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Czym jest współczesna muzyka białoruska? Czy w kraju reżimu i propagowania języka
rosyjskiego muzyka w języku białoruskim ma w ogóle rację bytu? Czy odnajduje
odbiorców?
Wielu może się zdziwić, ale białoruska
„młoda” muzyka istnieje, rozwija się i na
dodatek
zyskuje
coraz
to
nowych
zwolenników, nie tylko na samej Białorusi, ale
także poza jej granicami. Postaram się
pokrótce
przedstawić
charakterystykę
współczesnej
białoruskiej
muzyki
oraz
najnowsze tendencje w niej zachodzące, a
także zaprezentować niewielki „przegląd”
białoruskich zespołów.
Różnorodność gatunków oraz stylów
na białoruskiej scenie muzycznej może
wprawić w osłupienie. Zwolennicy każdego
rodzaju muzyki znajdą coś dla siebie. Można
przebierać od muzyki elektronicznej, techno,
przez rap, hiphop, pop, folk, klasykę, po
różne typy rocka i nawet muzykę metalową.
Jednak obserwując tendencje w białoruskiej
muzyce (chociażby śledząc festiwale lub
przeglądając jedną ze stron internetowych
poświęconych tej tematyce) odważyć się
można o stwierdzenie, iż awangardę
współczesnej białoruskiej kultury muzycznej
tworzy białoruski rock. I to nie tylko za
przykładem kultowego N.R.M.u (o którym
nie sposób nie wspomnieć), ale w tej chwili
także wielu innych wykonawców.
Polityczność muzyki
Historia
najnowszej
muzyki
białoruskojęzycznej zaczyna się w latach 90.
ubiegłego wieku. Wtedy to, jako odpowiedź
na zalewającą białoruskie media rosyjską
kulturę masową, zaczęły powstawać pierwsze
formacje tworzące w swoim ojczystym języku.
Dla przykładu: w 1994 r. powstał N.R.M., w
1999 r. – ZM99 i Stary Olsa. Małymi
kroczkami,
białoruskojęzyczna
muzyka
zaczęła zataczać coraz większe kręgi,
zyskiwać nowych zwolenników, fanów oraz

twórców. Choć i dzisiaj w białoruskich
państwowych stacjach radiowych nieczęsto
można usłyszeć piosenkę „na biełaruskaj
mowie”, to do dzisiejszego dnia poczyniony
został spory postęp w rozwoju muzyki
białoruskojęzycznej.
Od razu może się nasunąć pytanie o
polityczność tej muzyki. Otóż polityczny
podtekst w tej kwestii, mniejszy lub większy,
będzie zawsze, niezależnie od prezentowanej
tematyki twórczości. Przy prowadzonej przez
białoruskie
władze
polityce
rusyfikacji
wszystko, co propaguje białoruską kulturę lub
język automatycznie zyskuje polityczną, a
niekiedy wręcz opozycyjną wymowę. I nie ma
znaczenia, czy dany wykonawca faktycznie w
swoich piosenkach porusza kwestie polityczne
lub wolnościowe, czy też śpiewa o zupełnie
neutralnych tematach1. Muzyka niesie ze sobą
pewien potencjał: jednoczy ludzi, albo za
pomocą swojego brzmienia, albo za pomocą
swoich treści. Poprzez muzykę można
popularyzować pewne idee, wartości, hasła.
Jak się za białoruskim przykładem okazało,
poprzez muzykę można popularyzować także
język. O ile w latach 90. raczkująca
białoruskojęzyczna muzyka była nowym
zjawiskiem, o tyle w ostatnim czasie,
zwłaszcza w środowiskach młodzieżowych,
opozycyjnych
lub
po
prostu
wśród
entuzjastów, zapanowała wręcz „moda” na
białoruskojęzyczną muzykę. Świadczyć o tym
może liczba nowych, powstających zwłaszcza
po 2000 r., „białoruskojęzycznych” formacji
oraz fakt, że niektóre białoruskie grupy,
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tworzące z początku w języku rosyjskim,
zaczęły pisać piosenki z wykorzystaniem
także ojczystego języka2. Coraz większą sławę
zaczęły
zyskiwać
festiwale
muzyki
białoruskiej (o których będzie mowa w dalszej
części tekstu), zaczęto także wydawać
składanki
z
piosenkami
różnych
białoruskojęzycznych grup. Przykładem może
być, wydanie staraniami „Fanklubu muzyki
białoruskiej”3 składanek muzycznych pod
nazwą „Nasza Alternatywa”. Płyty te
zestawiają utwory utrzymane w klimatach
alternatywy i ciężkiego rocka, wykonawcami
są białoruskie grupy muzyczne pochodzące z
całej Białorusi, a także wywodzące się z
Białostocczyzny (zespoły Rima oraz 5set5).
Książeczki dołączone do dysków zawierają
informację na temat zespołów, które wzięły
udział
w
projekcie.
Płyty
„Nasza
Alternatywa” rozpowszechnia się bezpłatnie,
można ich także posłuchać w Internecie
(Tuzin Hitau)4. Do tej pory kampania „Nasza
Alternatywa” wydała 2 dyski – jeden w 2009
r., drugi w 2010 r.
Czynnikiem uławiającym rozpowszech
nianie oraz popularyzację białoruskojęzycznej
muzyki jest niewątpliwie Internet. Wiele
zespołów rozpowszechnia swoje utwory
właśnie w sieci licząc na to, że tą drogą uda im
się zaistnieć w świecie najnowszej muzyki
białoruskiej.
Popularyzacja
muzyki
białorusko
języcznej nie otrzymuje aprobaty ze strony
władz, zwłaszcza, gdy piosenki pośrednio lub
nawet
bezpośrednio
poruszają
tematy
polityczne, wolnościowe i demokratyczne (a
owa bezpośredniość zawarta w tekstach
niekiedy może zadziwiać). Białoruską muzykę
trudno usłyszeć w państwowym radio,
piosenki te są puszczane najczęściej w
rozgłośniach opozycyjnych, np. nadawanym z
Białegostoku Radiu Racja.
Świat festiwali
Największym,
najstarszym
i
z
pewnością najbardziej znanym festiwalem
młodej rockowej muzyki białoruskiej jest
festiwal „Basowiszcza”, organizowany przez
Białoruskie Zrzeszenie Studentów w Gródku
koło Białegostoku nieprzerwalnie od 1990 r.

Festiwal odbywa się zawsze w lipcu i trwa
dwa dni, podczas których szansę prezentacji
mają białoruskie zespoły, często wywodzące
się z mniejszości białoruskiej zamieszkującej
Białostocczyznę, zapraszane są też zespoły z
samej Białorusi. Jak można przeczytać na
oficjalnej stronie internetowej wydarzenia, w
związku z panującym reżimem Łukaszenki
festiwal w Gródku jest jedną z nielicznych
okazji do swobodnej ekspresji, zarówno dla
wykonawców, jak i dla publiczności.
Basowiszcza to wydarzenie niekomercyjne
(wstęp na imprezę jest bezpłatny), a głównym
sponsorem
całego
przedsięwzięcia
jest
Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych
i
Administracji (Festiwal Basowiszcza). Oprócz
zespołów białoruskich na Basowiszczy
usłyszeć można także polskie grupy – na
przykład w lipcu 2012 r. były to Farben Lehre i
Raggafaya
(Radio
Białystok).Udział
w
festiwalu gości zza wschodniej granicy nie jest
jednak najprostszą sprawą i to nie tylko z
powodu działań reżimu białoruskiego. Odkąd
Polska w 2007 r. znalazła się w Strefie
Schengen cena wizy dla Białorusinów wzrosła
z 5 do 60 Euro (Basowiszcza). W 2009 r.
kwestią wiz zajął się współorganizator
festiwalu, grodzieński ruch „Za svabodu”.
Jednakże tylko w konsulacie RP w Grodnie
udało
się
zorganizować
możliwość
wydawania bezpłatnych wiz. Według różnych
źródeł, otrzymało je od 600 do 800 osób.
Ale festiwale białoruskiej muzyki mają
miejsce nie tylko poza granicami kraju.
Oczywiście, przeprowadzenie festiwalu na
wymiar „Basowiszczy” na samej Białorusi nie
byłoby
możliwe,
jednak
muzycznych
wydarzeń na wschód od Bugu nie brakuje. I
choć część z nich, organizowana przez
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ojczystej muzyki (Polskie Radio; Tuzin Hitau)
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państwo lub przez koncerny piwowarskie,
przedstawia
mieszankę
zespołów
białoruskich, rosyjskich i innych, to można
doszukać się też imprezy promującej młodą
niezależną muzykę białoruską. Przykładem
może być, organizowany od dwóch lat dzięki
staraniom mińskiego pubklubu „Grafiti”
festiwal o nazwie „PIKNIK.BY”. W 2012 r.
„PIKNIK.BY” odbył się 1 lipca w okolicach
wsi Szabli. Występowało ponad 20 formacji:
zespoły
(np.
Pomidor/off,
Akute,
HandmadE), nie zabrakło też DJów, poetów,
artystów, tancerzy. Oprócz dwóch scen
muzycznych na przybyłych czekały atrakcje
takie jak wystawy, kino pod gołym niebem,
body art., joga, gry sportowe i planszowe. Za
wstęp na imprezę trzeba było jednak zapłacić
90 000 rubli białoruskich (ok. 40 zł) (BielBiz).
Tyle w kwestii ogólnego omawiania
białoruskiej muzyki oraz imprez z nią
związanych. W dalszej części tekstu podejmę
próbę konkretniejszego omówienia kilku
subiektywnie
wybranych
białoruskich
zespołów, na które – bądź co bądź – warto
zwrócić uwagę .
Sława N.R.M.u
N.R.M. powstał w 1994 r. i był jednym z
pierwszych
zespołów
rockowych
śpiewających po białorusku. Nazwa zespołu
to skrót od „Niezależnaja Respublika Mroja”
(w tłumaczeniu: „Niepodległa Republika
Marzeń). Zespół powstał z inicjatywy Lavona
Volskiego, Alezisa Dziemidowicza i Jurasia
Laukou (których już wcześniej łączył Zespoł
„Mroja”) oraz Pita Paulau. Muzycy od zawsze
byli
związani
z
ruchem
odrodzenia
narodowego oraz opozycją demokratyczną,
tworzona przez nich muzyka nie raz była
nazywana „manifestacją wolności”. Sam
zespół niekiedy bywa nazywany „Białoruską
Nirvaną”. Niektórzy postrzegają go jako
swego rodzaju fenomen socjologiczny, gdyż
pod wpływem muzyki N.R.M. wielu
Białorusinów zaczęło na co dzień używać
języka białoruskiego. Autorem większości
tekstów jest Lavon Volski – ówczesny lider
grupy, muzyk, poeta, literat i dziennikarz.
N.R.M wydał do tej pory 9 albumów5. Zespół
zdobył olbrzymią popularność nie tylko na

