braszów (Brassó) czy Suboti-
ca (Szabadka). Nie chodziło o jedno miasto, a o dziesiątki. Kluż-Napoka 
czy Koszyce zajmują w umysłach Węgrów ważniejsze miejsce niż Lwów 
i Wilno w umysłach Polaków.

Wszystkie większe miasta, uniwersytety, teatry, zbiory publiczne zna-
lazły się w granicach innych państw, które następnie osiedliły na tych 
terenach Słowaków, Rumunów, Serbów, przebudowały te miasta, starały 
się pozbawić je węgierskiego charakteru. Nie wszędzie się to udało. Na 
przykład w centrum Bratysławy do dziś nie ma budynku, który nie byłby 
zbudowany przez Węgrów – łącznie z rezydencją prezydenta. Węgierska 
hegemonia jednak ustała, ludność miejska została pozbawiona mienia, 
wiele osób uciekło na Węgry.

Traktat z Trianon był sprawiedliwy?
Nie ulega wątpliwości, że był sprzeczny z jedną z zasad systemu pokojo-
wego porozumienia w Wersalu, a mianowicie z zasadą samostanowienia 
narodów. Problemem nie jest to, że Czesi i Słowacy otrzymali swoje pań-

Główne miasta kultury węgier-
skiej zostały odłączone, 

a Kluż-Napoka czy Koszyce 
zajmują w umysłach Węgrów 
ważniejsze miejsce niż Lwów 
i Wilno w umysłach Polaków.
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stwo – ich prawa do samodzielności nikt nie kwestionuje. Problemem jest 
fakt, że dokonano tego z pogwałceniem zasady etnicznej, na wszystkich 
odcinkach granicznych zastosowano ją ze szkodą dla Węgier. Nowo utwo-
rzone państwa okazały się znacznie większe niż wynikałoby to z zasady 
samostanowienia narodów. Nie rozwiązano kwestii narodowościowej, 
a przeniesiono ją poza granice Węgier.

W rezultacie w okresie międzywojennym centralnym elementem węgierskiej 
polityki był rewizjonizm.
Była to najważniejsza kwestia nie tylko w polityce, ale również w edukacji 
czy kulturze. Wszędzie, w każdej szkolnej klasie wisiała mapa wielkich 
Węgier, uczniowie uczyli się o nich wierszy, opowiadano im o „świetla-
nej przeszłości”.

A później doszło do tragedii: węgierski rewizjonizm popchnął Buda-
peszt do sojuszu z nazistowskimi Niemcami. Uwierzono, że Hitler jest 
w stanie przywrócić Węgrom ich utracone ziemie i początkowo rzeczywi-
ście część odzyskano. Tragedią były także działania Budapesztu właśnie 
na obszarach odzyskanych w czasie II wojny światowej oraz fakt, że po 
wojnie ponownie je utracono.

Czy w czasach komunistycznych można było mówić o Trianon?
Czechosłowacja i Rumunia, które otrzymały węgierskie ziemie po rozbio-
rze państwa, także były częścią obozu radzieckiego i dlatego Trianon było 
tematem tabu. Nie można było o nim mówić ani pisać.

Bukareszt pozostawił żyjących w ościennych krajach Węgrów samym 
sobie, a sprawa mniejszości węgierskiej stała się wewnętrzną sprawą Ru-
munii i Czechosłowacji. Sprzyjała temu nie tylko postawa Moskwy, ale też 
inne czynniki. Po rewolucji 1956 roku sekretarz generalny KC Węgierskiej 
Socjalistycznej Partii Robotniczej János Kádár był bardzo nieufny wobec 
wszelkich form węgierskiego nacjonalizmu. Jednocześnie gensek był 
wdzięczny Pradze i Bukaresztowi za ich polityczną i ekonomiczną pomoc 
w stłumieniu rewolucji – dlatego nie naciskał na nie w kwestii mieszka-
jących tam Węgrów.

Temat powrócił dopiero pod koniec lat osiemdziesiątych, gdy rumuński 
dyktator Nicolae Ceaușescu chciał niszczyć węgierskie wsie w Siedmio-
grodzie, czyli na Seklerszczyźnie. W Budapeszcie odbyła się demonstracja 
w obronie rodaków – była to największa manifestacja ery Kádára. Tysiące 
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Węgrów uciekły wówczas z Rumunii na Węgry i członkowie podzielonego 
narodu spotkali się. Byli w szoku.

Dlaczego?
Wyobrażenie Węgrów z Węgier o ich rodakach mieszkających w Rumunii 
zasadniczo odbiegało od rzeczywistości. Do dziś zresztą większość Węgrów 
mieszkujących na Węgrzech myśli, że Węgrzy z Siedmiogrodu żyją tak, jak 
w dniu podpisania traktatu z Trianon: noszą stroje ludowe, piją palinkę, 
gotują székelykáposzta, czyli coś podobnego do polskiego bigosu, mówią 
nieco innym językiem. Mówi się, że najlepsi Węgrzy żyją właśnie w Sied-
miogrodzie, bo chronią narodową tradycję. Tymczasem w rzeczywistości 
Węgrzy w Rumunii żyją podobnie do nas: mieszkają w Unii Europejskiej, 
pracują w fabrykach, w administracji państwowej, znają więcej języków 
niż my, bo oprócz węgierskiego mówią też po słowacku lub rumuńsku.

Dużo mówi pan o Rumunii. A jak przed 1989 rokiem wyglądała sytuacja mniej-
szości węgierskiej w Jugosławii?
Spośród socjalistycznych państw Europy Wschodniej to właśnie tam Wę-
grzy mieli najlepszą pozycję: posiadali autonomiczną jednostkę narodową 
ze stolicą w Suboticy, mieli swoje teatry, szkoły, a życie kulturalne cha-
rakteryzowało się większą wolnością niż w „macierzy”. Poza tym poziom 
życia w Jugosławii był wyższy niż na Węgrzech, a ludzie żyli swobodniej 
– szczególnie w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Mieszkańcy 
Węgier byli tego świadomi, mieli z tamtejszą mniejszością kontakt, bo 
dużo Węgrów jeździło do Jugosławii.

A w Czechosłowacji?
Tam sytuacja Węgrów również była lepsza niż w Rumunii, a ich kontak-
ty z „macierzą”, podobnie jak w Jugosławii, żywe. Było to zresztą o tyle 
łatwiejsze, że słowaccy Węgrzy żyli blisko węgierskich granic, a Seklerzy 
mają do niej jakieś siedemset kilometrów. Poza tym sam Nicolae Ceaușe-
scu blokował te kontakty. Jeszcze w latach osiemdziesiątych dziennik 
partyjny „Népszabadság” – węgierski odpowiednik „Trybuny Ludu” – był 
w Siedmiogrodzie zakazany.

Węgrom wiodło się lepiej w radzieckiej Ukrainie, czyli na Rusi Zakarpackiej? 
Ukraina to do dziś czwarty kraj europejski z największą mniejszością węgierską.
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Ich sytuacja na Ukrainie była jeszcze trudniejsza niż w Rumunii. W ZSRR 
Węgier miał dwie możliwości: mógł albo przeprowadzić się na Węgry, 
albo nauczyć się języka rosyjskiego i zasymilować. Większość Węgrów 
mieszkających na Zakarpaciu mówi do dziś po rosyjsku, nie po ukraiń-
sku. Starano się wówczas, aby Węgrzy stali się częścią nigdy nieistnieją-
cego społeczeństwa radzieckiego, chciano zrobić z nich ludzi radzieckich. 
Oczywiście się to nie udało.

Czy wraz z rozpadem ZSRR i Jugosławii na Węgrzech pojawiły się głosy nawo-
łujące do zmiany granic i odzyskania utraconych ziem?
Tak, ale były odosobnione i marginalne. Mogę wymienić taki przykład. 
Było to pod koniec lat dziewięćdziesiątych, trwała wojna w Jugosławii, 
NATO prowadziło bombardowania. Wówczas w tygodniku „Magyar Fo-
rum” ukazała się mapa pokazująca, jakie terytoria można by oderwać od 
Jugosławii. Gazeta ta należała do Istvána Csurki, który najpierw był człon-
kiem Węgierskiego Forum Demokratycznego – ugrupowania rządzące-
go krajem w latach 1990-1994 – a następnie założył skrajnie prawicową 
Węgierską Partię Sprawiedliwości i Życia. „Magyar Forum” było organem 
prasowym partii, a ta do parlamentu weszła tylko raz: w 1998 roku wpro-
wadziła czternastu posłów.

A czy dziś słychać takie postulaty?
Nie, dziś chyba nawet najbardziej prawicowe kręgi nie chcą korygować 
granic Węgier. Obecnie pytanie w debacie o Trianon brzmi: kto jest winien 
rozpadu kraju w 1920 roku?

I jakie odpowiedzi padają?
Niektórzy członkowie nacjonalistycznych subkultur twierdzą na przykład, 
że za decyzją z Trianon stoją wolnomularze. Inni mówią, że to spisek 
żydowski, a nawet przypisują ten traktat działaniom istniejącej zaledwie 
cztery miesiące komunistycznej Węgierskiej Republiki Rad [między wio-
sną i latem 1919 roku]. Te poglądy tak mocno zakorzeniły się w propagan-
dzie międzywojennej, że mimo upływu czasu bardzo trudno je zmienić.

W rzeczywistości wolnomularze węgierscy – a wśród nich przywódcy 
kościołów – byli patriotami, którzy nie chcieli oddawać nawet piędzi swo-
jej ziemi, a rząd Republiki Rad był jedyną siłą, która toczyła zbrojną walkę 
o zachowanie niepodzielnego terytorium Węgier.
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Sondaże pokazują tymczasem, że 20% Węgrów życzyłoby sobie korekty granic.
Tak, to duża grupa, ale nie wiem, czy ci ludzie rzeczywiście chcą rewizji 
granic. Być może mówią tak, bo czują zewnętrzny przymus.

Zewnętrzny przymus?
Może myślą, że tylko popierając takie po-
stulaty, są dobrymi węgierskimi patriotami?
Nie wyobrażam sobie, żeby jutro rząd powie-
dział: bierzcie broń i idziemy na Rumunów. 
Ilu Węgrów odpowiedziałoby na taki apel? 
Myślę, że bardzo mało, na pewno nie 20%. 
Może 1% albo mniej.

Z drugiej strony, według tego samego sondażu tylko 40% Węgrów jest w stanie 
wskazać dokładną datę traktatu z Trianon.
Nie jestem zaskoczony i nie jest to wyłącznie węgierska specyfika. Kilka 
lat temu czytałem, że większość Polaków nie wie, kiedy dokładnie podpi-
sano porozumienia gdańskie i kiedy powstała Solidarność.

Jakie stanowisko zajmują w kwestii Trianon władze?
W ostatnim czasie doszło do ostrego ataku na środowisko naukowe. 
W prorządowym dzienniku „Magyar Nemzet” wezwano zajmujących się 
Trianon historyków do wyrzucania na śmietnik książek, które pisali ba-
dacze z Węgierskiej Akademii Nauk. Znamy z historii takie apele. Wśród 
stygmatyzowanych naukowców znalazł się na przykład Balázs Ablonczy, 
który napisał książkę o mitach, jakie narosły wokół Trianon – na przykład 
o legendzie, że za traktatem stoją Żydzi i wolnomularze. Dziennikarze 
„Magyar Nemzet” domagają się, aby jego książkę wyrzucić do śmietnika. 
To nawet nie jest niepokojące – to jest groźne dla debaty publicznej i świa-
domości narodowej Węgrów. Takie działania przypominają propagandę 
uprawianą w swoim czasie przez węgierskich nazistów.