Białorusi, ale jest znany także w Europie
(występował w Polsce, Czechach, Słowacji,
Niemczech, Francji, Szwecji, Ukrainie i Rosji.)
Jest bez wątpienia najbardziej znanym
białoruskim zespołem w Polsce, grywał
koncerty w wielu polskich miastach (m.in.
Białymstoku,
Warszawie,
Poznaniu,
Krakowie), niejednokrotnie gościł na festiwalu
„Basowiszcza”. Pierwsza trasa koncertowa
zespołu po Polsce odbyła się w 2005 r. N.R.M.
nawiązał też współpracę z kilkoma polskimi
formacjami (Pidżama Porno, Orkiestra na
Zdrowie, T.Love), współorganizował koncerty
tych grup w Mińsku (N.R.M.).
Dobra passa N.R.M.u nie trwała
jednak wiecznie. Po wydaniu w 2007 r. krążka
„06” między członkami zespołu zaczęło się coś
burzyć. Ostatnie koncerty N.R.M. dawał w
2008 roku. Później o zespole przycichło, świat
obiegły plotki o rozpadzie kultowej grupy.
Jednak zespół oficjalnie się nie rozpadł, jego
oficjalna reaktywacja nastąpiła 18 lutego 2011
r. Z tym, że już bez Volskiego. Po premierze
były „06” widocznym było, że ówczesny lider
grupy jest już zmęczony N.R.M.em. Według
niego idea zespołu się już wyczerpała,
podobnie jak niegdyś idea zespołu „Mroja”.
Volskiemu
przestał
wystarczać
format
„Patriotycznej rock piosenki”, jaką tworzył
N.R.M., zapragnął działać w szerszym polu.
Nie
chcąc
jednak
brać
na
siebie
odpowiedzialności za rozpad grupy zaczął po
prostu udzielać się w indywidualnych
projektach, kolegów z zespołu pozostawiając
własnemu losowi (UDF.BY). Czy uda im się
reaktywować N.R.M. bez lidera Volskiego?
Odpowiedź na to pytanie dopiero przyniesie
czas.
W strumieniu muzyki Starego Olsy
Stary Olsa jest strumieniem, który toczy
swe
wody
w
zachodniej
części
Mohylewszczyzny. A od nazwy tego
strumienia swoje miano wzięła białoruska
5
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grupa muzyczna, która istnieje od 1999 r.
Zespół nie tworzy nowej muzyki –
rekonstruuje, w miarę możliwości jak
najdokładniej, muzykę minionych wieków. W
repertuarze grupy znajdziemy narodowe
białoruskie średniowieczne ballady i pieśni
wojskowe, narodowe tańce białoruskie,
utwory białoruskich kompozytorów epoki
renesansu, melodie białoruskich twórców
muzyki
dworskiej,
białoruskie
pieśni
pochodzące z XVI i XVII w. oraz różne
popularne europejskie melodie wywodzące
się ze średniowiecza lub renesansu. W
związku ze swoim specyficznym charakterem
Stary
Olsa
współpracuje
z
wieloma
europejskimi
bractwami
rycerskimi
i
muzeami. Grupa znana jest z tego, że
przywiązuje ogromną wagę do tego, by
instrumenty na których grają muzycy były jak
najbardziej zbliżone do tych używanych w
danej epoce. Chcą, by ich muzyka pozwalała
usłyszeć dźwięki instrumentów dawno
zapomnianych (takich jak: lira korbowa, dudy,
gęśle, lutnie, cymbały, bęben arabski, hudok,
wargan), między którymi znajdują się też
instrumenty typowo białoruskie. Twórcą i
liderem grupy jest Zmicer Sasnouski, oprócz
niego zespół stanowi 5 osób: Maryja Szaryj,
Ilya Klubnicki, Aleś Czumakou, Andrej
Apanowicz, Siarhej Tapczeuski. Od 2003 r. z
zespołem współpracuje grupa taneczna „Teatr
Javaryna”,
która
podczas
koncertów
zaznajamia
publiczność
z
dawnymi
tanecznymi tradycjami (Stary Olsa band). Do
tej pory zespł wydał 11 albumów (Stary Olsa
dyskografia). Grupa dawała w swojej karierze
wiele koncertów nie tylko na Białorusi, ale
także w Polsce (m.in. w Poznaniu czy podczas
wrześniowych festiwali w Biskupinie) i w
Europie. W Polsce jest jednym z lepiej znanych
białoruskich formacji muzycznych.
Drygva
Białoruskie słowo „dryhva” oznacza po
polsku „trzęsawisko” i to właśnie taką nazwę
nosi formacja, na którą pragnę zwrócić uwagę
 nie ze względu na popularność, ale na jej
wyjątkową specyfikę oraz styl muzyczny.
Powstała w 2007 r w Mohylewie Drygva gra
pogański folk metal, w swoich tekstach

nawiązuje do kultury Białorusi6 sprzed
czasów przyjęcia chrześcijaństwa. Grupa do
tej pory wydała tylko jeden pełny album („Syn
Mahutnaha Roda”, 2010 r.), dwa dema oraz
dwa single  ostatni w 2012 r. Obecnie na
zespół składają się dwaj członkowie: Aleksej
Stecuk oraz „Pavel”. Do niedawna w grupie
grali także „Aleksandr” i Vital Berazouski
(Encyclopedia
Metallum).
Zespół
rozpowszechnia swoje nagrania w Internecie,
m. in. poprzez portal YouTube oraz MySpace
(Drygva).
Krama
Popularny rockowy białoruski zespół
Krama powstał w 1991 r., ale jego przyszły
lider, Ihar Baraszkiewicz, był już znany w
latach 80tych, kiedy śpiewał w legendarnym
zespole „Bonda”. Po rozpadzie tej grupy
Baraszkiewicz mieszkał i pracował jako
artysta w Baranowiczach. W 1991 r.
skontaktował się z nim Ilja Szeuczyk i
zaproponował mu dołączenie do zespołu
„Rokis”. I tak niebawem, z „Rokisu” zrodzia
się „Krama”.
Krama reprezentuje klasyczny rock,
wzorowany
na
twórczości
angielskich
zespołów takich jak Rolling Stones, Deep
Purple i The Beatles, czym wyróżnia się wśród
innych białoruskich grup muzycznych, które
reprezentują style secesyjne, łączą gatunki.
Autorem tekstów do pierwszych piosenek
Kramy jest Źmitry Łukaszuk, a w ciągu
ostatnich dziesięciu lat większość słów wyszła
spod pióra Nastaja Hulaka.
W 1994 r., po wystąpieniu z okazji 10
rocznicy objęcia stanowiska prezydenta przez
Aleksandra Łukaszenkę, wiele białoruskich
zespołów otrzymało nieformalny zakaz
wystąpień – grupy te nie miały możliwości
grania na większych muzycznych imprezach,
w radio nie puszczano ich piosenek. Wśród
tych zespołów znalazła się także Krama.
Oficjalny powód, dla którego odmawiano
grupie tej możliwości miał być „niski poziom
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artystyczny” jej utworów. Muzycy byli
zmuszeni występować poza granicami
Białorusi lub grać jedynie na małych i często
prywatnych imprezach. Sytuacja zmieniła się
po rozmowie kilku „zakazanych muzyków” z
ideologiem administracji prezydenta, Aleham
Pralaskouskim, który obiecał „zniesienie
czarnej listy” zespołów. Od 2008 r. Krama
ponownie
uczestniczy
w
większych
festiwalach muzycznych na terenie kraju. Poza
Białorusią grupa gościła m.in. na festiwalu
Basowiszcza.
Zespół tworzy obecnie 5 osób: Ihar
Baraszkiewicz, Ciarżuk Truhanowicz, Andrej
Lawończyk, Aliaksandr woraz Andrej Filatau.
Do tej pory grupa wydała 7 albumów,
pierwszy w 1993 r., a ostatni w 2007 r.
(Basowiszcza).
Jadowity ZM99
Grupa ZM99 (dawniej nazywająca się
„Źmiaja”, czyli po polsku po prostu „wąż”)
powstała w 1999 r. i prezentuje alternatywny
rock połączony z brutalnym kobiecym
wokalem. Muzyka zespołu nie jest jednak
brutalnie agresywna – wręcz przeciwnie,
łączy, często odmienne elementy, rocka,
muzyki Etno, niekiedy wkraczając na pole
hard rocka. W 2009 r. zespół przeszedł
przemianę – wtedy właśnie ze „Źmiaji”
powstała „ZM99”, zmieniło się też logo
zespołu. W tym samym roku grupa
zapowiedziała też nagranie pełnego albumu.
Płyta „WWW.ZM99.NET” ujrzała światło
dzienne w 2010 r. Rok później pojawił się
nowy album zespołu – NII ER”. Obydwa
albumy można pobrać z internetowej strony
ZM99.
ZM99 grywał na wielu festiwalach,
m.in. na Basowiszczy. Tworzył także duety z
grupami Pomidor/OFF i IQ48. Piosenki
zespołu znalazły się też na składance „Nasza
Alternatywa”.
Obecnie w składzie grupy znajdują się 4
osoby: Zoja Karalczuk, Uładzimir Sahonczyk,
Yauhen Brouka, Andrej Lihoszerstau (ZM99).
Dylematyczny Lyapis Trubetskoy
Grupa ta powstała w lutym 1990 r.,
wtedy dała też swój pierwszy koncert na

festiwalu „Try koliery” w Mińsku. Nazwa
zespołu pochodzi od pseudonimu bohatera
rosyjskiej powieści „12 krzeseł” Eugeniusza
Pietrowa. Liderem grupy został już na samym
początku student Białoruskiego Instytutu
Kultury
–
Siergiej
Michałok
(Lyapis
Trubetskoy). Wkrótce grający punkrock z
lekkimi tekstami, żonglujący ze sprytem
sowieckimi symbolami Lyapis Trubetskoy
zdobył ogromną popularność, nie tylko na
Białorusi, ale także w Rosji. Krótko mówiąc 
podbił serca publiczności z przestrzeni
postradzieckiej. Dlaczego można się odważyć
o określenie zespołu „dylematycznym”?
Zadaniem, jakie stawiała sobie na samym
początku grupa było wyśmianie popkultury.
Później szybko przyszły:
popularność,
koncerty, nagrody i jak sam Michałok
stwierdził – wdepnęli w sam środek tego, z
czego próbowali szydzić. W 2007 r. grupa
znowu zaczęła tworzyć w niezależnej formie,
a starania te zwieńczyła albumem „Kapitał”
(LastFM). Ale to nie koniec „dylematyczności”
zespołu. Lyapis Trubetskoy bez wątpienia
uznawany jest za rockowy zespół białoruski. Z
tym, że… znaczna większość tekstów
powstała w języku rosyjskim. Czy zatem
powinni się znaleźć na liście wśród grup
śpiewających
w
języku
białoruskim?
Lyapisowi trzeba się przyjrzeć bliżej. Nie da
się ukryć, że swoich tekstach często zakrawa o
politykę, mniej lub bardziej otwarcie (a
przykładem może być piosenka pt. „Luka
shenko”). Na ostatnich płytach (a grupa może
pochwalić się ponad dwudziestoalbumową
dyskografią!) zespołu zaczęły się jednak
pojawiać piosenki napisane w języku
białoruskim, a w 2009 r. muzycy nagrali
białoruskojęzyczną
piosenkę,
wręcz
emanującą
ideałami
wolnościowymi
–
„Freedom Belarus”. Czy białoruskojęzyczna
passa wśród wielu białoruskich grup
muzycznych wpłynie także na zespół Lyapis
Trubetskoy i doczekamy się w ich wydaniu w
pełni białoruskojęzycznej płyty? Czas pokaże.
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O WZAJEMNYM POSTRZEGANIU POLAKÓW I ROSJAN NA
PODSTAWIE WYBRANYCH FILMÓW

Łukasz Piotrowski

Niniejszy artykuł poświęcony jest wzajemnemu postrzeganiu Polaków i Rosjan w
dziełach filmowych. Do analizy problemu wybrane zostały Rok 1612 (Rosja, 2007) oraz
1920. Bitwa Warszawska (Polska, 2011) – jedne z nielicznych, powstałych w ostatnich
latach, w których do najważniejszych kwestii należy właśnie wizerunek Polaka i
Rosjanina.