Oczywiście to prorządowy dziennik, a nie rząd we własnej osobie. 
Trudno w związku z tym powiedzieć, czy to również stanowisko władz, 
czy może rząd po prostu dał przestrzeń dla skrajnych poglądów. Same 
władze takich rzeczy nie mówią, ale być może wiedząc, że wśród zwo-
lenników Fideszu są radykałowie, pozwalają na głoszenie takich opinii 
w prorządowych mediach.

Nie wyobrażam sobie, żeby jutro 
rząd powiedział: bierzcie broń 

i idziemy na Rumunów. Ilu Wę-
grów odpowiedziałoby 
na taki apel? Może 1% 

albo mniej.
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Co w takim razie mówią władze?
Obchodziliśmy właśnie setną rocznicę traktatu. W związku z epidemią 
odbyło się niewiele uroczystości. Wyjątkiem było przemówienie Orbana, 
które wygłosił w Sátoraljaújhely, przy granicy węgiersko-słowackiej. To 
historyczne miasto należące do rodu Rakoczych. Viktor Orbán porównał 
tam Węgrów do serca, które raz się kurczy, raz rozszerza, ale zasadniczo 
jest w tym samym miejscu od 1100 lat. Premier oświadczył, że misją Wę-
grów jest ochrona Kotliny Panońskiej, że muszą ją utrzymywać. Mówił 
też dosłownie: „Tylko państwo ma granice, naród nie”.

On często posługuje się kategoriami nie państwowymi, a narodowymi.
Tak. O jego sposobie myślenia dużo mówi nam kolejne zdanie tego prze-
mówienia: „Nie byliśmy tak silni sto lat temu, [a] teraz budujemy mosty, 
linie kolejowe aż do Belgradu i autostrady aż do Koszyc i nasza siła przy-
ciągania politycznego, duchowego, ekonomicznego, kulturowego rośnie 
z dnia na dzień”. Władze świadomie inwestują poza granicami Węgier, 
budują tam zresztą nie tylko drogi, mosty czy szpitale, ale też przede 
wszystkim kluby piłkarskie: na przykład DAC 1904 Dunajská Streda na 
Słowacji, Sepsi w Siedmiogrodzie, Topola w Serbii czy Osjek w Chorwacji. 
To kluby węgierskie, wokół nich gromadzą się węgierscy kibice, którzy 
dopingują graczy po węgiersku. Kluby wzmacniają tożsamość narodową 
Węgrów. Węgierski rząd buduje stadiony, tworzy akademie piłkarskie. Je-
den ze związanych z rządem biznesmenów powiedział też, że w następ-
nych latach węgierscy przedsiębiorcy i władze chcą tworzyć za granicą 
węgierskie muzea.

I właśnie taką postawę prezentuje Orbán. Budapeszteński rząd nie 
mówi oficjalnie o rewizjonizmie, wie, że w Unii Europejskiej takie słowa 
nie mogą paść, ale nikt nie zabroni mu realizować swoich interesów na 
przykład poprzez inwestycje.

Wróćmy do tematu II wojny światowej. Czy toczą się spory na temat kolabo-
racji Budapesztu z III Rzeszą i rządów strzałokrzyżowców – faszystowskiej 
i antysemickiej organizacji, która wspierała Hitlera na Węgrzech i przejęła tam 
władzę jesienią 1944 roku?
Sam okres kolaboracji nie stanowi tabu: na Węgrzech jest jednoznacznie 
potępiany. Jednocześnie pozostają wciąż pytania do rozstrzygnięcia, na 
przykład: kto odpowiada za deportację Żydów do Auschwitz – Miklós Hor-
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thy czy przywódca strzałokrzyżowców Ferenc Szálasy? Taka dyskusja toczy 
się ale głównie w gronie historyków. Oczywiście ten temat, podobnie jak 
kwestia Trianon, od czasu do czasu wywołuje dyskusje społeczne. Mówiąc 

najprościej, ci, którzy postrzegają Trianon jako 
spisek żydowski czy wolnomularski, zaprze-
czają współpracy węgierskiego społeczeństwa 
z Niemcami.
Nawiasem mówiąc, Pomnik Ofiar Okupacji Nie-
mieckiej postawiony na Placu Wolności w Bu-
dapeszcie również wzmacnia tę narrację. Być 
może wymowne jest też to, że pomnik ten nigdy 
nie został oficjalnie odsłonięty. Mimo tego rola, 

jaką w deportacjach Żydów odegrały węgierskie instytucje (na przykład 
żandarmeria czy koleje), staje się coraz bardziej znana w społeczeństwie. 
Ta kwestia otwiera bolesne rany w ludziach. Pamiętam kontrowersje, jakie 
w Polsce wywołał film Pokłosie – u nas podobny temat podejmuje produk-
cja Ferenca Töröka 1945.

Upadek najpierw Horthyego, a następnie Szálasyego doprowadził do sowie-
tyzacji Węgier. Jak dziś Węgrzy oceniają okres socjalizmu? Węgierska i polska 
perspektywa dość znacznie się tu chyba różnią ?
Badania pokazują, że nostalgia za czasami rządzącego w latach 1956-
1988 Jánosa Kádára jest coraz większa – mimo że według oficjalnych da-
nych poziom życia na Węgrzech od 1989 roku jest coraz wyższy.

Jak wyjaśnić to, że nostalgia za komunizmem rośnie wraz ze wzrostem pozio-
mu życia?
Żeby to zrozumieć, trzeba znać mentalność Węgrów: od stłumienia rewo-
lucji w 1956 roku nauczyli się, że nie można występować przeciw władzy. 
Po 1956 roku każdy chciał jak najwięcej dostać od rządzących, ale działa-
jąc indywidualnie, nie organizując się. Po 1989 roku postawa ta nie ule-
gła znacznej zmianie i po trzydziestu latach od przełomu społeczeństwo 
węgierskie znowu ma taki sam stosunek do władz. Viktor Orbán na tym 
korzysta.

Trudno mi jednak uwierzyć, że tylko stłumienie rewolucji w 1956 roku tak zła-
mało Węgrów. W Polsce też krwawo tłumiono protesty robotnicze...

Kolaboracja nie stanowi tabu: 
na Węgrzech jest jednoznacz-

nie potępiana. Jednocześnie 
pozostają wciąż pytania do 

rozstrzygnięcia: kto odpowia-
da za deportację węgierskich 

Żydów do Auschwitz?
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Socjalizmy były różne. System socjalistyczny w Polsce robił wszystko, żeby 
wykluczać różne warstwy: studentów, robotników, rolników. Tymczasem 
system Jánosa Kádára odwrotnie: chciał wszystkie warstwy społeczeństwa 
z tym organizmem państwowym integrować. W Polsce zadziałało też wie-
le czynników, których zabrakło na Węgrzech: silny Kościół, harcerstwo, 
indywidualne rolnictwo.

Mając w pamięci zdjęcia z rewolucji 1956 roku, nie mogę zrozumieć, dlaczego 
dotąd w centrum Budapesztu stoi pomnik żołnierzy radzieckich, którzy wkro-
czyli do miasta w 1945 roku. W dodatku znajduje się on na Placu Wolności.
Odpowiedź jest prosta: gdy Fidesz był w opozycji, chciał usunąć ten po-
mnik, ale po 2010 roku, kiedy zaczął rządzić, zmienił stanowisko. Okazało 
się wówczas, że głównym partnerem zagranicznym Orbána będzie Rosja 
Władimira Putina. Od tego czasu monument jest nietykalny. Stoi zresz-
tą na terenie dyplomatycznym, należącym do Rosji, więc nie można go 
usunąć. Myślę też, że większość Węgrów rozumie, iż demontaż pomnika 
wywołałby spór z Rosją.

Zresztą 200 metrów od pomnika żołnierzy radzieckich powstał pomnik 
ofiar czerwonego terroru, czyli ofiar Republiki Rad. Teraz mamy czerwony 
terror dokonany przez Węgrów i obok wyzwolicieli z ZSRR.

Jeżeli już mowa o pomnikach: na placu Kossutha naprzeciwko parlamentu ma 
pojawić się pomnik poświęcony traktatowi w Trianon.
To rządowa inicjatywa, która budzi sporo kontrowersji. Nazwy wszystkich 
miast i wsi Królestwa Węgier zostały zapisane na pomniku po węgiersku. 
Ma to rewizjonistyczną konotację, bo w części tych miast i wsi nigdy nie 
mieszkali Węgrzy, do początku XX wieku nie miały one nawet węgierskich 
nazw, a słowackie, rumuńskie czy serbskie. Pomnik pokazuje, że w umyśle 
Węgrów Królestwo Węgierskie było nie państwem wieloetnicznym, a jed-
nolitym narodowym krajem węgierskim. Większość historyków odnosi się 
krytycznie do takiego zabiegu, choć są i tacy, którzy tłumaczą, że napisy 
przygotowano po węgiersku, żeby Węgrzy je zrozumieli.

Uroczystości zaplanowano na dzień świętego Stefana i urodziny Króle-
stwa Węgierskiego. Dzień odsłonięcia pomnika ma jednak symbolizować 
tym razem jego śmierć.
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KUBA BENEDYCZAK: Mój kolega jest zwolennikiem dekomunizacji w Polsce. 
Pewnego dnia zdębiałem, gdy oznajmił mi, że Polacy w 1989 roku powinni zro-
bić z Wojciechem Jaruzelskim, Jerzym Urbanem i Czesławem Kiszczakiem to 
samo, co Rumuni z Nicolae Ceaușescu. Jego zdaniem wówczas zyskalibyśmy 
poczucie historycznej sprawiedliwości i narodowe katharsis. Czy Rumuni weszli 
w nową rzeczywistość oczyszczeni dziejową sprawiedliwością?
ANNELI UTE GABANYI: Nie. Po pierwsze, to nie Rumuni zabili Ce-
aușescu, tylko wąska grupa przeciwników wodza – bo już nie samego 
komunizmu. Organizatorami przeprowadzonego w 1989 roku na fali 
antykomunistycznego powstania społecznego coup d’état byli starzy człon-
kowie Kominformu, Ion Iliescu i Silviu Brucan. Wiedzieli, że Ceaușescu 
musi zostać fizycznie zlikwidowany.

Dlaczego?
Trzymał w swych rękach wojsko i Securitate, a bez nich nie sposób było 
zdobyć władzę w Rumunii. Zorganizowali więc publiczną, emitowaną 
w telewizji egzekucję, aby szeregowi funkcjonariusze armii i służby bez-
pieczeństwa zobaczyli, że stracili wodza, a następnie przeszli na stronę 
spiskowców.

Po drugie, likwidacji Ceaușescu chciał Związek Radziecki. Historycy 
udowodnili, że co najmniej kilku organizatorów przewrotu współpraco-
wało z KGB i GRU.

Rumuni 

Anneli Ute Gabanyi jest niemiecką politolożką, krytyczką literacką i dziennikar-
ką rumuńskiego pochodzenia. Bada zagadnienie społeczeństwa rumuńskiego 
w okresie zimnej wojny i rewolucji rumuńskiej 1989 roku. Urodziła się w Buka-
reszcie w inteligenckiej rodzinie Sasów transylwańskich o częściowo węgierskich 
korzeniach. Rodzina Gabanyi była prześladowana jako burżuazyjna po przejęciu 
władzy przez komunistów, a jej rezydencja została skonfiskowana, co zmusiło 
ją do emigracji w 1963 roku. Przez blisko dwadzieścia lat Anneli Ute Gabanyi 
pracowała w rumuńskim Radiu Wolna Europa i niemieckich ośrodkach anali-
tycznych. Utrzymywała osobiste kontakty z ostatnim królem Rumunii Michałem 
Hohenzollernem-Sigmaringenem.