Pomimo tego, że oba filmy dotyczą
przeszłości (i to różnych jej okresów),
prezentują i utrwalają one wciąż aktualny,
zakorzeniony historycznie wizerunek sąsiada.
Należy zaznaczyć, że celem artykułu nie jest
dochodzenie
prawdy
historycznej,
a
przedstawione w filmach wydarzenia są
jedynie podstawą do prezentacji wzajemnego
postrzegania Polaków i Rosjan w określonych
sytuacjach.
Wzajemny wizerunek Polaków i Rosjan
jest tematem licznych prac naukowych,
publicystycznych, utworów literackich i
filmów. Jedną z ważniejszych publikacji na ten
temat, jakie ukazały się w ostatnim czasie w
Polsce, jest z pewnością Katalog wzajemnych
uprzedzeń Polaków i Rosjan pod redakcją
Andrzeja de Lazari (de Lazari 2000), w którym
poruszane są kwestie wzajemnego wizerunku
Polaków i Rosjan w wielu różnych aspektach –
między innymi w literaturze, filmach czy
myśli historycznej.
Mówiąc o wzajemnym postrzeganiu
różnych narodów należy wziąć pod uwagę
czynniki, które sprzyjają kształtowaniu
konkretnego wizerunku. Znaczącą rolę
odgrywają w tym przypadku okoliczności, w
których następuje spotkanie czy wręcz
zderzenie dwóch kultur ( Lipatow 2005: 101
102). Formują się wówczas „narodowe typy
percepcji”, mające, zdaniem Aleksandra
Lipatowa, szczególne znaczenie w przypadku
narodów ze sobą sąsiadujących (Lipatow 2005:
102). Mogą one zarówno wpłynąć na poprawę
wzajemnych stosunków, jak i doprowadzić do
konfliktu. Postawą mającą wpływ na
wzajemne
postrzeganie
jest
również
etnocentryzm, czyli przekonanie o wyższości

własnej kultury, stawianie jej za wzór godny
naśladowania; odbieranie, interpretowanie i
ocenianie innych kultur i ich przedstawicieli
poprzez pryzmat własnej kultury1.
Z racji tego, że zarówno w Roku 1612
jak i 1920. Bitwie Warszawskiej spotkanie
dwóch kultur, o którym pisał Lipatow, ma
miejsce na wojnie, zaprezentowany jest w nich
wizerunek sąsiada – wroga, usiłującego
zaburzyć wewnętrzny porządek w państwie i
narzucić w nim swoje rządy. Dokładniejszej
analizie tej kwestii poświęcone są kolejne
części artykułu.
Wróg i krzyżowiec
Film Rok 1612 (ros. 1612: Chroniki
Smutnogo wriemieni) wyreżyserowany przez
Władimira Chotinienkę, poświęcony jest
okresowi smuty, jaki panował w Rosji na
początku XVII wieku. Osłabione państwo
rosyjskie borykało się wówczas z kryzysem
wewnętrznym oraz najazdami obcych, w tym
także polskich, wojsk. Ten właśnie problem
stał się głównym motywem filmu Chotinienki.
Polacy w filmie przedstawieni są w sposób
negatywny, co jest zgodne ze stwierdzeniem
Aleksandra Lipatowa, że okoliczności, w
jakich spotkają się dwie kultury, mają wpływ
na wzajemne ich postrzeganie.
Aby zrozumieć przyczyny tej niechęci
wobec naszego kraju nie można ograniczyć się
jedynie do przedstawionego w filmie
wizerunku Polakanajeźdźcy, który chce
rozszerzyć swoje wpływy na inne kraje.
Konieczne jest wyjaśnienie roli, jaką odgrywa
1

Zob. więcej na temat etnocentryzmu: (Gruszewickaja 2003:

3741).

Zachód w kulturze rosyjskiej. Jak uważają
Jerzy Faryno i Andrzej de Lazari (de Lazari
1995b: 3435), jedną z przyczyn niechęci
Rosjan wobec cywilizacji zachodniej jest
związek tej ostatniej z cywilizacją rzymską,
racjonalizmem, liberalizmem i prawem
zewnętrznym2. Czynniki te, obce kulturze
rosyjskiej, są zaprzeczeniem tradycyjnych
rosyjskich wartości, a próby ich przeniesienia
na rosyjski grunt budziły niechęć i obawę o
wyparcie rosyjskiej tradycji prawosławnej
przez wartości zachodnie. Zachód – z punktu
widzenia Rosji – rozpoczyna się poza
obszarem
słowiańskim,
na
terytoriach
germańskich i romańskich (Gruszewickaja
2003: 35). Położenie Polski jest w zaistniałych
okolicznościach
problematyczne.
Pod
względem geograficznym i etnicznym Polska
niewątpliwie
jest
częścią
słowiańskiej
wspólnoty. Jednak w kwestii kulturowej (a
zwłaszcza religijnej) przynależy do Zachodu i
jest
przez
to
uważana
za
zdrajcę
słowiańszczyzny. Opinie takie pojawiały się
wśród myślicieli XIXwiecznych i można
odnieść
je
również
do
współczesnej
3
interpretacji filmu . Mówiąc o negatywnym
stosunku Rosjan do katolicyzmu warto
przywołać poglądy Iwana Iljina – rosyjskiego
myśliciela pierwszej połowy XX wieku,
zagorzałego krytyka zachodniej wiary. W
swojej pracy zatytułowanej O prawosławiu i
katolicyzmie oskarża on wyznawców tej religii
o niezrozumienie i brak poszanowania wobec
prawosławia (Iljin). Katolicy, nazywani przez
myśliciela
„nieprzyjaciółmi
Rosji”4,
są
przekonani o tym, że ich wiara jest jedyną
prawdziwą, z pogardą odnoszą się do innych
wyznań, charakteryzują się wyjątkową
nietolerancją wobec wszelkiej odrębności
kulturowej i religijnej. Siłą narzucają swoją
wiarę i łacińską kulturę, wypaczają sens nauki
głoszonej przez Chrystusa, za wszelką cenę
dążą do zdobycia i sprawowania władzy. Iljin
krytykuje hierarchię kościelną, jaka panuje w
katolicyzmie, zwierzchnictwo papieża i jego
nieomylność w sprawach kościoła (Iljin).
Odbicie poglądów religijnych Iwana
Iljina można zaobserwować w filmie
Chotinienki5. Jedna z pierwszych scen
rozgrywa się w Rzymie. Katolicki ksiądz, jak

się okazuje – Polak, wizytuje u swojego
watykańskiego
zwierzchnika.
Duchowny
planował udać się do Ameryki, by
chrystianizować Indian. Kardynał daje mu
jednak inne zadanie: ma wyruszyć do Rosji –
„wielkiego, dzikiego kraju”, jak nazywa ją
kościelny dostojnik – i tam szerzyć katolicyzm.
Kardynał przekonany jest, że Indianie prędzej
czy później przejdą na rzymską religię (w
razie oporu zostanie zastosowana siła),
sprawa Rosji jest w tym momencie pilniejsza.
W efekcie katolicy jawią się jako ludzie,
których głównym zadaniem jest narzucenie
swojej wiary i kultury w najdalszych nawet
zakątkach
świata,
żywiąc
przy
tym
przekonanie, że wyznawcy innych religii są
ludźmi dzikimi i niecywilizowanymi. W
jednej z późniejszych scen z ust katolickich
duchownych, którzy udali się do Rosji by
wypełniać misję powierzoną przez Watykan,
pada stwierdzenie, że przyjęcie łacińskiej
wiary jest w obecnej sytuacji jedyną
możliwością na wyrwanie się ze smuty i
zaprowadzenie
porządku
w
państwie.
Jednakże, w filmie 1612 to polski duchowny
poniesie porażkę. Po długiej tułaczce i
2

Opozycja prawo wewnętrzne – prawo zewnętrzne, która

wzięła

swój

początek

w

kręgach

słowianofilskich,

przeciwstawia charakterystyczne dla rosyjskiej kultury prawo

moralne zachodniemu prawu pisanemu, narzucanemu „z
zewnątrz”. Z punktu widzenia prawa zewnętrznego ważne

jest jedynie to, aby czyn był zgodny z punktu widzenia
prawa, bez względu na pobudki i moralność człowieka, który

ten czyn popełnia. Stosunek prawa pisanego do prawa
moralnego rozpatruje m. in. Andrzej de Lazari, zob. (A. de
Lazari 1995a: 106111).
3

Za zdradę są też często uważane wydarzenia czasów

najnowszych – zmiana priorytetów w polskiej polityce
zagranicznej po 1989 roku, tj. skierowanie jej w głównej

mierze na Zachód. Największe znaczenie ma tu przystąpienie
Polski do struktur NATO, czemu stanowczo sprzeciwiała się

Rosja, oraz wstąpienie do Unii Europejskiej (zob. np. A.
Włodkowska 2005: 119120).
4

O stosunku Rosjan do katolicyzmu i Polski na przestrzeni

5

Warto w tym miejscu wspomnieć, że producentem filmu jest

wieków pisze m. in. Ewa Przybył (E. Przybył 2006).

Nikita Michałkow, jeden z najbardziej znanych rosyjskich

reżyserów, zafascynowany poglądami Iwana Iljina (zob.
Russkij fiłosof).