Jakub Benedyczak jest analitykiem Polskiego Instytutu Spraw Mię-
dzynarodowych ds. Rosji. Zajmuje się sytuacją społeczno-polityczną 
w Rosji, rosyjską współczesną kulturą masową, stosunkami Rosji 
z państwami Azji. Przygotowuje pracę doktorską pt. „Dyskurs po-
lityczny w filmie rosyjskim”. Autor wielu tekstów publicystycznych 
i wywiadów w takich tytułach jak „Nowa Europa Wschodnia”, „Polity-
ka”, „Gazeta Wyborcza”, „Tygodnik Powszechny”, „Rzeczpospolita”.
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Po trzecie, proces Ceaușescu był całkowicie nielegalny. Na początku 
Rumuni byli upojeni swym buntem, ale potem zobaczyli bandycką roz-
prawę z wodzem i jego małżonką. Nie bez znaczenia był także fakt, że 
zorganizowano go w święta Bożego Narodzenia – Rumuni są niezwykle 
religijnym narodem i zabicie Ceaușescu 25 grudnia nie było dla nich ak-
tem sprawiedliwości dziejowej czy narodowym katharsis, lecz policzkiem 
wymierzonym przez „nową władzę”.

Jaki jest dzisiaj stosunek Rumunów do Ceaușescu? Dominuje nostalgia za 
„człowiekiem, który zlikwidował biedę i wyciągnął chłopów do miast” czy wi-
zerunek „paranoicznego dyktatora”? A może coś pomiędzy?
Propaganda Ceaușescu stworzyła wiele mitów. Jednym z nich rzeczywiście 
była migracja chłopów do aglomeracji miejskich, ale tak naprawdę działo 
się to, jeszcze zanim objął on władzę w 1967 roku. Podobnie wyglądała 
sprawa z tytułem „twórcy rumuńskiego przemysłu” – ten został zbudowa-
ny przy wsparciu Zachodu również przed tym, jak Ceaușescu objął stery. 

Proszę zauważyć, że w bloku sowieckim Rumunia była jedynym pań-
stwem, w którym elektrownie jądrowe zostały zbudowane nie przez ZSRR, 
lecz kraje zachodnie – Kanadę i Włochy. Dotyczyło to także uzbrojenia, 
na przykład zakupu francuskich helikopterów. Ceaușescu jedynie kon-
tynuował politykę lawirowania między ZSRR a państwami zachodnimi.

Wsparcie tych ostatnich miało jednak swoją cenę.
Tak, i to dosłownie. W latach osiemdziesiątych Rumunia stała się drugim 
– po Węgrzech – najbardziej zadłużonym państwem bloku wschodniego. 
W 1981 roku zachodnie banki zmusiły ją do spłaty długu, który wynosił 
jedenaście miliardów dolarów. W związku z tym zaczęto eksportować 
wszystko, co tylko się dało, aby zdobyć twardą walutę. I właśnie ten okres 
pamiętają Rumuni – kiedy z powodu braku dostaw energii było im zimno 
oraz kiedy nie mogli kupić podstawowych produktów (w tym jedzenia), 
gdyż te były sprzedawane za granicę.

Kiedy w 1988 roku wreszcie spłacono dług, niemal całe społeczeństwo 
było nastawione przeciwko Ceaușescu, co ostatecznie spowodowało wy-
buch antykomunistycznej rewolucji rok później.

W gruncie rzeczy Rumunii nigdy nie byli komunistami, prawda? Ten ustrój sta-
nowił dla nich ciało obce.
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Naturalnie. Tym bardziej, że Ceaușescu był 
stalinistą, święcie wierzył w komunizm. 
Nie chciał przywrócenia prawa własności, 
a uprawiany przez niego kult jednostki był 
dla Rumunów nie do zniesienia. Poza tym 
społeczeństwo rumuńskie od zawsze czuje 
się związane z Zachodem i światem łaciń-
skim, mimo że w większości jest wyznania prawosławnego – przynależ-
ność do obozu sowieckiego była więc sprzeczna z rumuńską tożsamością. 
Kiedy Rumunia zabiegała o wstąpienie do Unii Europejskiej, sondaże po-
kazały, że jedną z głównych motywacji Rumunów była potrzeba uznania 
ich kraju za część Zachodu.

Mitem jest więc przekonanie o istotnej części społeczeństwa, która z rozrzew-
nieniem wspomina rządy Ceaușescu?
To margines, nie znajdzie pan czegoś takie jak „nostalgia za Ceaușescu” 
– być może jedynie wśród niewielkich grup, które przegrały na transfor-
macji*. Tacy ludzie mówią: „mieliśmy zagwarantowane miejsca pracy i do-
roczne wakacje oraz byliśmy młodzi i szczęśliwi”. Tylko że oni należą do 
przeszłości, bo jeśli spojrzy pan na młodsze generacje, zobaczy pan ludzi 
doskonale wykształconych i radzących sobie w nowej rzeczywistości, po-
dróżujących i kończących studia za granicą. Na przykład pod względem 
znajomości języków obcych Rumunii są drudzy w Unii Europejskiej – tuż 
po Holendrach.

Cofnijmy się do okresu II wojny światowej i Iona Antonescu, który rządził Ru-
munią w latach 1940-1944. Jak wspominany jest dziś kolaborant III Rzeszy 
i otwarty faszysta odpowiedzialny za mordy na Żydach?
W postkomunistycznej Rumunii nie zdarzyło się, poza kilkoma mar-
ginalnymi politykami, aby ktoś bronił Antonescu lub negował Zagładę. 
W 2003 roku prezydent Iliescu powołał międzynarodową komisję ds. Ho-
lokaustu w Rumunii, która zbadała zbrodnie przeciwko Żydom i Romom. 

* Jednocześnie rządy Ceaușescu są dziś wysoko oceniane przez Rumunów. W grudniu 
2018 roku gazeta „Adevărul” przedstawiła sondaż pokazujący ich stosunek do krajowych 
prezydentów. Zdecydownie zwyciężył Ceaușescu (sam utworzył ten urząd w 1974 roku) 
– 64% Rumunów wyraziło na jego temat pozytywne zdanie.

Rumuni od zawsze czują się 
związani z Zachodem i światem 
łacińskim – przynależność 
do obozu sowieckiego 
była sprzeczna z rumuńską 
tożsamością.
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Dzięki komisji ustanowiono dzień upamiętnienia daty deportacji rumuń-
skich Żydów do getta oraz powołano do życia Narodowy Instytut Badań 
Holokaustu. Społeczeństwo zaakceptowało te decyzje, choć oczywiście 
sprawa Holokaustu nie jest dla Rumunów najważniejszym problemem.

Mówi pani o inicjatywach establishmentu, ale same społeczeństwa zazwyczaj 
dość rzadko i niechętnie odkrywają swoje „białe plamy”. Dodatkowo, przypadek 
Rumunii jest szczególny. W czasie II wojny światowej była sojusznikiem III Rze-
szy, rumuńscy żołnierze dotarli u boku Wehrmachtu do Stalingradu, okupowali 
Odessę, zaś pogromów i mordów na Żydach dokonywała państwowa formacja 
zbrojna, czyli Żelazna Gwardia. W Polsce zdarzyło się Jedwabne i kilka innych 
tragedii, były to jednak zbrodnie popełniane przez lokalną polską społeczność; 
państwo polskie starało się Żydów ratować, a nie eksterminować. Jak Rumuni 
przepracowali tak uwłaczający epizod własnej historii?
To bardzo skomplikowane pytanie. Na przykład nadal nie wyjaśniono, 
w jakim stopniu masakra w Jassach była inicjatywą Niemców, a w ja-
kim Rumunów [zagłada ponad 13 tysięcy Żydów dokonana w dniach 27-
29 czerwca 1941 w mieście Jassy w północno-wschodniej Rumunii – przyp. 
K.B.]. Choć oczywiście nie można zaprzeczyć przynajmniej częściowej 
odpowiedzialności rumuńskich żołnierzy.

Poza tym trudno zaprzeczyć temu, że Rumunia była sojusznikiem III Rzeszy 
i prowadziła antysemicką politykę…
Na kolaborację z hitlerowskimi Niemcami i politykę Antonescu składało 
się o wiele więcej. W latach 1940-1941 Rumunia utraciła na rzecz Związku 
Radzieckiego Besarabię i północną Bukowinę, co skłoniło ją do przymie-
rza z III Rzeszą i czynnego udziału w planie Barbarossa. Od momentu, 
w którym Antonescu stał się koalicjantem Hitlera, musiał ulegać niektó-
rym naciskom silniejszego sojusznika – w przeciwnym wypadku ten by 
go zaatakował, bez rumuńskiej ropy naftowej Niemcy nie byłyby bowiem 
w stanie prowadzić wojny przeciwko ZSRR.

Jednym z warunków sojuszu z Niemcami było nakładanie przez wła-
dze rumuńskie ustaw antysemickich. Również dalsze istnienie faszy-
stowskiej Żelaznej Gwardii, która dokonywała pogromów i mordów, było 
warunkiem Hitlera wobec Antonescu. Ten pozbył się jej, gdy tylko mógł, 
jeszcze w 1941 roku. Stosunek Antonescu do III Rzeszy obrazuje jego roz-
mowa z 1944 roku z niemieckim dowódcą 6 armii, generałem Hansem 
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Friessnerem. Powiedział wtedy, że w wyniku paktu Ribbentrop-Mołotow 
Rumunia straciła swoje terytorium i dzisiaj walczy u boku Niemiec tylko 
po to, aby je odzyskać.

Jednak nie każde państwo organizowało pogromy Żydów, aby zachować swo-
je terytoria. Poza tym antysemityzm był bardzo silnie obecny zarówno wśród 
rumuńskich władz, jak i społeczeństwa.
Przed II wojną światową i w jej trakcie antysemityzm rozprzestrzeniał się 
po całej Europie lotem błyskawicy. Władze Rumunii starały się uratować 
tylu Żydów, ilu mogły. Ponieważ znałam osobiście króla Michała I [Michał 
Hohenzollern-Sigmaringen, ostatni monarcha Rumunii, większość życia 
spędził na emigracji – przyp. K.B.], wiem z pierwszej ręki, że rodzina kró-
lewska była mocno zaangażowana w niesienie im pomocy i łagodzenie 
antysemickiej polityki państwa. Królowa Matka Elena należała do Spra-
wiedliwych Wśród Narodów Świata.

Proszę zobaczyć, w jaki sposób Węgrzy potraktowali Żydów w północ-
nej Transylwanii. W 1944 roku w ciągu dwóch tygodni dokonali czystki et-
nicznej, deportując niemal całą tamtejszą ludność żydowską do Auschwitz. 
Antonescu próbował natomiast powstrzymać zagładę rumuńskich Żydów 
i do pewnego stopnia mu się to udało. Sprzeciwiał się niektórym żądaniom 
Hitlera, powiedziałabym wręcz, że w pewnym momencie postawił tamę 
eksterminacji rumuńskich Żydów. Nawet Szymon Peres w 2010 roku 
przyznał, że Antonescu uratował 400 tysięcy Żydów, ale nie był w stanie 
uchronić wszystkich i powstrzymać wysyłania ich do obozów zagłady.

Sądzi pani, że stosunek i pamięć Rumunów o Żydach i Cyganach są porów-
nywalne?
Działania i raporty międzynarodowej komisji ds. Holokaustu objęły rów-
nież Romów. Ich prześladowania upamiętnia też Muzeum Holokaustu 
w Bukareszcie. Jednak uczciwie trzeba przyznać, że Cyganie nie znajdu-
ją się w centrum zainteresowania rumuńskich historyków, także dlatego, 
że nie istnieje zbyt wiele pisemnych źródeł dokumentujących ich życie 
i zagładę. Gdy sama o nich pisałam, byłam zmuszona bazować na rozmo-
wach z romskimi przyjaciółmi.

Politykę zagraniczną Rumunii w okresie 1919-1945 cechowała, mówiąc językiem 
geopolityków, „piwotalność”. W trakcie obu wojen Rumunia sześciokrotnie 
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zmieniała sojuszników. To dla Polaków obce podejście, bowiem sami cierpi-
my na nieuleczalny romantyzm w polityce zagranicznej. Jak na dłoni pokazują 
to słynne słowa przedwojennego ministra spraw zagranicznych Józefa Becka: 
„My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedna tylko rzecz 
w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor”. 
Polacy za honor gotowi są płacić życiem setek tysięcy ludzi. Czy pragmatyzm 
to składowa rumuńskiej tożsamości?
Pogląd, wedle którego Rumunia sześciokrotnie zmieniała swych sojusz-
ników, nie jest do końca prawdziwy. Mieszkam w Niemczech i dobrze 
znam tę narrację. W kolektywnej pamięci Niemców Rumunia funkcjo-
nuje jako państwo, które zdradziło ich zarówno w czasie I, jak i II wojny 
światowej. Karol I [Karol I Hohenzollern-Sigmaringen, król Rumunii 
w latach 1881-1914 – przyp. K.B.] w polityce zagranicznej miał związane 
ręce. W 1883 roku w tajemnicy zawarł porozumienie z Austro-Węgrami, 
Niemcami i Włochami, które ukrywał przed swym premierem. Gdy rząd 
Iona Brătianu zdecydował się zachować neutralność, Karol I jeszcze tej 
samej nocy zmarł na serce – nie mógł znieść myśli o zdradzeniu sojusz-
ników. Rumunia oficjalnie przyłączyła się do państw Ententy dopiero 
w 1916 roku, jednak najbardziej odpowiadała jej pozycja neutralna, po-
nieważ wojna oznaczała dla niej wybór między „dżumą a cholerą” – albo 
stracimy Transylwanię, albo Besarabię.

Z kolei w trakcie II wojny światowej to nie Antonescu zdradził Hitlera, 
lecz odwrotnie. Wycofując się z Ukrainy na północ, niemieckie oddziały 
zostawiły Rumunię na pastwę ZSRR. Mimo to władze rumuńskie wy-
powiedziały Niemcom wojnę dopiero wówczas, gdy ci próbowali zdobyć 
Bukareszt i utworzyć tu własny rząd [w sierpniu 1944 r. – przyp. K.B.].

Powiedzmy, że Rumunia to bohater tragiczny. Jednak – i mówię to z pewną dozą 
zazdrości – Polska wciśnięta między Rosję a Niemcy niejednokrotnie stawała 
przed podobnymi wyborami, ale nie zachowywała się równie pragmatycznie.
Być może odpowiedzią na pańskie pytanie jest postać Nicolae Titulescu [mi-
nister spraw zagranicznych w latach 1927-1928, 1932-1936, twórca Małej 
Ententy – przyp. K.B.]. Był on architektem wielowektorowej i niezależnej 
polityki zagranicznej Rumunii – strategii manewrowania między Wscho-
dem a Zachodem, co później kopiował Ceaușescu. Moim zdaniem Rumuni 
powrócili do myśli Titulescu zaraz po śmierci Stalina, za co zresztą Sowieci 
znienawidzili ich bardziej niż Polaków. Na przykład już w 1954 roku wła-
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dze Rumunii zaproponowały rządowi w Bonn przywrócenie stosunków 
dyplomatycznych, jednak Niemcy odmówili, zgadzając się na to dopiero 
trzynaście lat później. Politykę manewrowania realizował na emigracji 
także król Michał I, namawiając państwa zachodnie do nawiązania kon-
taktów politycznych i gospodarczych z Ru-
munią. Niejednokrotnie zresztą spotykał się 
z odmową, ponieważ niektóre państwa za-
chodnie nie chciały mieć nic wspólnego z so-
jusznikiem Związku Radzieckiego.

Musi pan zrozumieć, że żelazną zasadą 
polityki zagranicznej Rumunii, niezależnie 
od rządzących i epoki historycznej, jest zachowanie własnej państwowo-
ści. Często Rumunom przychodziło płacić za to wysoką cenę i dokonywać 
trudnych wyborów.

Mówi pani o zachowaniu państwowości, ja jednak mam poczucie, że każdej 
zmianie sojusznika przyświecała zawsze jedna i ta sama trauma: nie stracić po 
raz kolejny Transylwanii, Besarabii czy Bukowiny. Stąd zastanawia mnie, na ile 
silne są obecne spory terytorialne z Węgrami i Ukrainą?
Z rumuńskiej strony nie ma żadnych pretensji terytorialnych wobec Ukra-
iny. Kwestia dotyczy spraw bardzo pragmatycznych, takich jak konflikt 
o eksplorację Morza Czarnego, który jest spuścizną po Związku Radziec-
kim. Ukraina odziedziczyła po ZSRR szelf kontynentalny, postępując tak 
samo jak Chiny na Morzu Południowochińskim, czyli starając się udowod-
nić, że niezamieszkałe wyspy są zamieszkałe. W 2009 roku Międzynaro-
dowy Trybunał Sprawiedliwości przyznał Rumunii 80% szelfu. Z kolei 
problem mniejszości rumuńskiej na Ukrainie istnieje przede wszystkim 
w gazetach, przyciąga uwagę opinii publicznej, ale nie stanowi większego 
problemu w relacjach między dwoma państwami.

Ale Węgry to już poważniejszy kaliber.
Tak. W 1994 roku Węgrzy nie chcieli zaakceptować traktatu o dobrosą-
siedzkich relacjach, ponieważ sądzili, że oznaczałoby to akceptację trak-
tatu z Trianon z 1920 roku, w wyniku którego utracili na rzecz Rumunii 
Transylwanię i kilka mniejszych krain. W końcu Amerykanie powiedzieli 
im, że jeśli nie porozumieją się z Rumunią, mogą zapomnieć o wstąpieniu 
do NATO. Zrobili to zatem dwa lata później. Ale co z tego, skoro podczas 

Żelazną zasadą polityki 
zagranicznej Rumunii, 
niezależnie od rządzących 
i epoki historycznej, jest zacho-
wanie własnej państwowości.
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niedawnych obchodów stulecia Trianon Węgrzy nadal powtarzali, że po-
winni odzyskać utracone tereny.

Obecnie mieszkańcy rumuńskiej Transylwanii odczuwają silny strach. 
Po pierwsze, obawiają się kolejnych rozruchów mniejszości węgierskiej, 
która za wszelką cenę stara się podważyć wizerunek Rumunii w Europie, 
udowadniając, że Bukareszt nie porzucił swej komunistycznej przeszłości 
oraz nie szanuje praw mniejszości. Po drugie, Victor Orbán każdego roku 
przyjeżdża do transylwańskiej mniejszości węgierskiej bez zaproszenia 
rumuńskich władz i wygłasza tu swoje antyliberalne tyrady, wskrzesza-
jące tzw. transylwanizm. To idea wydzielenia regionu – mniej więcej na 
takich zasadach, na jakich oddzieliło się od Serbii Kosowo – ze względu 
na jej rzekomą odrębność polityczną i kulturową, która łączy w sobie spu-
ściznę rumuńską, węgierską i saksońską. Orbán mówi o tym regularnie.

Muszę zapytać o Rosję, która co prawda nie jest sąsiadem Rumunii, ale jej cień 
nadal się nad nią unosi. Skoro, jak sama pani powiedziała, Rumuni od zawsze 
czuli się częścią świata łacińskiego, to komunizm i sojusz ze Związkiem Ra-
dzieckim musiał być dla nich upokarzający. Prowadzi mnie to do wniosku, że 
rumuński stosunek do Rosji jest podobny do polskiego – stanowi mieszankę 
upokorzenia, chęci odwetu, ale i poczucia wyższości.
Niezupełnie. Rumunii bardzo poważają kulturę rosyjską, zwłaszcza lite-
raturę, która była tutaj szeroko tłumaczona i publikowana. Równolegle 
towarzyszy im strach przed rosyjskim imperializmem w carskim lub ko-
munistycznym wydaniu, a dzisiaj także w putinowskim. Proszę pamiętać, 
że Rosjanie znajdują się blisko Rumunii, ponieważ są obecni w Nadd-
niestrzu. Stąd Bukareszt zajmuje często bardzo stanowcze stanowisko 
wobec Moskwy, dając zachodnim państwom przykład, jak powinni z nią 
postępować O stosunkach rumuńsko-rosyjskich niech świadczy to, że od 
wizyty Michaiła Gorbaczowa w Bukareszcie w 1987 roku żaden rosyjski 
przywódca nie odwiedził Rumunii w ramach relacji dwustronnych.

Zaczęliśmy rozmowę od dwóch krwawych dyktatorów – Antonescu i Ceaușe-
scu. Czy uprawnione byłoby stwierdzenie, że Rumunów cechuje inklinacja do 
rządów silnej ręki, tak jak na przykład Rosjanie i Węgrzy?
Rumunii potrzebują pater patriae (ojca ojczyzny), który się nimi zaopiekuje 
i na którym mogą polegać, ale w żadnym razie nie chcą krwawego tyrana. 
Król Michał I był kimś w rodzaju takiego właśnie ojca ojczyzny i dlatego na 
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ulicach Bukaresztu witały go miliony ludzi, 
gdy w 1992 roku po raz pierwszy przyjechał 
do Rumunii. Dodatkowo Michał uosabiał 
Zachód, europejskość, heroiczną postawę 
podczas wojny, a do tego nieszczęśliwy los 
człowieka pozbawionego przez komunistów 
ojczyzny [w 1947 r. został wypędzony z Ru-
munii – przyp. K.B.].

Wątek ukochanego króla jest interesujący, ponieważ w państwach bloku wschod-
niego idea powrotu monarchii postrzegana jest jako szaleństwo – może z wy-
jątkiem Bułgarii. Czy Rumunii chcieliby restauracji królestwa?
To mogłoby się wydarzyć jedynie pod warunkiem powrotu do konstytucji 
z 1923 roku, a Ion Iliescu oraz jego współpracownicy zrobili wszystko, aby 
do tego nie dopuścić. W jednym z wywiadów król Michał powiedział, że 
mógłby tu zadziałać kazus hiszpański. Miał na myśli pakt między królem 
Filipem VI a generałem Franco z 1977 roku, który wyznaczał monarchę 
na następcę generalissimusa. Sam Michał wycofał się jednak z tej idei.

Na koniec zapytam o odradzające się w niektórych państwach sny o potędze. 
Rosja słabnie, ale nadal uważa się za imperium. Węgry boksują powyżej swo-
jej wagi. W Polsce odzywają się zwolennicy idei powrotu Wielkiej Polski. Jak 
to wygląda w Rumunii?
Rumunia nigdy nie miała imperialnej przeszłości, stąd nie ma do czego 
wracać. Niekiedy pojawia się koncepcja zjednoczenia terenów zamieszka-
łych w większości przez ludność rumuńską, ale nigdy nie mówi się o im-
perium. To może wydawać się śmieszne, bo imperialne ambicje drzemią 
w Bułgarach, Węgrach, a nawet Albańczykach, ale nie w Rumunach. Przez 
moment Ceaușescu miał pomysł, by przywrócić Rumunii Besarabię, ale 
Leonid Breżniew szybko wybił mu to z głowy. Nikt nie myśli na poważnie 
nawet o zjednoczeniu się z Mołdawią. Sprzeciwiłaby się temu Rosja i pań-
stwa zachodnie. Tuż po rewolucji, ale jeszcze przed upadkiem ZSRR, Fran-
cja i Niemcy ostrzegały Rumunię, by nawet o tym nie myślała. I nie myśli.