spotkaniu z prawosławnym starcem, który
udzieli mu życiowych porad, opuści Rosję na
zawsze oraz zrozumie, że „nawrócenie” tego
kraju na cywilizację łacińską nie jest możliwe.
Po powrocie do Watykanu nie zostanie nawet
wysłuchany przez swoich zwierzchników.
Ważnym wydarzeniem, które wpłynęło
negatywnie na stosunku polskorosyjskie, było
poparcie, jakiego na początku XVII wieku
Polacy udzielili Dymitrowi Samozwańcowi –
prawosławnemu mnichowi, który przeszedł
na katolicyzm i, podając się za cudem
ocalałego syna Iwana Groźnego6, zasiadł na
rosyjskim tronie. Wraz z nim do kraju
przybyło wielu Polaków, liczących na szybkie
wzbogacenie się i zdobycie nowej strefy
wpływów. W filmie Chotinienki u boku
nowego, samozwańczego władcy zasiada
wcześniej wspomniany katolicki duchowny,
który wizytował w Watykanie. Wzbudzający
przerażenie i nienawiść wśród Rosjan car
zostaje zamordowany niespełna rok po objęciu
rządów. Jego zwłoki zostają bezczeszczone, a
następnie wystrzelone z armaty w kierunku
Polski – kraju, z którego wraz z
samozwańczym carem nadciągnął nad Rosję
chaos i zniszczenie.
Kolejne sceny filmu przenoszą widza
do drugiej dekady XVII wieku. Po czterech
latach bezkrólewia decydujący udział w
kształtowaniu państwa rosyjskiego znów mają
Polacy.
Szczególną
uwagę
zwraca
symboliczna scena przysięgi nowemu władcy,
składana przez Rosjan do pustego tronu.
Wymowność tej sytuacji podkreśla niewidomy
człowiek, który przedziera się przez tłum i
pyta napotykanych ludzi o to, jak wygląda
nowy car. Odpowiedź jest tylko jedna – na
tronie nie ma nikogo, władca nie zechciał
nawet przybyć na uroczystość. Pojawiają się
jednak głosy, że został nim Władysław, syn
Zygmunta III. Zaszczytne miejsca wokół tronu
zajmują Polacy oraz Rosjanie, którzy dla
własnych korzyści zdradzili swoją wiarę i
ojczyznę. Padają słowa, że kraj doczekał się
wreszcie „silnego i sprawiedliwego władcy”, a
jeden z obecnych na uroczystości Lachów7
ogłasza, że spełniła się wola Boża. Można
zauważyć w tym miejscu kolejne negatywne
odniesienie nie tylko do Polaków, ale i do

katolicyzmu
jako
religii,
dla
której
podporządkowanie jednego państwa przez
drugie interpretowane jest jako wola Boga.
Osoby uważające zaistniałą sytuację za zdradę
i hańbę dla kraju spotyka śmierć lub
okaleczenie. Mężczyzna wykrzykujący z
tłumu swój sprzeciw zostaje pojmany i w
chwili, kiedy z mównicy pada odezwa do
ludu, aby był posłuszny wobec nowego
władcy i aby nowy car rządził zwycięsko w
szczęściu i pokoju, zostaje mu odcięty język.
W kolejnych scenach reżyser pokazuje
wojska, które wtargnęły do Rosji. Wśród
wojowników są przedstawiciele różnych
państw zachodnich, jednak kluczową rolę
odgrywają Polacy z – granym przez Michała
Żebrowskiego – hetmanem na czele.
Ostatkiem sił rosyjscy burłacy ciągną barkę z
przybyszami z Zachodu, za zbyt wolną pracę
czekają ich kary cielesne. Ludzie ci
przedstawieni zostają jako niewolnicy obcych
najeźdźców we własnym kraju. Obecni na
pokładzie
oddają
się
prymitywnym
rozrywkom, z zainteresowaniem przyglądają
się chłoście jednego z burłaków, który zakradł
się w nocy na statek. Przyjmują zakłady, czy
uda mu się przeżyć. Przybysze z Zachodu
upijają się, wykrzykują niecenzuralne słowa
(co ciekawe, z ust Rosjan w filmie nie słyszy
się przekleństw). Bójki, gwałty i morderstwa
dokonywane na oczach dzieci, podpalenia,
kradzieże – tego wszystkiego dopuszczają się
katolicy, uważający się za bogobojnych i
cywilizowanych. Uosobieniem wszelkiego zła
jest postać polskiego hetmana. Przedstawiony
zostaje jako zabójca młodego carewicza
Fiodora Godunowa, prawowitego następcy
6

Carewicz Dymitr został zabity w 1591 roku, pojawiły się

jednak pogłoski, że w rzeczywistości zginęła inna osoba a
Dymitr ukrywa się, aby w odpowiednim czasie upomnieć się
o władzę. Przybyły do Polski samozwaniec (w rzeczywistości
zbiegły z klasztoru mnich) obiecał polskim dostojnikom
korzyści majątkowe i terytorialne w zamian za pomoc w

zdobyciu przez niego tronu moskiewskiego (L. Bazylow 2005:
9498).
7

Obecnie przestarzałe określenie stosowane wobec Polaków

Kuzniecow 2000). Rosjanie z kolei byli nazywani przez
Polaków Moskalami (Moskal), co również można zauważyć
w filmie Chotinienki.

tronu po zmarłym Borysie Godunowie. Polak
chce osadzić na tronie Ksenię Godunową,
siostrę zabitego carewicza. Planuje ożenić się z
nią nie z miłości, a jedynie dlatego, aby
samemu rościć sobie prawa do sprawowania
władzy w państwie. Usiłuje zmusić kobietę do
przejścia na katolicyzm. Szantażuje ją
zabraniem córki, chociaż, w przeciwieństwie
do Kseni, ma świadomość, że ich wspólne
nieślubne dziecko już nie żyje. Interesuje go
wyłącznie osobista korzyść, nie interesuje zaś
krzywda, jaką wyrządza innym osobom. To
kolejna obecna w filmie krytyka zachodnich
postaw – w tej sytuacji napiętnowany zostaje
indywidualizm i troska wyłącznie o własne
dobro.
Po długotrwałej walce wojska wroga
zostają w końcu odparte. Zwycięża Rosja,
prawosławie i tradycja. Polski hetman wraz z
Ksenią zostają skazani na śmierć. Dostają
jednak drugą szansę: kobieta resztę swoich dni
ma spędzić w klasztorze, hetman zostaje
wyzwany na pojedynek przez rosyjskiego
chłopa,
który,
podszywając
się
pod
zasłużonego hiszpańskiego żołnierza, zdołał
wywrzeć wpływ na bieg walki i przyczynić się
do pokonania Polaków. Hetman wywyższa się
i uważa go za niegodnego partnera do
pojedynku, w końcu jednak chwyta za szablę.
Walczy,
ale
przegrywa
w
sposób
spektakularny. Jego głowę przebija na wylot
szabla
rosyjskiego
wojownika.
Scena
symbolizuje ostateczną porażkę, jaką poniosła
w tym konflikcie Polska i utożsamiana z nią w
filmie pycha, nietolerancja i zaborczość.
Należy dodać, że dowódcy powstania
przeciwko Polakom – Kuźma Minin i Dymitr
Pożarski – zostają narodowymi bohaterami w
swoim kraju, a pomnik na ich cześć do dnia
dzisiejszego zajmuje zaszczytne miejsce na
moskiewskim Placu Czerwonym. Wagę, jaką
nadaje się pokonaniu Polaków i wyparciu ich
z Moskwy w 1612 roku, podkreśla fakt, że od
2005, w kolejne rocznice wyzwolenia kremla
(4 listopada), obchodzone jest w Rosji święto
państwowe – Dzień Jedności Narodowej8.
Barbarzyńcy i ofiary
Polski film, na podstawie którego
zostanie zaprezentowany wizerunek Rosjan i

Rosji bolszewickiej, dotyczy wojny polsko
bolszewickiej, jaka rozegrała się w latach 1919
1920. Mamy więc do czynienia z kolejną
zbrojną konfrontacją obu narodów. Polacy,
którym rok wcześniej udało się odzyskać
niepodległość, musieli zapobiec natarciu na
swój kraj bolszewików, pragnących walczyć z,
jak to określali, burżuazyjną władzą i
rozszerzać zasięg rewolucji coraz dalej na
Zachód.
Zanim
jednak
zostanie
przeanalizowany wizerunek Rosji i Rosjan w
filmie Jerzego Hoffmana, chciałbym w skrócie
przywołać, za Rafałem Stobieckim, poglądy
polskich historyków przełomu XIX i XX wieku
na temat przyczyn antagonizmu wobec
naszego wschodniego sąsiada. Według
Władysława Smoleńskiego, Rosja to symbol
cywilizacji wschodniej, gdzie „człowiek nie
wyrobił w sobie poczucia własnej wartości i w
duszy jego zakorzenią się skłonności niskie,
właściwe niewolnikom, jak schlebianie
możniejszym,
kłamstwo,
podstęp
itp.”
(Stobiecki 2006: 165166). Wschód kojarzono
również
z
Azją,
despotyzmem,
okrucieństwem, dzikością, niewolnictwem czy
podstępem (Bohun 2006: 212). Rosja była
uważana za państwo „słowiańskie tylko z
mowy, bizantyjskie z wyznania, a mongolskie
z nigdy nie nasyconego głodu swego”
(Stobiecki 2006: 166). Stobiecki uważa, że
podobne
stanowiska
były
wówczas
dominujące. Wizerunek wrogiej Rosji (w
miejsce jej dotychczasowej inności, jak pisze z
kolei Michał Bohun), sformułował się przede
wszystkim w czasach romantyzmu, głównie
na skutek dokonanych rozbiorów (Bohun
2006: 211). Przewrót bolszewików z 1917 roku
jest z kolei uważany za bunt przeciwko
popularyzowanej od czasów Piotra I
zachodniej cywilizacji, uważanej przez Rosjan
za obcą i narzuconą (Bohun 2006: 233234).
Barbarzyński charakter Rosji, azjatycki
despotyzm, traktuje się jako nieodłączny
8
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świętu. Można na niej przeczytać m. in., że 4 listopada jest
dniem,

w

którym

uratowano

Rosję

od

największego

niebezpieczeństwa, jakie kiedykolwiek jej groziło (Dień
narodnogo).

element zarówno caratu, jak i bolszewizmu.
Oba te systemy, z racji stosowanych
autorytarnych
metod
rządzenia
są
interpretowane w polskiej myśli jako
połączona ze sobą jedność.
Rosja w filmie Jerzego Hoffmana to kraj
opanowany
przez
bolszewickich
9
rewolucjonistów . Już w pierwszych minutach
filmu wspomniana zostaje krwawa wojna
domowa, do której doprowadzili. Przywódcy
Rosji bolszewickiej z Włodzimierzem Leninem
na czele przedstawieni są jako ludzie
roszczący sobie prawo do decydowania o
losach świata. Polska jest dla nich jedynie
„przegródką”
przeszkadzającą
w
rozprzestrzenieniu rewolucji na Zachód, a w
konsekwencji, poprzez Niemcy, Włochy,
Anglię, na cały świat. Na Kremlu zapada więc
jednoznaczna, poparta przez wszystkich
obecnych decydentów, decyzja: Polskę należy
zniszczyć i przyłączyć do Rosji Radzieckiej
jako
Polską
Socjalistyczną
Republikę
Radziecką. Tym razem jest to jednak walka nie
narodowa, a klasowa, skierowana przeciwko
„polskim panom”. Wśród bolszewików są i
Polacy, którzy ulegli komunistycznej ideologii.
Nie wahają się oni walczyć przeciwko swoim
rodakom.
Większość Polaków w filmie jest
nastawiona wrogo wobec wschodniego
sąsiada. Swoją niechęć w stosunku do Rosji
wyrażają chociażby poprzez kabaret, gdzie ze
sceny padają słowa piosenek takie jak „Lance
do boju, szable w dłoń: Bolszewika goń, goń,
goń!”, czy też parodiując potykających się
pijanych bolszewików. Rosyjska rzeczywistość
wyśmiewana
jest
również
przez
rozweselonych poetów, parodiujących na
ulicy komunistyczne manifesty, apelujących o
„proletariacki onanizm” i wykrzykujący
odezwę „onaniści wszystkich krajów łączcie
się”10. Wyśmiewana jest również radziecka
bezbożność – polscy łącznościowcy nadają
przez
radiostację,
którą
podsłuchują
bolszewicy, fragmenty Pisma Świętego,
komentując to między sobą słowami: „może
się nawrócą!”.
Jednak to, co rosyjskie i radzieckie, było
nie tylko obiektem drwin i niechęci, ale wręcz
nienawiści.
Poniewierający
się
na