Rumunia nigdy nie miała 
imperialnej przeszłości, 
stąd nie ma do czego wracać. 
Nie myślimy nawet 
o zjednoczeniu z Mołdawią.
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DOMINIKA KARDAŚ: Jedna z twoich książek (ostatnia przetłumaczona na 
język polski) nosi tytuł Granica. Opowiadasz w niej o szczególnym miejscu, 
w którym spotykają się granice trzech państw: Bułgarii, Grecji i Turcji. Mam 
jednak wrażenie, że ta „graniczność” jest dla Bułgarów czymś więcej niż tylko 
liniami na mapie…
KAPKA KASSABOVA: Rzeczywiście, pojęcie granicy jest fundamentalne 
dla zrozumienia bułgarskiej tożsamości geopolitycznej. Podtytuł książki, 
o której wspomniałaś, mówi o „krawędzi Europy” – to poczucie bycia na 
krawędzi bierze się oczywiście z bardzo specyficznego położenia geogra-
ficznego Bułgarii: w przedsionku Europy, niedaleko cieśniny Bosfor, która 
rozdziela dwa kontynenty, Europę i Azję, Wschód i Zachód. Umiejscowie-
nie „na krawędzi” miało ogromny wpływ na historię Bułgarii.

Dlaczego?
Bułgaria zawsze była areną, na której ścierały się wpływy państw Europy 
i Bliskiego Wschodu – nie bez znaczenia jest fakt, że przez prawie pięćset 
lat tereny te wchodziły w skład Imperium Osmańskiego. Teraz Bułgaria 
należy z kolei do Unii Europejskiej i NATO. Bułgarzy bardzo chcą być po-
strzegani jako „ci zachodni”, jednak w wielu kwestiach pozostają bardziej 
„wschodni”, niż byliby skłonni przyznać.

W tym tkwi jednak też siła – leżąca geograficznie, historycznie i kultu-
rowo „na krawędzi” Bułgaria w wielu przypadkach staje się mostem, któ-
ry łączy Wschód z Zachodem. Powiedziałabym wręcz, że granica i most 

Z Kapką Kassabovą, 
bułgarską pisarką i reporterką, 
rozmawia Dominika Kardaś

Kapka Kassabova – poetka i pisarka. Dzieciństwo spędziła w Bułgarii, a w 1992 roku 
z całą rodziną wyemigrowała do Nowej Zelandii. Obecnie mieszka w Szkocji. 
Książka Granica (Wydawnictwo Czarne, 2017) opisuje powrót pisarki do rodzin-
nego kraju i jej podróże po pogranicznych terenach Bułgarii, Grecji oraz Turcji. 
W 2020 roku ukazała się jej najnowsza książka To the Lake: A Balkan Journey of 
War and Peace, która opowiada o losach ludności zamieszkującej tereny wokół 
Jeziora Ochrydzkiego i jeziora Prespa – to styk granic Grecji, Albanii oraz Ma-
cedonii Północnej.

Dominika Kardaś – literaturoznawczyni, redaktorka, dziennikarka. 
Publikowała m.in. w czasopiśmie „Kontent”, magazynie „Holistic” 
i „Gazecie Wyborczej”.
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to dwa najważniejsze symbole 
całych Bałkanów, choć tożsa-
mość Bułgarów została przez 
nie ukształtowana w znacznie 
większym stopniu niż innych 
bałkańskich narodów.

Czy wobec tego można powiedzieć, że Bułgarzy są nacją pogranicza – naro-
dem, którego tożsamość ukształtowało właśnie umiejscowienie „pomiędzy”?
Musimy być ostrożni z pochopnym przyklejaniem etykietek niosących 
tak duży ładunek znaczeniowy jak „tożsamość”. Nie powiedziałabym, że 
tożsamość Bułgarii jest tożsamością pograniczną. Granice państw na Bał-
kanach są stosunkowo świeże, jeszcze się dobrze nie zabliźniły, ale nawet 
ci, którzy żyją w ich cieniu – czy to Bułgarzy, Turcy, Romowie czy Grecy 
– mogą mieć wiele tożsamości.

Wspomniałaś o Turkach – to obecnie najliczniejsza mniejszość narodowa 
w Bułgarii, a jednocześnie dla wielu „pamiątka” po długim czasie panowania 
osmańskiego na tych terenach…
Turcy i Bułgarzy przez wieki utrzymywali przyjazne, pokojowe stosunki 
– aż do upadku Imperium Osmańskiego. Na przestrzeni kilku wieków 
istnienia Imperium splotły się ze sobą dwa etnosy: Turkowie osiedlali 
się w historycznej Bułgarii i trwale wpisali się w jej krajobraz kulturowy, 
a Bułgarzy (a także Grecy, Ormianie i wiele innych nacji) zasiedlili tereny 
obecnej Turcji. Próba rozplecenia tego wielonarodowego gobelinu, jakim 
były Bałkany, rozpoczęła się dopiero wraz z upadkiem Imperium Osmań-
skiego na początku XX wieku.

Bułgaria również ma w tej historii swoją niechlubną kartę.
Konflikty, które wybuchały między Bułgarami i Turkami w ciągu ostatnich 
stu lat, były wywołane przez totalitarne władze. Dążyły one do sztuczne-
go „wydestylowania” bułgarskiej czy tureckiej tożsamości. Przykładem 
jest przeprowadzona w ramach tak zwanego „procesu odrodzeniowego” 
przymusowa bułgaryzacja imion i nazwisk, które nosili etniczni Turcy 
mieszkający na terenie Bułgarii (niewiele wcześniej tej samej akcji pod-
dano Pomaków, zamieszkujących te tereny Słowian wyznania muzuł-
mańskiego). Mieli wybór: zmienić nazwiska na bułgarskie lub wyjechać 

Poczucie bycia na krawędzi bierze się ze 
specyficznego położenia Bułgarii: w przed-
sionku Europy, niedaleko cieśniny Bosfor, 

która rozdziela dwa kontynenty, 
Europę i Azję, Wschód i Zachód.
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do Turcji. W efekcie w latach osiemdziesiątych mieliśmy do czynienia 
z największą w regionie falą migracji od dekad – kraj opuściło 360 tysię-
cy Turków. W tym wypadku należałoby mówić raczej o prześladowaniu 
mniejszości tureckiej przez komunistyczne władze niż o konflikcie mię-
dzy dwoma narodami.

W Ludowej Republice Bułgarii zakazywano też rytualnych obrzędów muzuł-
mańskich, które praktykowali głównie Turcy, islam przedstawiano jako „wstecz-
ny” – w przeciwieństwie do „postępowych” wartości kultury bułgarskiej. Czy 
rzeczywiście tak szeroko zakrojona akcja nie odbiła się na relacjach Bułgarów 
i mniejszości tureckiej?
Pomimo traumy wygnania i migracji spowodowanych nienawistną pro-
pagandą, Bułgarzy i Turcy żyli zawsze w zgodnym sąsiedztwie. Turcy, 
zwłaszcza w europejskiej części swojego kraju (żyje tam wciąż wielu po-
tomków muzułmanów, którzy wyemigrowali z Bułgarii w ciągu ostatnich 
stu lat), mają wiele sentymentu do bułgarskiej kultury. Bułgarzy z kolei 
uwielbiają tureckie opery mydlane, jedzenie i oczywiście chętnie jeżdżą 
do Turcji na wakacje.

Warto zaznaczyć, że „proces odrodzeniowy” był efektem postosmań-
skiego kompleksu Bułgarów. Zwłaszcza za „komuny” próbowano za wszel-
ką cenę udowodnić, że Bułgaria jest europejska, a przynajmniej słowiańska. 
Ten syndrom wyparcia jest jądrem bułgarskiego konfliktu tożsamościo-
wego.

Z jednej strony w latach osiemdziesiątych bułgarscy komuniści dążyli „do wy-
plenienia pierwiastka tureckiego z tkanki etnicznej kraju”, a z drugiej na po-
czątku lat sześćdziesiątych proponowali Związkowi Radzieckiemu inkorporację 
Ludowej Republiki Bułgarii.
To był skrajnie przymilny gest wobec Moskwy, ofiara całopalna złożona na 
ołtarzu bułgarsko-radzieckiej przyjaźni. Politycy Bułgarskiej Partii Komu-
nistycznej zabiegali o przychylność Rosji i najprawdopodobniej nawet nie 
liczyli na to, że oferta zostanie przyjęta – dla każdego Bułgara inkorporacja 
do ZSRR byłaby ogromnie bolesna i upokarzająca. W dobie komunizmu 
Bułgarzy wcale nie pałali miłością do „Wielkiego Brata” – żywili wobec 
niego raczej powszechnie strach i niechęć.
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A jednak mówi się, że Bułgaria jest najbardziej prorosyjskim krajem Unii Eu-
ropejskiej i NATO.
Dość sceptycznie odnoszę się do takich określeń jak „najbardziej proro-
syjski kraj” – chyba że chodzi o sympatie polityczne Bojko Borisowa i jego 
rządu… Owszem, Bułgarzy są postrzegani jako naród rusofilów – doty-
czy to jednak raczej starszego pokolenia. Nie chodzi tu natomiast o sam 
Związek Radziecki, bo ten wyrządził Bułgarom straszne polityczne, eko-
nomiczne i moralne krzywdy.

Zwrot ku Rosji wśród Bułgarów bierze się głównie z idei panslawizmu, 
którą wzmacnia dodatkowo poczucie duchowej wspólnoty napędzane przez 
wpływy kościoła prawosławnego. Drugim, nie mniej istotnym czynnikiem, 
jest wdzięczność wobec Rosjan za pomoc w odzyskaniu niepodległości. 
To wojna między Rosją i Turcją w 1877 roku po pięciu wiekach osmań-
skiej kolonizacji dała Bułgarii upragnioną niezależność. Inne bałkańskie 
narody, na przykład Grecja czy Serbia, musiały same toczyć krwawe wojny 
o swoją niepodległość. Ta wdzięczność jest głęboko w Bułgarach zakorze-
niona, a politycy są pielęgnują.

Czy fakt, że w Bułgarii ciągle można spotkać tak wiele postkomunistycznych 
pomników, wynika właśnie z tej wdzięczności?
Tych pomników jest po prostu zbyt wiele, by się ich wszystkich szybko 
pozbyć! Poza tym obalanie monumentów zawsze okazuje się bardziej 
skomplikowane i kontrowersyjne, niż mogłoby się to wydawać na pierw-
szy rzut oka. Zdarza się, że upamiętniają wydarzenia czy postacie, które 
zostały zawłaszczone przez reżim, ale same w sobie nie wiązały się z re-
presjami. Inne z czasem zyskały nowe znaczenie, jak na przykład pomnik 
Armii Radzieckiej w Sofii. W ostatnich latach monument ten był kilka-
krotnie przemalowywany (oczywiście nielegalnie), by upamiętnić Praską 
Wiosnę czy wyrazić solidarność z Ukrainą, gdy w 2014 roku wojska Pu-
tina zajęły Krym.

Co więcej, estetyka komunizmu wykracza daleko poza „radzieckie” 
pomniki – to także styl architektoniczny budynków mieszkalnych, hoteli, 
fabryk, rzeźb stawianych w parkach, geometria miejskich placów. Wszyst-
ko to składa się na nasz powojenny krajobraz kulturowy. Gdzie wyznaczyć 
granicę miedzy przeszłością a teraźniejszością? To zadanie z góry skazane 
jest na niepowodzenie.
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Kiedy rozmawia się z Bułgarami o obecnej sytuacji w kraju, w ich słowach 
pobrzmiewa nie tylko rozczarowanie i złość z powodu nadużyć władzy (czego 
dowodem są choćby największe od wielu lat protesty, które zaczęły się latem 
2020 roku). Słychać też głosy tęsknoty za minioną epoką Ludowej Republiki 
Bułgarii, a zwłaszcza za rządami Todora Żiwkowa. Jak to się stało, że mit ko-
munistycznego dyktatora jest wciąż tak żywy w pamięci Bułgarów?
Bułgarzy nie są jedynym narodem, który spreparował swoją mitologię wo-
kół figury totalitarnego przywódcy – coś podobnego można zaobserwować 
choćby w przypadku albańskiego dyktatora 
Envera Hodży. Myślę, że ważne są tu dwie 
kwestie. Pierwszą jest nostalgia za czasami 
młodości. Kult Żiwkowa pielęgnują główni 
ci, którzy za jego rządów byli młodzi. Z cza-
sem minione lata zaczyna spowijać różana 
mgiełka nostalgii, a wspomnienia terroru 
i biedy zaczynają blaknąć. Drugi komponent 
ma charakter polityczny. Obecny premier 
Borisow jest byłym ochroniarzem Żiwkowa 
i otwarcie mówi o swoim uwielbieniu dla dyktatora. To tworzy – ponownie 
– pewne rozmycie historycznej narracji w wymiarze publicznym, nie tylko 
osobistym. Dość smutną ironią losu jest fakt, że ci, którzy z największym 
sentymentem wspominają Żiwkowa, najczęściej najwięcej ucierpieli za 
jego rządów, a także już po jego obaleniu – z powodu mafijnych układów, 
w ramach których toczy się bułgarska polityka ostatnich kilkunastu lat.

Żiwkow, Borisow… W 2001 roku z kolei wybory wygrała partia, na czele której 
stanął car. Skąd to zamiłowanie Bułgarów do figury silnego przywódcy?
Myślę, że wygrana cara Symeona II, czyli Symeona Sakskoburggotskiego, 
była wyrazem wiary Bułgarów w to, że pogrążony wówczas w ogromnym 
kryzysie gospodarczym kraj musi uratować ktoś wyjątkowy. Symeon został 
wypędzony przez komunistów z Bułgarii jako dziecko i po latach emigracji 
pewnie wielu osobom jawił się jako mityczny wybawiciel, który przybywa 
z dalekich krain, by przynieść stabilizację i dobrobyt. Takie zresztą głosił 
hasła: los Bułgarów miał się odmienić w ciągu ośmiuset dni rządów cara. 
Ludzie uwierzyli mu głównie dlatego, że byli głęboko rozczarowani poli-
tykami działającymi na ówczesnej scenie politycznej.

Bułgarzy nie są jedynym naro-
dem, który spreparował swoją 
mitologię wokół figury 
totalitarnego przywódcy – coś 
podobnego można zaobserwo-
wać choćby w przypadku albań-
skiego dyktatora Envera Hodży.
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A czy nie było w tym pewnej tęsknoty za powrotem monarchii i silnego państwa?
Nie wydaje mi się, by mit Wielkiej Bułgarii był szczególnie żywy wśród 
współczesnych Bułgarów. Bułgaria dzieli los wszystkich „wielkich” bał-
kańskich projektów – z wyjątkiem tureckiego: ostatni raz była w sensie 
geograficznym „wielka” w średniowieczu. Ostatecznie jednak wszystkie 
mity narodowe mają swoje źródło w poczuciu straty, czyż nie? Gdybyśmy 
chcieli bawić się w psychologię narodu, moglibyśmy nawet powiedzieć, 
że każda nacja w ten czy inny sposób opłakuje utratę swego pierwotnego, 
wyobrażonego Edenu. W moim odczuciu aspiracje imperialne Bułgarów 
nie są jednak zbyt silne.

Na początku XX wieku Bułgaria brała udział w dwóch wojnach bałkańskich 
(1912-1913), a jej celem było wówczas przyłączenie Macedonii do swojego te-
rytorium. Czy nie były to imperialne ambicje?
Myślę, że z jednej strony Bułgarzy, którzy teraz odwiedzają Macedonię 
Północną, widzą, że ten postjugosławiański kraj od dawna podąża własną 
drogą. Z drugiej strony bardzo szkodliwy wydaje mi się dyskurs o „straco-
nej Macedonii”, podtrzymywany przez niektórych polityków – to on spra-
wia, że pewne rany wciąż nie mogą się zabliźnić. Są one bardzo głębokie 
i różnorodne: to rany wykorzenienia i wygnania (sama miałam babkę, 
która pochodzi z macedońskiej Ochrydy i musiała opuścić swoje rodzin-
ne strony), rany spowodowane wyparciem wspólnych punktów wspólnej 
historii, rewizjonizmem i próbami wykreowania spójnej, lecz wybiórczej 
pamięci w obu krajach.

Jak to się przejawia w obowiązującej narracji historycznej?
Na przykład w Jugosławii za panowania Josipa Broz Tita narodził się „ma-
cedonizm”, nurt ideologiczno-propagandowy, którego celem było całko-
wite odcięcie się od bułgarskiej historii i kultury, a w efekcie wytworzenie 
własnej, jednolitej tożsamości narodowej. Gdy w 1991 roku, po rozpadzie 
Jugosławii, powstała Republika Macedonii, wywołało to sprzeciw Greków, 
którzy uważali się za wyłącznych spadkobierców starożytnej Macedonii, 
co z kolei doprowadziło do konfliktu o nazwę i flagę kraju. W Bułgarii nie 
ma powszechnej świadomości zbrodni wojennych popełnionych przez 
Bułgarów w Macedonii (oraz północnej Grecji) w czasie drugiej wojny 
światowej. Ta systemowo podtrzymywana amnezja jest wyjątkowo szko-
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dliwa, bo z jednej strony nakręca mitologię, a z drugiej zaciemnia prawdę 
historyczną.

Jak wobec tego Bułgarzy radzą sobie z faktem, że po wybuchu II wojny świa-
towej opowiedzieli się po stronie nazistów i Hitlera?
Już dla komunistów był to świetny pretekst, żeby przedstawiać wprowa-
dzenie nowego ustroju jako jedyny sposób na wyzwolenie Bułgarów od 
„monarchofaszystowskiego jarzma”. Tymczasem Bułgaria przystąpiła do 
wojny po stronie państw Osi, bo wierzyła, że Hitler pomoże jej odzyskać 
Macedonię – samodzielnie nie zdołała jej zdobyć ani w czasie wojen bał-
kańskich, ani w I wojnie światowej. I tak się stało: w 1941 roku z początku 
neutralna Bułgaria zaczęła okupację Macedonii. Bułgarzy w znakomitej 
większości postrzegali to jako przywrócenie utraconych ziem do macierzy, 
a panujący wówczas car Borys III zyskał sobie miano Zjednoczyciela. To 
dość paradoksalne, że na zlecenie nazistów bułgarskie wojska deportowały 
żydowskich mieszkańców anektowanych terenów jako „nieswoich Żydów”. 
Jednocześnie trzeba pamiętać, że antysemityzm w Bułgarii nigdy nie był 
powszechnym zjawiskiem, bo żydowska mniejszość ma na tych ziemiach 
swoją długą historię – to był jeden z powodów, dla których bułgarscy Żydzi 
nie zostali deportowani do obozów koncentracyjnych.

Często z ust Bułgarów można usłyszeć tłumaczenie: prawda, walczyliśmy u boku 
Hitlera, ale przynajmniej uratowaliśmy swoich Żydów.
To zasługa kilku bułgarskich polityków, w tym Jakoba Barucha, który 
w okresie międzywojennym był działaczem partii socjaldemokratycznej. 
W proteście przeciw deportacjom ludności żydowskiej zjednoczyła się 
bułgarska opozycja, przedstawiciele inteligencji, a także członkowie ko-
ścioła prawosławnego. W marcu 1943 roku, gdy czyniono przygotowania 
do „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej” na terenie Bułgarii, wy-
stosowali oni do premiera Borysa Fiłowa list, w którym zapowiedzieli, że 
jeśli akcja nie zostanie odwołana, położą się na torach przed pociągiem, 
który miał wywieźć Żydów z kraju. Ostatecznie bułgarscy Żydzi zostali 
przesiedleni na tereny wiejskie i jako jedyni przetrwali wojnę bez więk-
szego uszczerbku. Nie zmienia to jednak faktu, że Bułgaria ma na swoim 
sumieniu ponad 11 tysięcy Żydów wywiezionych do obozów koncentracyj-
nych z Macedonii, Tracji i okolic.
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Mówiliśmy o bułgarskim zapatrzeniu w przeszłość w kontekście Teodora Żiw-
kowa. Nieraz spotkałam się jednak z opinią, że Bułgarzy to naród wyjątkowo 
często spoglądający wstecz, nie tylko w czasy komunizmu. Skąd w Bułgarach 
tyle nostalgii?
Ten fatalizm i spoglądanie za siebie to wynik wielu cierpień, które powra-
cają w historii licznych bałkańskich narodów: nie tylko wspomnianego wy-
korzenienia, ale także traumy wykorzystania przez silniejszego czy bycia 
pozostawionym samym sobie. Ta ostatnia trauma nasiliła się szczególnie 
w dobie transformacji po 1989 roku. Wszystko to osłabia wiarę w przy-
szłość i przekonanie o własnej sprawczości.

Na Bałkanach pewnego rodzaju materializacją wszystkich tych traum 
jest właśnie granica – często sporna, narzucona, siłą rozdzielająca rodzi-
ny i sąsiadów. Syndrom zapatrzenia w przeszłość dotyka jednak nie tylko 
Bułgarów i moim zdaniem wiąże się bezpośrednio z lękiem przed przy-
szłością. Wszyscy wyczuwamy, że nadciąga jakiś kataklizm – klimatyczny, 
społeczny, gospodarczy… Strach przed nadchodzącym napędza sympatię 
ku czemuś, co już znamy, do czego możemy się odnieść. Czymś takim 
jest przeszłość.





Z Jochenem Boehlerem, 
niemieckim historykiem 
z Uniwersytetu w Jenie, 
rozmawia Martyna Słowik

skończyło

Pojednanie
jeszcze się
nie
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MARTYNA SŁOWIK: W Polsce co rusz wybuchają spory wokół historii, jest ona 
wciąż obecna w debacie publicznej. Weźmy wydanie „Wiadomości” z połowy 
lipca – trzy pierwsze materiały tego dnia były poświęcone kolejno rocznicy rzezi 
wołyńskiej z 1943 roku, plebiscytu na Warmii i Mazurach z 1920 roku oraz wal-
ce polskich lotników w Bitwie o Anglię w 1940 roku. Czy Niemcy w podobnym 
stopniu interesują się swoją historią?
JOCHEN BOEHLER: W Niemczech budzi ona znacznie mniejsze zain-
teresowanie. Niemcy najbardziej emocjonują się latami 1933-1945, czyli 
III Rzeszą, Adolfem Hitlerem i II wojną światową.

Wojna wywołuje w niemieckim społeczeństwie spory? Temat nazizmu został 
przepracowany?
Powiedziałbym, że mamy dwa różne poziomy dyskusji: publiczny i pry-
watny.

Zacznijmy od tego pierwszego.
W głównym nurcie debaty panuje zgoda: III Rzesza, Holokaust i II woj-
na światowa były złe, a Niemcy ponoszą odpowiedzialność za dokonane 
zbrodnie.

Mówi się też o niemieckich cierpieniach?
Coraz więcej. Już od lat 50. mówiło się o ofiarach po naszej stronie i nawet 
rozmowy o wypędzonych zaczynano od podkreślenia, że ich cierpienia 

Jochen Boehler jest niemieckim historykiem, specjalizuje się w historii I i II wojny 
światowej. W latach 2000-2010  był pracownikiem naukowym Niemieckiego In-
stytutu Historycznego w Warszawie, od 2010 roku pracuje na Uniwersytecie w Je-
nie. Autor książek historycznych, po polsku ukazały się m.in. Najazd 1939 (Znak 
2011) i Wojna domowa. Nowe spojrzenie na odrodzenie Polski (Znak 2019).