pogorzelisku utwór Michaiła Lermontowa,
zostaje nazwany „ruską bibułą”. Jan Krynicki,
jeden z żołnierzy, który zainteresował się
leżącą książką, zostaje posądzony przez
swojego
zwierzchnika
o
proradzieckie
11
sympatie . Kiedy żołnierz zostaje przyłapany
na odczytywaniu ulotki z bolszewicką odezwą
do Polaków, sąd polowy skazuje go na karę
śmierci za działalność przeciwko państwu
polskiemu. Nie pomagają argumenty, że tekst
został
odczytany
w
złośliwym
i
prześmiewczym tonie, a fragment ulotki
posłużył do skręcenia z niego papierosa.
Sami zaś Czerwoni zaprezentowani
zostają jako ludzie bezmyślni, czego dowodem
są słowa czekisty Bykowskiego: „W CzK się
nie myśli, w CzK myśli towarzysz
Dzierżyński!”12 Bolszewickie wojska tłumnie
nadciągają nad Polskę pośród powiewających
czerwonych sztandarów. Jak mówi jedna z
bohaterek, do Polski wdarło się takie „mrowie
bolszewików, że kul nie starczy, aby ich ubić”.
Zgodnie z tym, co było wcześniej
wspomniane, głównym celem bolszewików
jest
zniszczenie
„polskich
panów
i
kapitalistów”. Komuniści, po opanowaniu
dworku należącego przedtem do szlachty,
kompletnie demolują budynek, wystrzałami z
pistoletu niszczą znajdujący się nad wejściem
herb rodowy, a w środku urządzają ubikację.
Dokonują gwałtu na Ukraince, która pełniła
wcześniej służbę w dworku. Jak się okazuje,
9
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komunizmu prymat zbiorowości (ustroju) nad jednostką, o
którym pisał Michał Bohun (M. Bohun 2006: 283).

kara spotyka winowajców tylko za to, że
zgwałcili prostą kobietę, a nie „jaśnie panią”.
Zaślepieni
ideologią
bolszewicy
z
entuzjazmem kierują się na Warszawę, wierzą
w złożone im obietnice, że domy, futra,
luksusowe sklepy i zalegające na ulicach złoto
należące do „burżujów” staną się ich
własnością. O manii przywłaszczania cudzego
mienia świadczy też scena, w której jeden z
radzieckich żołnierzy kradnie buty poległemu
na polu walki Polakowi.
Po dokonaniu przez czerwonych
egzekucji na polskich oficerach, Bykowski
wyznaje ocalałemu Janowi, że należy
likwidować wszystkich, którzy są „pierwsi”.
W armii będą to więc oficerowie, w państwie –
jego przywódcy, albowiem, jak stwierdza,
naród bez przywódców przestaje być
narodem. Taką grupą ludzi dużo łatwiej
byłoby manipulować i podporządkowywać ją
swoim interesom. Zachowanie bolszewików
można
odnieść
do
słów
Floriana
Znanieckiego, który uważa, że „zachowanie
się czerwonej armii w ciągu wojny z Polską,
nie da się porównać z niczym, prócz najazdów
tatarskich. Najbezmyślniejsze niszczycielstwo,
mordowanie ludności cywilnej, gwałcenie
kobiet, wyrafinowane męczarnie zadawane
jeńcom wojennym – regularnie towarzyszyły
bolszewickiej kampanii” (Bohun 2006: 235).
Michał Bohun uważa, że taka właśnie postawa
była skutkiem nienawiści „barbarzyńców” (jak
określani byli niejednokrotnie Rosjanie w
polskiej myśli) do narodów stojących na
wyższym poziomie cywilizacyjnym – a więc,
odpowiednio, do państw zachodnich (Bohun
2006: 234235).
Należy jednak zwrócić uwagę, że
Rosjanie w filmie Hoffmana to nie tylko
komuniści i oprawcy. Na przykładzie Sofii
Nikołajewny widać, że są oni również
ofiarami systemu, jaki zapanował w ich kraju
po rewolucji 1917 roku. Kobieta, nazwana
przez wspomnianego już Bykowskiego jego
„żoną polową”, była wcześniej żoną carskiego
pułkownika,
powieszonego
przez
bolszewików, z nienawiścią niszczących
wszystko to, co wiązało się ze starym,
obalonym porządkiem. Przed śmiercią
Rosjanka prosi Jana o modlitwę, zaprzecza, że

jego katolicka wiara miałaby być przeszkodą
w zapaleniu świecy w cerkwi – „wszak
wszyscy wierzymy w jednego Boga”. Sytuacja
ta potwierdzać może słowa Bohuna, że
antyrosyjskie uprzedzenia obecne w myśli
polskiej
nie
zawsze
miały
charakter
narodowy, niejednokrotnie powstawały one
na tle politycznym. Polityka tych bohaterów
nie dzieli, wręcz przeciwnie – oboje padli
ofiarami bolszewickiego terroru. Jednoczy ich
również chrześcijańska religia, podziały na
prawosławie i katolicyzm przestają mieć
znaczenie.
Podobnie jak w filmie Chotinienki,
wróg zostaje pokonany. Wyprowadzony z
równowagi Lenin musi zrezygnować ze
swoich planów światowej rewolucji. Tym
razem to Polacy triumfują zwycięstwo, a na
jego cześć również ustanowione zostało święto
państwowe – Dzień Wojska Polskiego,
obchodzony 15 sierpnia.
Podsumowanie
Przywołane w niniejszym artykule
filmy odnoszą się do ważnych wydarzeń z
dziejów stosunków polskorosyjskich. Chociaż
współczesnego widza dzielą od nich
dziesiątki, a nawet setki lat, wizerunek
sąsiada, na którego uformowanie znaczący
wpływ miały te właśnie wydarzenia, pozostaje
wciąż aktualny. Z racji tego, że oba filmy
dotyczą działań wojennych, podczas których
nastąpiło zderzenie polskiej i rosyjskiej
kultury, dominuje w nich negatywne
postrzeganie
Polaka
i
Rosjanina.
Przywoływane zostają różnego rodzaju
stereotypy
i
wzajemne
uprzedzenia.
Prawosławiu
przeciwstawiony
jest
katolicyzm, rosyjska tolerancja religijna staje w
sprzeczności z narzucającymi swoją wiarę
„łacinnikami”.
Wschodni
kolektywizm
koliduje z zachodnią indywidualnością.
„Bogaci
panowie”
są
przeciwnikami
wojujących
bolszewików.
Wschodnia,
azjatycka,
stepowa
dzikość
staje
się
przeciwieństwem zachodniej c y w i l i z a c j i.
Radziecka
dyktatura
zagraża
polskiej
wolności,
wolna
Polska
uniemożliwia
ekspansję komunistycznej rewolucji na
Zachód. Wróg tak w polskim, jak i rosyjskim

filmie to prymitywny morderca i gwałciciel,
którego celem jest podporządkowanie sobie
innego narodu pod względem politycznym i
kulturowym. Wizerunek Polaków i Rosjan
przedstawiony w obu filmach potwierdza
tendencje panujące w polskiej i rosyjskiej
myśli na temat wschodniego/zachodniego
sąsiada. Oba filmy i wydarzenia w nich
poruszane łączy też zwycięstwo. W XVII
wieku Rosjanie zwyciężyli Polaków, po
upływie trzech stuleci Polacy pokonali
bolszewików. Na pamiątkę obu zwycięstw
ustanowione zostały święta narodowe,
podtrzymujące pamięć o tych wydarzeniach i
podkreślające wagę, jaką stanowią one dla
Polski i Rosji.
Trzeba jednak pamiętać, że wzajemny
wizerunek Polaków i Rosjan prezentowany
jest nie tylko przy pomocy filmów
historycznych i wojennych, które ukazują
obustronną
wrogość.
Zupełnie
inaczej
problem ten przedstawia się w takich filmach
jak Persona non grata czy Mała Moskwa,
gdzie Polacy i Rosjanie spotykają się w
zupełnie innych okolicznościach, mieszkają
obok siebie, współpracują ze sobą. Jest to
jednak materiał na odrębny artykuł z zakresu
wzajemnego postrzegania obu narodów.
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ROSYJSKI TANDEM NA KAUKAZIE – CZYLI
CO Z POLITYKĄ MIEDWIEDIEWA PO ZWYCIĘSTWIE PUTINA?

Agata Pendrak

Wygrana „nowegostarego” prezydenta Putina to w dużej mierze zasługa południa
kraju,
szczególnie regionu Kaukazu Północnego. Cztery lata prezydentury
Miedwiediewa nakreśliły jednak zmianę taktyki w regionie, podkreślając konieczność
gruntownych reform gospodarczych. Pojawia się zatem pytanie, czy powrót Putina na
najwyższe stanowisko w państwie, stanie się powrotem do metod siłowych
zarządzania republikami kaukaskimi, czy nawiązaniem do propozycji poprzednika i
tym samym początkiem nowego spojrzenia na politykę wobec południa kraju

Zmiana na stanowisku prezydenta
Federacji Rosyjskiej, do której doszło w 2008
roku, kiedy to po dwóch kadencjach,
Władimira
Putina
zastąpił
Dimitrij
Miedwiediew, zapowiadała zmianę kursu
prowadzonej w stosunku do Kaukazu
polityki.
„Eksperyment
na
szczycie
władzy”(Rogoża 2011), miał „odświeżyć”
rosyjską politykę, ale jednocześnie nie
doprowadzać do radykalnej rewolucji –
drugim człowiekiem w państwie miał
pozostać
Władimir
Putin,
a
tandem
prezydenta i premiera, miał być zjawiskiem
chwilowym, dopóki ten drugi nie powróci po
czterech latach na najwyższe stanowisko.
Wbrew oczekiwaniom rosyjskich liberałów i
międzynarodowej opinii publicznej, elekcja
Miedwiediewa, zamiast katalizatorem zmian,
okazała
się
mechanizmem
utrwalenia
najistotniejszych elementów systemu władzy,
ukształtowanego
podczas
poprzednich
kadencji Putina (Rogoża 2009).
Wbrew prognozom publicystów, nowy
prezydent postanowił jednak wprowadzić
znaczące zmiany administracyjne, tworząc
nowy,
ósmy
Północnokaukaski
Okręg
Federalny (Górecki 2010a), wydzielając go z
Południowego Okręgu Federalnego. Była to
pierwsza od utworzenia przez Władimira
Putina w 2000 r.1 podziału federacji na okręgi,
tak ważna reforma terytorialna. Głównym
celem tego posunięcia, była walka z typowymi
dla
regionu
problemami
szczególnie
gospodarczo społecznymi, takimi, jak:
bezrobocie,
korupcja,
ubóstwo
oraz
ograniczenie metod siłowych w regionie. W

stabilizacji i realizacji nowych metod
zarządzania
regionem,
ma
pomóc,
pełnoprawny
przedstawiciel
prezydenta,
Aleksandr Chłoponin, do tej pory znany jako
gubernator Kraju Krasnojarskiego na Syberii,
cieszący się opinią dobrego menadżera,
utrzymującego jednocześnie niezłe kontakty z
wojskowymi (ma stopień pułkownika).
Publicyści, choć doceniają „nowoczesne”
podejście do problemu, podkreślają, że
taktyka ta może się sprawdzić na
spokojniejszym zachodzie kraju – w
KabardynoBałkarii,
KaraczajoCzerkiesji,
Osetii Północnej, ale jest skazana na
niepowodzenie
na
wciąż
niestabilnym
wschodzie, tj. w Dagestanie, Czeczenii i
Inguszetii, gdzie wysoka przestępczość i
znaczna, nadal popularność bojowników,
długo jeszcze nie doprowadzą do względnego
spokoju. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt
ścisłej współpracy zbrojnego, fundamenta
listycznego podziemia ze skorumpowaną
władzą
i
strukturami
siłowymi,
wyalienowanymi ze społeczeństwa, ale
tolerowanymi przez Moskwę. Układ ten
sprawiając wrażenie jedynego gwarantu
1