Martyna Słowik jest dziennikarką i reporterką, stałą współpracow-
niczką „Gazety Wyborczej” i „Wysokich Obcasów”, publikuje też 
m.in. w „Tygodniku Powszechnym”. Laureatka stypendium dzienni-
karskiego im. Leopolda Ungera, stypendystka Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Pisze o kryzysie klimatycznym, kobie-
tach i kulturze.



7878

Pojednanie jeszcze się nie skończyło

poprzedziły nazistowskie zbrodnie. Począ-
tek XXI wieku coś jednak zmienił. Ludzie 
zaczęli bardziej interesować się niemieckimi 
ofiarami II wojny światowej, mówią o nich 
z większą śmiałością i bez poczucia winy. To 
stało się możliwe, bo niemieckie zbrodnie 
zostały w naszym społeczeństwie przyjęte do 
wiadomości i zaakceptowane. Opowiadając 
o wojnie, szuka się proporcji.

Kwestia niemieckich ofiar rzeczywiście funkcjo-
nowała w RFN już wcześniej. W 1957 roku powstał Związek Wypędzonych, który 
do dziś reprezentuje osoby wysiedlone z byłych ziem niemieckich po wojnie, 
a na jego zjazdach bywali federalni kanclerze.
Już w latach pięćdziesiątych w RFN uregulowano prawnie formy pomo-
cy wypędzonym, a po 1990 roku prawo to zaczęło obowiązywać również 
w dawnym NRD. Pamiętajmy, że oni stracili domy, ruszyli na zachód, nie 
mając prawie niczego, a nie każdy z nich był zbrodniarzem. Nie ma w tym 
nic złego, że postanowiono im pomóc.

W publicznej debacie temat wypędzeń jest jednak od dawna nieobec-
ny, choć to kwestia mody, i nie wykluczam, że może on jeszcze powró-
cić. Centrum przeciwko Wypędzeniom planuje otwarcie nowej wystawy 
i wówczas o Związku znowu pewnie zrobi się głośno. Nie sądzę jednak, 
że na wystawie ogłoszą: „Oto jak nas Polacy zabijali”.

W Polsce działalność Związku budziła swego czasu duże kontrowersje.
W Związku są tak idioci, jak i normalni ludzie. Nie można od razu zakła-
dać, że ta organizacja ma złe cele. Znam wielu, którzy angażują się w jej 
działalność, na przykład zbierają wspomnienia świadków historii. To, że 
kogoś interesuje, jak wyglądało miasteczko, w którym kiedyś jego babcia 
albo dziadek mieli dwór, nie znaczy jeszcze, że on ten dwór chce z powro-
tem. Jeżeli ktoś chce zbliżyć się z Polakami i mówić razem o historii bez 
pretensji, otwarcie, to nie widzę w tym nic złego.

Dziś zmienia się zresztą też charakter samego Związku, trwa zmiana 
pokoleniowa. Zdecydowana większość osób, które przeżyły ucieczkę ze 
wschodu na zachód, już przecież nie żyje, a wypędzeni, którzy jeszcze nie 
odeszli, byli wtedy dziećmi. Za 10 lat bezpośrednich świadków nie będzie.

W Niemczech publicznie panuje 
zgoda: III Rzesza, Holokaust 
i II wojna światowa były złe, 
a Niemcy ponoszą odpowie-

dzialność za dokonane zbrodnie. 
Prywatnie dużo ludzi podkreśla 
jednak, że nie chcą, aby ktoś im 

mówił, co i jak mają myśleć.
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Często zainteresowania społeczne są kształtowane przez historyków. Pan jest 
wykładowcą akademickim. Czy studentów zajmują takie tematy?
Kiedyś takie problemy jak wypędzenia czy żołnierze nieniemieckiego 
pochodzenia, którzy walczyli po stronie Wehrmachtu albo Waffen-SS, 
zupełnie ich nie interesowały, nikt z nich nie chciał się tym zajmować. 
Od jakiegoś czasu to się jednak zmienia. Nie oznacza to jednocześnie, że 
studenci stają się ekstremistami. Zauważam natomiast, że często umyka 
im kontekst, którym na przykład w przypadku wypędzeń była brutalna 
niemiecka okupacja na wschodzie. Czasami widzę, że ludzie, którzy in-
teresują się takimi tematami, nie zastanawiają się za dużo. Myślą tylko: 
„temat nie był szczególnie badany, ja teraz to zrobię jako pierwszy i po-
wiem całą prawdę”.

W Niemczech od około dwóch lat dyskutuje się o pomniku ofiar II wojny świa-
towej, który miałby stanąć w Berlinie. Projekt budzi emocje?
Dyskutuje się o nim na łamach głównych tytułów prasowych – od „Die 
Zeit” przez „Frankfurter Allgemeine Zeitung” po „Süddeutsche Zeitung”, 
trwa debata wśród naukowców, ekspertów. Myślę, że wszyscy biorący w niej 
udział są świadomi, że należy w jakiś sposób upamiętnić polskie ofiary 
wojny, ścierają się jednak dwa poglądy.

Jakie?
Jedna strona uważa, że w centrum Berlina powinno się postawić pomnik 
dla polskich obywateli i obywatelek, którzy cierpieli pod niemiecką oku-
pacją. Słychać też jednak głosy, że byłaby to nacjonalizacja pamięci – ich 
autorzy woleliby, aby zrobiono coś dla wszystkich ofiar niemieckiej oku-
pacji, nie tylko dla Polaków. Otwiera się w ten sposób puszka Pandory.

Niemiecki rząd jednoznacznie opowiedział się za pomnikiem dla polskich ofiar 
II wojny światowej. Jakie jest pana zdanie?
Ja też jestem zwolennikiem tego, aby upamiętnić konkretnie polskich 
obywateli. Po pierwsze, byli pierwszymi ofiarami; po drugie, Polska była 
i jest naszym sąsiadem, i z tego powodu mamy z nią specjalne stosun-
ki. Nie mówię, że nie może powstać pomnik dla Rosjan czy Ukraińców, 
i nie uważam, żebyśmy nacjonalizowali pamięć, upamiętniając Polaków. 
To bzdury. Obywatelami II Rzeczpospolitej byli też Żydzi, Ukraińcy czy 
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Niemcy. Taki pomnik nie wyrażałby pamięci o etnicznych Polakach, ale 
pamięć o obywatelach sąsiedniego kraju.

Pada też alternatywna propozycja, aby powstał Plac 1 września. Upa-
miętnilibyśmy w ten sposób nie tylko wybuch wojny, ale też to, co się stało 
później w innych krajach w jej trakcie. Taki projekt miałby już jednak nieco 
inny wydźwięk. Jest także propozycja, która nie kłóci się z pierwszą: powo-
łania instytucji, która zajmowałaby się niemiecką okupacją na wschodzie. 
Bardzo popieram utworzenie takiego centrum, ale to nie znaczy, że nie 
możemy równolegle uczcić ofiar z II Rzeczpospolitej w formie pomnika.

Niektórzy twierdzą, że skoro w Berlinie większość ulic i placów upamiętnia 
zwycięstwa, pozytywne momenty w historii, to nazwa „1 września 1939 roku” 
może niektórym sugerować, że to symbol zwycięstwa, a nie tragedii…
Z jednej strony myślę, że niemieccy architekci i projektanci zadbaliby o sto-
sowną instalację, która nie pozostawiałaby wątpliwości, w jakim kontekście 
upamiętnia się ową datę. Z drugiej jednak strony – muszę przyznać, że 
nie przyszło mi na myśl, że można byłoby to w ten sposób odczytać… Ma 
pani rację. Gdyby poprzestać na samej zmianie nazwy placu, niemieccy 
naziści mogliby rzeczywiście w tym miejscu świętować. „O, Niemcy po-
biły Polskę, ale fajnie” – mówiono by.

Powiedział pan, że II wojna światowa nie wywołuje konfliktów pamięci w głów-
nym nurcie debaty. To poziom publiczny – a jak to wygląda na poziomie pry-
watnym?
Rzeczywiście, poprawność polityczna to jedno, ale jest dużo ludzi, któ-
rzy podkreślają, że nie chcą, aby ktoś im mówił, co i jak mają myśleć. 
Wciąż rzadko wyrażają to publicznie, ale powoli zaczynają to robić. Par-
tia „Alternatywa dla Niemiec” (AfD) dała im trochę odwagi, przemówiła 
ich głosem, a oni teraz myślą: „wreszcie możemy głośniej wyrażać to, co 
naprawdę myślimy”.

Wspomniana AfD przestała już być politycznym kuriozum. W ostatnich wybo-
rach parlamentarnych otrzymała 12,5% głosów i stała się trzecią siłą w kraju. 
Jaką wizję historii lansuje?
AfD marginalizuje okres III Rzeszy i II wojny światowej w niemieckiej 
historii. Jej członkowie zgadzają się, że okres od 1933 do 1945 roku był 
straszny, ale powtarzają, że to tylko dwanaście lat, tymczasem Niemcy 
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muszą być dumni ze swojej historii. Pytają: „po co wciąż debatować o na-
zizmie?”. To podejście, które dwadzieścia lat temu zaczął propagować 
Związek Wypędzonych pod wodzą Eriki Steinbach.

Alternatywa dla Niemiec krytykuje niemiecki system demokratyczny, 
ale jednak jest jego częścią i dlatego nie chcę marginalizować jej politycz-
nego znaczenia. W społeczeństwie niemieckim jest więcej zrozumienia dla 
takich – moim zdaniem – głupich poglądów, niż do tej pory myśleliśmy.
Trzeba pamiętać, że to partia populistyczna. W swoim programie porusza 
o wiele więcej spraw niż historia III Rzeszy i II wojny światowej, a samo 
relatywizowanie nazizmu jej za bardzo nie zaszkodziło. Trudno powie-
dzieć, który z punktów programu partii przysparza jej najwięcej wybor-
ców. Inne spojrzenie na niemiecką historię i podważanie wagi zbrodni 
III Rzeszy czy polityka antyeuropejska i antymigracyjna?

W Polsce skrajna prawica zagarnęła Marsz Niepodległości, który dawniej był 
świętem wszystkich Polaków, a od kilku lat na pierwszy plan wysuwają się 
nacjonaliści niechętni osobom homoseksualnym, imigrantom, popierający 
tylko „Polskę dla Polaków”. Czy w Niemczech doszło do podobnych sytuacji, 
że jakieś wydarzenie, marsz, jakąś publiczną przestrzeń zagarnęli radykalni 
zwolennicy AfD?
Tak, to się pojawiło wraz z kryzysem uchodźczym około 2015 roku. Głów-
nie we wschodnich Niemczech (jednym z centrów niezadowolenia był 
Lipsk) ludzie spotykali się i protestowali, bowiem ich zdaniem Niemcy za 
bardzo angażują się w pomoc dla uchodźców. Spory o tę sprawę splotły 
się z dyskusją o terroryzmie. I wydaje mi się, że nie w podejściu do hi-
storii, a właśnie tutaj należy szukać przyczyn tak wysokiego poparcia dla 
AfD. Ludzie boją się terroryzmu, boją się uchodźców, boją się bezrobocia, 
a ugrupowanie to podsyca ten lęk i wykorzystuje go. Populiści zawsze zy-
skują na strachu i na tym, że ich wyborcy są przekonani, że Niemcy mają 
ogromne problemy, które tak naprawdę nie istnieją.