Okręgi Federalne zostały utworzone w Federacji Rosyjskiej

na mocy dekretu Prezydenta FR z dn. 13 maja 2000 r. nr 849
„O pełnomocnym przedstawicielu Prezydenta Federacji
Rosyjskiej w Federalnym Okręgu”, ( ros. Президент

Российской Федерации Указ от 13 мая 2000 г. N 849, „О
полномочном
Федерации

представителе
в

Президента

Федеральном

Российской

Округе”),

http://www.rg.ru/oficial/doc/ykazi/849.htm, (wgląd: 19 IX
2012 r.)

względnej stabilizacji regionu i walki z
klanami mafijnymi, nepotyzmem i korupcją,
może doprowadzić do jeszcze większego
chaosu i zupełnego braku kontroli.
Marchewki z Kremla
W patowym położeniu znalazł się
poprzednik Aleksandra Chłoponina, Dmitrij
Kozak,
pełnoprawny
przedstawiciel
Prezydenta FR w Południowym Okręgu
Federalnym w latach 20042007, główny
zwolennik i realizator polityki czeczenizacji
oraz
zniesienia
reżimu
operacji
antyterrorystycznej. Wszystko wskazuje na to,
że taktyka „kija i marchewki”, nie jest do
końca skuteczna, zwłaszcza jeśli chodzi o
wschód regionu – postanowiono więc
spróbować skoordynować działania ze strony
gospodarczej. Moskwa chce skierować do
Północnokaukaskiego Okręgu Federalnego
więcej inwestycji, co ma znacznie podnieść
poziom życia mieszkańców, zmniejszyć
bezrobocie oraz poprawić atrakcyjność
Kaukazu dla turystów i przedsiębiorców.
Celem długoterminowym jest integracja
regionu z resztą kraju. Pomóc w tym mają
dodatkowe,
realizowane
równocześnie
projekty władz np. koncepcja „Wzgórze 5642”
(Aminow, Džodžua 2010), czyli program
rozwoju turystyki i sportów zimowych na
północnozachodnim Kaukazie. Nazwa odnosi
się do wysokości najwyższego szczytu pasma
gór Wielkiego Kaukazu, Elbrusu. Plan
inwestycyjny przewiduje stworzenie centrów
sportowych w Adygei, KaraczajoCzerkiesji,
KabardynoBałkarii oraz Osetii Północnej,
rozwoju
infrastruktury
oraz
turystyki,
zwłaszcza po planowej na 2014 r. zimowych
igrzysk olimpijskich w Soczi2.
Wojciech Górecki w swojej analizie
(Górecki
2010b),
dotyczącej
reformy
administracyjnej prezydenta Miedwiediewa,
wyszczególnia kilka kluczowych przyczyn
nowej taktyki Kremla. Jako podstawową,
podkreśla
konieczność,
według
władz
Federacji, oddzielenia Soczi – miejsca, w
którym odbywać się będą igrzyska, od reszty
regionu. Ma to mieć niejako psychologiczne
znaczenie dla turystów, olimpiada nie będzie
kojarzyła się z Kaukazem, przestawianym

przez zachodnią publicystykę, jako miejsce
sterroryzowane
przez
fundamentalistów
religijnych i co ważniejsze, niebezpieczne i
przez nikogo niekontrolowane. Jeśli już przy
temacie kontroli – drugim powodem zmian
administracyjnych i obsadzenia Aleksandra
Chłopowina na stanowisku pełnomocnego
przedstawiciela
Prezydenta
Federacji
Rosyjskiej, jest próba ustanowienia większej
kontroli nad Ramazanem Kadyrowem, który
przez kilka lat rządów, stworzył w republice
„udzielne
księstwo”,
całkowicie
podporządkowane jego woli. Kreml obawia
się, że nadmiar władzy, może oddalić
lojalnego do tej pory prezydenta Czeczenii od
Federacji, a odsunięcie go od urzędu, wywołać
chaos i destabilizację, nie tylko w republice,
ale w całym regionie. Trzecim powodem
zmian, może być wydzielenie regionu na
podstawie czynnika etnicznego i religijnego –
jedynie w tym przypadku zastosowano się do
tej zasady. Może być to traktowane z jednej
strony jako dostrzeżenie typowych dla
regionu problemów społecznych, z drugiej,
jako odosobnienie problematycznego Kaukazu
Północnego od „mniej problematycznej”
reszty kraju.
Autor analizy zastanawia się na ile to
rzeczywiście przemyślana i długofalowa,
nowa taktyka Moskwy w stosunku do
regionu, który rzeczywiście, potrzebuje
gruntownej reformy, szczególnie gospodarki,
ale także pozostałych dziedzin życia
publicznego i społecznego. Jak zwykle
podczas zmian, tak i w tej sytuacji, pojawiają
się grupy zadowolone z obecnego stanu i
bojkotujące nowe działania – przede
wszystkim przedstawiciele struktur siłowych,
lokalnych władz. Z drugiej jednak strony,
pojawią się przedstawiciele grup do tej pory
bagatelizowanych, którzy mogą faktycznie
wziąć udział w procesie zmian – działacze
organizacji pozarządowych, umiarkowani
islamiści, obrońcy praw człowieka, niezależni
dziennikarze, mali i średni przedsiębiorcy,
czyli środowiska kompromisowe w stosunku
2

Oficjalna strona internetowa Zimowych Igrzysk

Olimpijskich w Soczi w 2014 r., http://www.sochi2014.com/,
(wgląd: 19 IX 2012 r.).

do Moskwy, ale dające największą szansę na
„zdrowszy rozwój republiki”.
Czeczenia – wciąż problem?
Sam Ramzan Kadyrow wypowiada się
pozytywnie na temat zmian, podkreślając
potrzebę
doinwestowania
gospodarki
republik kaukaskich oraz „dopuszczenia” do
inwestycji zagranicznych przedsiębiorców
(Ševardnadze 2010). Czy można więc
powiedzieć, że to początek zaprowadzania
porządku w Czeczenii i ukrócanie samowoli
władzy
i
struktur
siłowych?
Wielu
publicystów podkreśla, że mimo licznych
poważnych
zarzutów
dotyczących
autorytarności władzy sprawowanej przez
Kadyrowa, nie można nie zauważyć jak wiele
zrobił dla Czeczenii – za jego rządów
zakończono reżim operacji antyterrorystycznej
i ta data uważana jest przez wielu za koniec
drugiej wojny czeczeńskiej. Ważnym staje się
więc fakt, że od trzech lat w Czeczenii nie
wybuchł nowy konflikt. Dzięki rosyjskim
pieniądzom (z których ogromną część
rozkradł prezydent razem ze swoimi
współpracownikami),
zmienił
wizerunek
Czeczenii odbudował państwo po wojnie, a
Grozny jest dziś zwyczajną stolicą, chociaż
kilkanaście lat temu był niemal zmieciony z
powierzchni
ziemi
(Szeriemiet
2010).
Podkreśla się także zmiany w zachowaniu i
wyglądzie samego prezydenta – nie jest już
„kaukaskim dżygitem”, na którego się
wcześniej kreował, impulsywny i porywczy
podczas rozmów z dziennikarzami, zawsze w
dresie sportowym lub skórzanej kurtce. Dziś
przypomina coraz bardziej polityka, świetnie
wykształconego prawoznawcę i doktora nauk
ekonomicznych,
niemal
równorzędnego
partnera do dyskusji z Rosją. Postępowy,
znakomicie łączący tradycję z nowoczesnością,
powszechnie
lubiany
i
poważany,
niestrudzenie walczący z bojownikam3.
Jeśli chodzi o faktyczną sytuację w
Czeczenii
–
według
raportów
międzynarodowych organizacji zajmujących
się prawami człowieka, w republice nadal
dochodzi do wielu aktów nadużyć i łamania
praw człowieka, zabójstw politycznych, tortur,
wykorzystywania seksualnego, zwłaszcza

wśród kobiet, handlu ludźmi4. Ten temat
poruszono
także
na
Zgromadzeniu
Parlamentarnym Rady Europy, gdzie z jednej
trony pochwalono starania Rosji, by
odbudować Czeczenię, z drugiej jednak
wyrażono obawę o funkcjonujący w republice
„klimat
zastraszania
społeczeństwa
obywatelskiego oraz personalizację władzy”
(Górecki 2010c). Mimo działań i zapewnień o
priorytetach gospodarczych w stosunku do
Czeczenii, aktualne dane, nie pozostawiają
złudzeń. Według raportów „Memoriału”, co
zresztą potwierdził prezydent Miedwiediew,
w 2010 roku wzrosła liczna aktów
terrorystycznych, przy jednoczesnym spadku
ich ofiar. Rozszerzył się także zasięg
działalności terrorystów, burząc powielaną do
3

Taki wizerunek prezydenta Czeczeńskiej Republiki kreują

także media rosyjskie, podkreślając zmiany, jakie zaszły w

osobowości Ramzana Kadyrowa Wydaje się jednak, że są to
działania

propagandowe,

złagodzenie

wizerunku

międzynarodowej

opinii

przeznaczone

publicznej,
i

mające

przełamanie

na

dla

celu

stereotypu

autorytarnego władcy, łamiącego prawa człowieka i nie

wahającego się zlecić zabójstwo każdego, kto mu się
sprzeciwi. Nieprzypadkowo tytuł artykułu to „Ramzan
Groźny”,

odwołujący

się

do

rosyjskiego

cara

Iwana

Groźnego, cieszącego się ogromnym szacunkiem wśród

Rosjan i opinią surowego, ale świetnego polityka i władcy
(Borisow 2011).
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Szczególnie

dramatyczną

wymowę

mają

raporty

przygotowane przez dwie najbardziej znane, światowe
organizacje zajmujące się obrona praw człowieka ─ Amnesty

International oraz Human Right Watch. Według danych z
2012 r., na terenie Czeczenii, podobnie jak na całym Kaukazie,
a także na terenie Federacji Rosyjskiej, nadal dochodzi do

wielu naruszeń praw człowieka. Główne problemy nękające
republiki Kaukazu Północnego, w tym Czeczenię, to
nadużycia ze strony struktur siłowych, pozostających w

ścisłej współpracy z władzą i zbrojnym podziemiem,
zabójstwa o charakterze politycznym, przy czym wyróżnia się
szczególnie nadal nierozwiązany mord na dziennikarce

Nataszy Estemirowej. Ważną kwestią jest też problem tortur,
którym regularnie poddawani są więźniowie, a także ich
rodziny.

Dochodzi

także

do

bezprawnych

eksmisji

inicjowanych przez władze republiki. Regularnie naruszane
są zasady równouprawnienia kobiet, dochodzi do wielu
wypadków przemocy domowej i wykorzystania seksualnego.
(Prava…2012, Human Rights…2012)

tej pory opinię o spokojnym zachodzie
regionu i niebezpiecznym wschodzie (Górecki
2011).
Wydawać by się mogło, że większe
doinwestowanie regionu, może zapobiec
postępującym problemom gospodarczym,
zwłaszcza na terenie szeroko omawianego
wschodu – bezrobociu, które według
raportów Rosstatu w 2009 roku wynosiło 50,
3% w Inguszetii i 33,9 % w Czeczenii5. Dotacje
wysyłane z budżetu federalnego, są jak się
okazuje, głównym źródłem dochodu republik
kaukaskich ─
według publicysty A.
Małaszenki ─ w Czeczenii i Inguszetii to aż 90
% środków (Malašenko 2009).
Prezydentura Dmitrija Miedwiediewa
niosła ze sobą duże nadzieje na zmiany i
wbrew opiniom niektórych publicystów,
sugerujących, że okazała się „utraconą szansą
na niezależność”, czy też, że były prezydent to
jedynie „słabsze ogniowo asymetrycznego
tandemu” (Rogoża 2011), czas między 2008 i
2012 rokiem, choć nie zrewolucjonizował
polityki Rosji, pokazał pewne drogi i
możliwości, z których może ona skorzystać w
przyszłości. Dla Kaukazu i Czeczenii to kilka
ważnych momentów ─ zniesienie operacji
terrorystycznej w 2009 r., wydzielenie
Północnokaukaskiego Okręgu Federalnego,
zapowiedź inwestycji i wsparcia finansowego
ze strony Federacji, przygotowania do
Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi.
Wszystko to wskazuje na próbę zmiany kursu
polityki na Kaukazie, z popieranych do tej
pory metod siłowych, Moskwa rezygnuje, na
rzecz wspierania gospodarczego, co w
rozsądnym i długofalowej realizacji, może
okazać się strzałem w dziesiątkę.
Zmiany bez zmian
Czy i w jakim stopniu zapowiedziane
reformy dojdą do skutku zależeć będzie
głównie od nowego starego prezydenta,
Władimira Putina, zwycięzcy marcowych
wyborów. Co ciekawe, wyników nie
podważyła ani opozycja, ani obserwatorzy
międzynarodowi. Doszło do wielu naruszeń
podczas samego procesu głosowania ─ tzw.
„karuzele”, czyli wielokrotne oddawanie
głosu przez jedną osobę, dosypywanie głosów

do urn, presja wywierana na niezależnych
obserwatorach,
nierówność
warunków
prowadzenia kampanii wyborczej (wyraźne
faworyzowanie Putina) oraz zauważalna
zależność między frekwencją i wynikami
prezydenta elekta (wygrał we wszystkich
okręgach, w których frekwencja przekraczała
znacznie 90%) (Rogoża 2012a). Na 63,6 %
poparcia ogólnego poparcia, „zapracowało”
jednak głównie południe Federacji. Najlepszy
wynik Władimir Putin zanotował w Czeczenii,
gdzie poparło go 99,7 % uprawnionych do
głosowania (przy 99, 5% frekwencji), na
drugim miejscu w Inguszetii (kolejno 84, 2 %
poparcia i 92,1 % frekwencji)6 i Tatarstanie (
84% poparcia i 83 % frekwencji) . Wyraźnym
sygnałem
zmian,
tak
w
marcowych
prezydenckich, jak i w grudniowych
parlamentarnych wyborach, stał się Internet
jako platforma wymiany myśli, miejsce na
wyrażenie niezadowolenia (duża popularność
satyry politycznej, blogów przeciwników
partii Jedna Rosja i prezydenta Putina oraz
aktywność portali społecznościowych, na
których umawiali się protestujący). Niektórzy
z publicystów, widzą w tej aktywności Rosjan
Problem bezrobocia to zjawisko, które obie strony, tak
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rosyjska, jak i kaukaska, w szczególności czeczeńska,
znakomicie

wykorzystują

we

wzajemnych

relacjach,

szczególnie jeśli stawką są dotacje z budżetu federalnego,
mające na celu szeroko pojętą „pomoc socjalną. I tak, jeśli
chodzi o dane z 2009 r., o ile oficjalne dane strony rosyjskiej

poziom bezrobocia w Czeczenii szacują na 33,9 %, Minister
Finansów Republiki Eli Isajew, podaje znacznie wyższy
wynik ─ 45, 5%. Dane z raportów tworzonych przez Rosstat
są

dostępne

na

oficjalnej

stronie

internetowej:

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/
main/, (wgląd: 12 IX 2012 r.).
Poziom

bezrobocia

Republiki Czeczenii:

podany

przez

Ministra

Finansów

( R. Bilatow 2009).
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Oficjalne wyniki wyborów w poszczególnych okręgach oraz

frekwencja
Centralnej

wyborcza

Komisji

znajdują

Wyborczej

się

Federacji

na

stronie

Rosyjskiej,

http://www.vybory.izbirkom.ru/region/region/izbirkom?a
ction=show&root=1&tvd=100100031793509&vrn=1001000317

93505&region=0&global=1&sub_region=0&prver=0&pronetv

d=null&vibid=100100031793509&type=226, (wgląd: 20 IX
2012 r.).

zaczątki
społeczeństwa
obywatelskiego
(Rogoża 2012b). Pozostaje to także w dużym
związku ze zbliżającymi się Igrzyskami
Zimowymi w Soczi ─ w sieci znaleźć można
wiele dyskusji na temat organizacji zawodów,
powstawania infrastruktur i związanych z
tym
nieścisłościami,
a
także
bardzo
popularnego
ruchu
NoSochi20147,
bojkotującego miejsce Igrzysk, związane z
ludobójstwem Czerkiesów.
Prognozy na temat rozpoczętej kilka
miesięcy temu trzeciej kadencji Władimira
Putina są raczej zachowawcze ─ większość
analityków zakłada „zmiany bez zmian”
(Menkiszak, Rogoża 2011), czyli powrót do
dawnego układu sił w tzw. „miękkim
autorytaryzmie”.
Okoliczności
przejęcia
władzy są dość specyficzne ─ nie jest to już
Rosja pogrążona w wojnie w Czeczenii, ale
świat pogrążony w kryzysie ─ wiadomym
staje się więc fakt pewnych specyficznych
założeń polityki gospodarczej. Prezydentelekt
będzie dużo ostrożniej podejmował decyzje
związane z surowcami, wzmacniając kontrolę
nad regionami, z których są one wydobywane
i dostarczane oraz szukając jednocześnie
alternatywnych źródeł dochodu. Jeśli chodzi o
politykę narodowościową i migracyjną, w
obliczu wyludniającej się Rosji, będzie musiał
wziąć pod uwagę konieczność migracji
zarobkowych z innych republik Federacji, a
nawet krajów WNP. Dotychczasowe działania
Putina wskazują, że pragnie on przywrócić,
utraconą przez Miedwiediewa pozycję
niepodważalnego
politycznego
lidera,
gotowego poradzić sobie ze wszystkimi
wyzwaniami czekającymi na Rosję (Rogoża
2012c). Jedynym z nich będzie bez wątpienia
Kaukaz i zapowiedziane przez prezydenta
Czeczenii, Ramzana Kadyrowa, odejście z
polityki (Ramzan…2012). Trudno stwierdzić,
na ile decyzję tę można traktować poważnie,
biorąc pod uwagę ostatnie wystąpienia
prezydenta, który podczas konferencji uparcie
przekonuje, że „pieniądze Czeczenii daje
Allah”, a on sam nie wie, skąd się biorą w
republice (Kadyrow…2011). Gdyby jednak
okazało się, że władza nad republiką to dla
Ramzana Kadyrowa za mało, prezydent Putin
stanie przed dużym problemem ─ prezydent

Czeczenii jest bowiem jego tworem i jak jego
nieobecność może wpłynąć na republikę i cały
region. Jeszcze większa destabilizacja regionu
jest dziś właściwie najgorszą z możliwych
wizji: dwa lata przed Soczi, z kryzysem
gospodarczym, problemami społecznymi i
coraz odważniejszym sprzeciwem rodzącego
się społeczeństwa obywatelskiego. Wydłużona
do sześciu lat trzecia już kadencja Władimira
Putina może przynieść wyzwania, z którymi
prezydentelekt sobie nie poradzi. Na pewno
przyniesie
konieczność
rozwiązania
problemów „załatwionych” pobieżnie i
stworzenia w stosunku do nich długofalowej i
rozsądnej koncepcji polityki. Jednym z nich
bez wątpienia będzie Kaukaz.
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Ruch

NoSochi2014

występuje

przeciwko

organizacji

Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi, odwołując się do

historycznych wydarzeń, które miały miejsce na tych
terenach czyli do ludobójstwa Czerkiesów, dokonanego

przez Rosjan w XIX wieku. Ruch zyskuje coraz większe
poparcie na całym świecie, szczególnie wśród rozproszonej

diaspory czerkieskiej, http://nosochi2014.com/, (wgląd: 20
IX 2012 r.).
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POLITYKA WYZNANIOWA FEDERACJI ROSYJSKIEJ WOBEC
ISLAMU NA PRZYKŁADZIE REPUBLIKI TATARSTANU

Dagmara Moskwa

Polityka wyznaniowa stanowi jeden z ważniejszych elementów funkcjonowania
państwa. Jej ogólne założenia w dużej mierze zależą od struktury wyznaniowej
społeczeństwa, rozumienia i praktykowania religii oraz jej wpływu na kulturę
narodową. Kultura polityczna Federacji Rosyjskiej prowadzi jednak do nierównego
traktowania mniejszości religijnych, w tym muzułmanów, co skutkuje w braku
zaufania do ich działalności politycznej i kulturalnej. Celem niniejszej pracy jest
zarysowanie tego problemu na przykładzie Republiki Tatarstanu.