Znaczna część Niemców obawia się też, że stanie się mniejszością we 
własnym kraju. W Niemczech istnieje rasizm, wciąż pokutuje przeświad-
czenie, że każdy Niemiec musi być biały i być Niemcem od pięciu czy sze-
ściu pokoleń. Takie myślenie utrzymuje się od I połowy XX wieku i to nie 
tylko w Niemczech, ale też we Francji, w Anglii, Polsce i w wielu innych 
europejskich krajach. Jestem historykiem i wiem, że takie nurty myślenia 
zawsze miały przewagę nad myśleniem otwartym, tolerancyjnym.
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Jako więc, że to problemy ogólnoeuropejskie – a nawet światowe, bo 
widoczne też na przykład w USA – powinniśmy szukać rozwiązań ponad-
narodowych. Do tego jednak jest potrzebne, aby Niemcy przestali patrzeć 
z wyższością na Wschód i wytykać go palcami.

Ma pan na myśli Polskę?
Moim zdaniem w Niemczech po II wojnie światowej antysemityzm i an-
tyslawizm – zwłaszcza przeciwko Polakom i Rosjanom – wcale nie znik-
nęły. Są głęboko zakorzenione w społeczeństwie. Nie deklaruje się tego 
jednak głośno, ludzie wiedzą, że nie mogą o tym mówić. Spoglądamy 
na Europę Wschodnią tak, jak Polska patrzy na Ukrainę albo na Rosję. 

To ogólnoeuropejski trend, biegnący od za-
chodu na wschód kontynentu. Jeśli chcemy 
ze sobą rozmawiać, musimy traktować się 
na równi. W Niemczech mamy tymczasem 
bardzo dużo ludzi, którzy mają o Polakach 
co najmniej dziwne pojęcie.

W Polsce toczy się spór, czy takie obozy jak Au-
schwitz nazywać niemieckimi, czy hitlerowskimi bądź nazistowskimi. Czy taki 
spór o nazewnictwo widać też w Niemczech?
Debatę tę można w Niemczech zauważyć dopiero w chwili, gdy media 
donoszą o protestach przeciwko określeniu „polskie obozy”. Uważam, że 
taki sprzeciw jest zrozumiały, ale większość Niemców prawdopodobnie 
nie rozumie, jak ważna jest dla Polski ta kwestia. Oczywiście rozumiem, 
że nikt w waszym kraju nie chce być obwiniany za to, że Niemcy zbudo-
wali obozy na polskiej ziemi, aby zabijać miliony ludzi.

A jak wygląda sprawa pamięci I wojny światowej? Czy w Niemczech dyskutu-
je się o tym, że to ona i jej postrzeganie doprowadziły do wybuchu II wojny? 
Niektórzy historycy twierdzą nawet, że był to jeden konflikt w latach 1914-
1945 z dwudziestoletnim zawieszeniem broni.
Niedawno obchodziliśmy 100-lecie wybuchu I wojny światowej. Wydano 
mnóstwo książek na jej temat, nakręcono filmy dokumentalne, ale powie-
działbym, że dla „zwykłych” Niemców to już zamierzchła przeszłość, nad 
którą się nie zastanawiają. Debaty o Wielkiej Wojnie praktycznie nie ma.

Po II wojnie światowej 
antysemityzm i antyslawizm – 
zwłaszcza przeciwko Polakom 

i Rosjanom – wcale nie zniknęły. 
Są głęboko zakorzenione 

w społeczeństwie.
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Moim zdaniem to błąd. Nie możemy mówić ludziom, czym mają się in-
teresować, ale mamy wpływ na to, czego naucza się w szkołach, a tam 
I  wojnie poświęca się zbyt mało uwagi. Również studenci, którzy do 
mnie przychodzą, prawie nie mają pojęcia o tym, co się stało w latach 
1914-1918 i później (może z pominięciem III Rzeszy). Wszystko trzeba 
im tłumaczyć od Adama i Ewy. Tymczasem, jeśli szukać ciągu zdarzeń, 
które doprowadziły do wybuchu II wojny światowej, to rozpoczął się on 
już w 1918 roku, a nawet wcześniej.

Przyjrzyjmy się wydarzeniom nieco mniej odległym w czasie. Czy istnieją kon-
flikty pamięci pomiędzy ludźmi żyjącymi na terenach należących przed 1990 ro-
kiem do NRD i RFN?
Kiedyś myślałem, że różnica jest ogromna w odniesieniu do postrzegania 
historii III Rzeszy i II wojny światowej. We wschodniej części Niemiec 
władze po wojnie potępiały nazizm, ale jednocześnie twierdziły, że wszy-
scy zbrodniarze schronili się w RFN, a NRD jest od nich wolne. Myślałem, 
że w związku z tym, iż w NRD nie brano na siebie odpowiedzialności za 
nazizm, jego postrzeganie będzie diametralnie różnić się od tego w RFN.

Nie jest jednak tak, że kiedyś mówiono na wschodzie, że „wszyscy 
naziści są na zachodzie”, a po zjednoczeniu odwrotnie: na zachodzie, że 
wszyscy są na wschodzie (w czasach, kiedy w dawnym NRD zdarzały się 
„polowania na cudzoziemców”). Dziś widać, że radykalna prawica jest 
silna nie tylko w byłej NRD, ale również na przykład w Kolonii, Hambur-
gu czy Monachium. Bezpośrednio po 1990 roku rzeczywiście skrajna 
prawica zdobywała większe poparcie we wschodnich landach, ale przez 
trzydzieści lat to się mniej więcej wyrównało. Ma to również związek ze 
zmianą pokoleniową i faktem, że prawie nie ma już wśród żywych osób, 
które świadomie przeżyły okres III Rzeszy.

A czy dawnych mieszkańców dwóch państw niemieckich nie dzieli stosunek 
do komunizmu?
Rzeczywiście. Urodziłem się w zachodnioniemieckim Rheinfelden, ale 
od dziesięciu lat pracuję na uniwersytecie we wschodnioniemieckiej Jenie 
i widzę różnicę. Na zachodzie kraju ludzie mniej więcej wiedzą, że NRD 
była komunistyczną dyktaturą, która nie miała wiele wspólnego z demo-
kracją. Gdy jednak rozmawia się z ludźmi z Jeny, którzy żyli w NRD, wielu 
z nich mówi: „wtedy nam było lepiej”.
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Podobnie czasy komunizmu wspomina wielu Polaków…
Tak, to typowy problem społeczeństw posttotalitarnych. Różnica między 
Polską i Niemcami jest dziś jednak taka, że o ile cała Polska była komuni-
styczna, o tyle tutaj jedna część kraju była wolna, druga część nie.
Nie twierdzę, że każdy mieszkaniec Jeny tęskni dziś do czasów sprzed 
1990 roku. Są tacy, którzy tęsknią, i tacy, którzy nie tęsknią.

Których jest więcej?
Myślę, że tych drugich.

Czy zakończyło się już pojednanie między Niemcami z byłej NRD i RFN? Nie-
którzy wolą w połączeniu dwóch państw w 1990 roku widzieć nie zjednoczenie, 
a przyłączenie NRD do RFN na nierównych prawach.
Pojednanie jeszcze się nie skończy-
ło, nie wszystko udało się załatwić. 
Ludzie w byłym NRD czują się czę-
sto jak obywatele drugiej kategorii. 
Oczywiście wiemy, że nasza kanc-
lerz jest ze wschodu, ale ona stano-
wi wyjątek. Na moim uniwersytecie 
w Jenie niemal wszyscy profesoro-
wie i profesorki są z zachodu, nie 
ma prawie nikogo z byłej NRD.

A czy da się wyczuć pewnego rodzaju mentalną wyższość ludzi z dawnego RFN 
nad tymi z byłego NRD?
Obydwie strony nadal często myślą o sobie nawzajem, że ci drudzy są nie-
normalni. Ja też przyjechałem z zachodu i przyjeżdżając, nie wiedziałem, 
kim są tutejsi mieszkańcy, co myślą. Po dziesięciu latach wiem, że to, co 
się o nich mówi, to totalne bzdury.

Czy wschodnie landy upominają się o lepszą infrastrukturę i pamięć o swoim 
regionie na przykład przy podziale federalnych środków?
Tak, mówi się na ten temat i to się dzieje. Od trzydziestu lat część podatków 
każdego niemieckiego obywatela jest przeznaczana na rozwój wschodnich 
części Niemiec – nazywa się to składką solidarnościową.

Pojednanie między mieszkańca-
mi dawnych wschodnich 

i zachodnich Niemiec jeszcze się 
nie skończyło. 

Ludzie w byłym NRD czują się 
często jak obywatele 

drugiej kategorii.
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Kanclerz Helmut Kohl obiecywał kiedyś, że cała NRD będzie kwit-
nąć, widzimy jednak, że tak się nie stało. Są ogromne, duże tereny, gdzie 
dramatycznie brakuje infrastruktury. Szereg usług publicznych jest nie-
dofinansowanych, brakuje inwestycji i to prowadzi do tego, że ludzie gło-
sują nogami. Wyjeżdżają do zachodnich Niemiec albo jeszcze dalej – do 
Anglii, Francji czy USA. Tam szukają pracy. To zamknięty krąg: brakuje 
infrastruktury, młodzi uciekają, brakuje ludzi, nie ma sensu inwestować. 
Wiąże się to też z tym, o czym mówiliśmy wcześniej: jeśli ludzie czują, 
że świat o nich zapomniał, zaczynają głosować na skrajne partie, a demo-
kracja jest zagrożona. Błędne koło.

Czy są jakieś postaci z XX-wiecznej historii, które w Niemczech budzą skrajne 
emocje i są zupełnie różnie oceniane?
Nie. Tak jak mówiłem – Niemcy nie interesują się tak bardzo historią. 
Wieloma sprawami zajmują się tylko badacze, bo ludzi taka dyskusja nie 
obchodzi. Czasy II wojny światowej są ważne dla pamięci i tożsamości 
w naszym społeczeństwie, ale to nie jest tak, że ludzie siedzą w knajpach 
i dyskutują o postaciach historycznych. Mają poglądy, ale za bardzo się na 
tych tematach nie znają.

Myśli pan, że w Polsce jest inaczej?
Tak. Pracowałem przez dziesięć lat w Polsce i wiem, że Polacy mają pod-
stawową wiedzę historyczną. Wie pani, co by się stało, gdybyśmy przepro-
wadzili eksperyment, wysłali na ulicę dziennikarza i zadali przechodniom 
w Polsce i w Niemczech pytania o ich historię? O ile w Polsce dostanie 
pani jeszcze jakieś normalne odpowiedzi, o tyle w Niemczech ludzie dziw-
nie popatrzą i nie będą mieli pojęcia, kim był na przykład Karol Wielki.

Nieświadomość podstawowej historii jest niebezpieczna dla zbiorowej pamię-
ci. Ludźmi, którzy nie znają historii, łatwiej manipulować… Jak mówił George 
Santayana, „ten, kto nie pamięta przeszłości, będzie skazany na to, że ją prze-
żyje powtórnie”.
Zgadzam się. I dlatego ważna jest praca historyków. Nasza praca nie 
kończy się w murach uniwersyteckich. Musimy pisać takie książki, które 
są naukowo solidne, ale też które wiele ludzi będzie miało ochotę czytać, 
musimy tak mówić i pisać, żeby ludzie znowu zaczęli się interesować hi-
storią. Nie zostawiać żadnej części historii świrom.



8686

Pojednanie jeszcze się nie skończyło

Historia się powtórzy?
Przez ostatnich 8-10 lat często porównuje się moment, w którym znalazły 
się Niemcy, do sytuacji Republiki Weimarskiej. Nie uważam, że żyjemy 
w tych samych czasach, ale wybitny amerykański historyk Timothy Sny-
der w książce O tyranii zwrócił uwagę na to, jak tyrania i dyktatura rosną 
w siłę. Trzeba teraz bardziej niż kiedyś uważać na naszą demokratyczną 
tradycję. Mamy narzędzia, żeby sobie z takimi problemami dać radę, mu-
simy być jednak świadomi, że nadszedł czas, aby ich użyć.
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