Rozpad
Związku
Socjalistycznych
Republik Radzieckich (ZSRR) zapoczątkował
proces transformacji politycznospołecznej i
gospodarczej w nowopowstałych państwach.
Zmiany te nie ominęły również około 70
milionów muzułmanów żyjących na obszarze
dawnego Imperium. Warto zadać sobie
pytanie o wpływ tych przemian na
muzułmańskie społeczności oraz o stosunek
władz wobec islamu (Strachota 2003: 5). Casus
Republiki Tatarstanu wydaje się być
wyjątkowo interesujący ze względu na
szczególny charakter występującego w nim
islamu oraz rolę jaką odgrywa on w kulturze
Tatarów.
Rosja państwem świeckim
Niezależne państwa powstałe po
rozpadzie Związku Socjalistycznych Republik
Radzieckich stopniowo odrzucały restrykcyjne
przepisy
radzieckiego
ustawodawstwa
wyznaniowego
i
doprowadziły
do
wykształcenia się nowego systemu rozdziału
religii i państwa (Pietrzak 2005: 85). Rosja nie
była tutaj wyjątkiem. Rozdział państwa od
kościoła
został
w
niej
ustanowiony
konstytucyjnie
(konstytucjonalizacja
idei
państwa świeckiego) (Kowalski 2003: 264).
Federacja
Rosyjska
jest
państwem
świeckim. Żadna religia nie może być uznana za
państwową
lub
obowiązującą.
Związki
wyznaniowe są oddzielone od państwa i równe
wobec prawa (Konstituciâ Rossijskoj..., art. 14).
O

świeckości

państwa

rosyjskiego

stanowi także Ustawa o wolności sumienia i
związków wyznaniowych z roku 1997
(przyjęta w roku 1999). Zgodnie z art. 4 ust. 1
Federacja Rosyjska to państwo świeckie.
Żadna religia nie może być uznana za religię
państwową
a
jej
przestrzeganie
za
obowiązkowe. Związki wyznaniowe są
oddzielone
od
państwa
oraz
równouprawnione (Federal’nyj Zakon o
Svobode: art. 4 ust. 1). Zasadą ustrojową
regulującą politykę wyznaniową Federacji
Rosyjskiej (FR) jest zasada rozdziału państwa i
związków wyznaniowych. Wiąże się ona z
konsekwencjami zarówno dla państwa, jak i
organizacji czy ruchów religijnych. Wpływy
związków wyznaniowych powinny zostać
wyeliminowane z życia publicznego, a
państwo być światopoglądowo neutralne.
Ponadto, państwo świeckie nie preferuje
żadnej religii i nie wpływa na sprawy natury
czysto religijnej (dogmaty, liturgia, organizacja
związków wyznaniowych itp.). Działalność
związków wyznaniowych zostaje ograniczona
do realizowania funkcji religijnych (Pietrzak
2005: 8890). Na kształt polityki wyznaniowej
duży wpływ ma prawo wyznaniowe danego
państwa, czyli wszystkie normy przez niego
wydane lub uznane, a określające sytuację
jednostki ze względu na jej wyznanie,
stosunek
państwa
do
związków
wyznaniowych
oraz
regulowanie
ich
działalności politycznej, kulturalnej czy
społecznej (ibidem: 15).
Zasadą neutralności światopoglądowej
jest nie identyfikowanie się państwa z żadną
religią, światopoglądem czy filozofią. Żadna

religia nie może zostać uznana za religię
państwową. Władze coraz bardziej mieszają
się jednak w sprawy wewnętrzne organizacji
religijnych w celu wzmocnienia swojej
kontroli w sferze stosunków religijnych. W
sposób otwarty wyrażają również swoje
poparcie
dla
Cerkwi
Prawosławnej
(Muhametšin 2007: 4751), a regulacje
ustawowe mają charakter restrykcyjny  dzięki
temu władza ogranicza funkcjonowanie
związków wyznaniowych i sprawuje nad nimi
kontrolę (Kowalski 2003: 274).
Separatyzm tatarski
Po rozpadzie Związku Radzieckiego,
Tatarstan był republiką o silnym ruchu
separatystycznym,
która
dążyła
do
oddzielenia się od Rosji i uzyskania statusu
niepodległego państwa (podobnie do innych
turkojęzycznych republik, które miały jednak
status republik związkowych jak np.
Kazachstan czy Uzbekistan). Od samego
początku, tatarskie władze dążyły więc do
uniezależnienia się od Rosji. Tworzyły przy
tym podstawy niezależności państwowej,
takie jak np. konstytucja, urząd prezydenta,
bank narodowy czy też przeprowadzały
(odrębne
od
centralnych)
reformy
ekonomiczne. Władze dążyły również do
występowania na arenie międzynarodowej
jako
samodzielny
podmiot
prawa
międzynarodowego. Otwierano w tym celu za
granicą przedstawicielstwa handlowe, które
spełniały
jednocześnie
funkcję
przedstawicielstw
dyplomatycznych
(Marszewski 2003: 76).
W roku 1990 Tatarstan ogłosił
niepodległość, a 21 marca 1991 roku prezydent
Mintimier Szajmijew w porozumieniu z
tatarskim rządem przeprowadził referendum
dotyczące
statusu
Tatarstanu
(za
niepodległością Tatarstanu opowiedziało się
61,4 proc. głosujących) (Zajączkowski 2001:
236). Momentem przełomowym dla ruchu
nacjonalistycznego było jednak przyjęcie
Konstytucji w dniu 6 listopada 1992 roku.
Określono w niej, iż republika Tatarstanu to
suwerenne
państwo
demokratyczne
wyrażające wolę i interesy swojego (...)
narodu. Tatarstan samodzielnie określa swój

status prawny (Muhametšin, Izmajlov 1997,
Konstituciâ Respubliki....: art. 11, 37). Po
przyjęciu Deklaracji Niepodległości, Tatarstan
wraz z Czeczenią i Inguszetią nie podpisały
Układu Federacyjnego z 31 marca 1992 roku.
15 lutego 1994 roku zawarto natomiast
tatarskorosyjskie
Porozumienie
o
rozgraniczeniu
zakresu
kompetencji
i
wzajemnym delegowaniu uprawnień między
organami państwowymi Federacji Rosyjskiej i
organami władzy państwowej Republiki
Tatarstanu, zgodnie z którym Tatarstan stał się
państwem
stowarzyszonym
z
FR
1
(Muhametšin, Izmajlov 1997: 33) . Zgodnie z
zawartym porozumieniem, Tatarstan miał
prawo do samodzielnego regulowania swoich
spraw wewnętrznych (ochrona praw oraz
wolności człowieka i obywatela, tworzenie
budżetu państwowego, nakładanie podatków,
decydowanie o prawie własności oraz o
zasobach
naturalnych
itp.)
oraz
do
samodzielnego
decydowania
o
wewnątrzpaństwowej gospodarce. Mógł też
uczestniczyć
w
stosunkach
międzyna
rodowych i organizacjach międzynarodowych
nie naruszając przy tym Konstytucji FR,
Konstytucji Tatarstanu oraz zawartego
porozumienia (Vajda 2000: 165). Dopiero
nowelizacja konstytucyjna z roku 2002
przyniosła zmiany w statusie Tatarstanu,
uznał się on bowiem za część Federacji
Rosyjskiej:
Republika Tatarstanu to demokratyczne
państwo prawa, zjednoczone z Federacją Rosyjską
na podstawie Konstytucji Federacji Rosyjskiej,
Konstytucji
Republiki
Tatarstanu
oraz
Porozumienia (...) o rozgraniczeniu zakresu
kompetencji i wzajemnym delegowaniu uprawnień
między
organami
państwowymi
Federacji
Rosyjskiej i organami władzy państwowej
Republiki Tatarstanu i staje się tym samym
podmiotem Federacji Rosyjskiej (Konstituciâ
Respubliki: art. 1 ust. 1).
W roku 2007 podpisane zostało nowe
2

Również art. 61 Konstytucji Tatarstanu z roku 1992 stanowi

o stowarzyszeniowym stosunku republiki i Federacji
Rosyjskiej.

Porozumienie o rozgraniczeniu zakresu
kompetencji i uprawnień między organami
państwowymi Federacji Rosyjskiej i organami
władzy państwowej Republiki Tatarstanu,
które stanowi swego rodzaju „nowelizację”
porozumienia z roku 1994. Odebrano RT część
uprawnień do samodzielnego regulowania
spraw wewnętrznych (np. zasoby wodne,
leśne, ochrona środowiska itp.) oraz do
samodzielnego brania udziału w stosunkach
zagranicznych. Każda decyzja tatarskich
władz w tej dziedzinie musiała być od tej pory
uzgadniana
i
zatwierdzana
przez
odpowiednie organy federalne (Federal′nyj
zakon ot...). Na podstawie powyższych aktów
normatywnych, Tatarstan stał się „normalną”
republiką autonomiczną istniejącą w ramach
państwa rosyjskiego. Istotnym jest jednak, iż
Tatarstan zajmuje „specjalne” miejsce w
Federacji Rosyjskiej. Na politykę wyznaniowa
FR wobec Tatarstanu można więc spojrzeć
poprzez pryzmat traktowania jej jako
narzędzia mającego na celu „stłumienie”
tatarskich
dążeń
separatystycznych
w
przyszłości.
Specyfika tatarskiego islamu
Specyfiką tatarskiego islamu jest jego
funkcjonowanie w postaci symbolu tatarskiej
etniczności. W okresie rozkwitu ruchu
niepodległościowego (tzw. etap legalizacji
odradzania się islamu)2, islam traktowany był
jako część kultury narodowej zniszczonej
przez władze radzieckie – w ZSRR mógł
przetrwać wyłącznie jako element kultury
narodowej
lub
ludowych
obyczajów
(Marszewski). Odrodzenie się islamu w
Tatarstanie zostało zapoczątkowane przez
powstanie organizacji społecznopolitycznych
traktujących go jako jeden z bardziej istotnych
elementów narodowej tożsamości. Dopiero w
okresie
późniejszym
zauważyć
można
powstawanie organizacji stricte religijnych3.
Etap legalizacji był pierwszym okresem, w
którym wartości islamskie powoli powracały
do
muzułmańskiego
społeczeństwa
Tatarstanu,
a
działalność
organizacji
religijnych zaczęto uznawać za zgodne z
prawem (Muhametšin 2007: 29).
Oficjalna polityka władz dzisiejszego

Tatarstanu wobec religii opiera się na ideologii
tatarskiego islamu4. W wyniku kształtowania
się
tatarskiego
społeczeństwa
muzułmańskiego
daleko
od
głównych
centrów muzułmańskich, w Tatarstanie
wykształciła się specyficzna forma islamu.
Jako przykład można wskazać wysoki poziom
spożycia alkoholu, obchodzenie jedynie
najważniejszych świąt czy przestrzeganie
muzułmańskich praktyk religijnych przez
poradzieckich chrześcijan oraz niewierzących
(Marszewski).
Obyczaje
muzułmańskie
uważane są za nieodłączną część tatarskiej
osobowości – ich przestrzeganie traktowane
jest jako jednoznaczne z przynależeniem do
tatarskiego narodu (widoczne jest to
zwłaszcza w społecznościach wiejskich)
(Marszewski 2003: 79).
Na terenie Tatarstanu działają także
nielegalne struktury islamskich radykałów –
zwanych wahhabitami5. Ich zdaniem, islam po
śmierci proroka Mahometa uległ wypaczeniu,
należy więc powrócić do jego pierwotnych
zasad. Jedynym uznawanym przez nich
źródłem wiary jest Koran i tradycja. Początek
aktywnej
działalności
wahhabitów
w
Tatarstanie datuje się na rok 1993. To wówczas
zaczynają
powstawać
„wahhabickie”
programy
edukacyjne
dla
młodych
muzułmanów,
książki
oraz
broszury
propagandowe (Silant’ev 2008: 130, 138139).
Ruch działa w republice do dzisiaj.
Islam a demokracja
W
społeczeństwach,
w
których
podstawowym źródłem prawa jest Koran,
2

Odrodzenie się oraz rozwój islamu w Tatarstanie można

podzielić

na

cztery

etapy:

legalizacji

(19881992),

instytucjonalizacji (19921998), strukturalizacji (19982002)
oraz wewnętrznej mobilizacji (2002 – dzisiaj).
3

W 1992 roku utworzono Duchowny Zarząd Muzułmanów

Republiki Tatarstanu (DZM RT). Z jednej strony było to

przejawem ruchu niepodległościowego, z drugiej natomiast
celem było stworzenie organizacji sprawującej kontrolę nad
wspólnotami muzułmańskimi w Tatarstanie.
4

Termin ten rozumieć należy poprzez funkcjonowanie oraz

5

Ruch wahhabicki powstał w XVIII wieku na terenie

rozwój islamu w społeczeństwie tatarskim.
dzisiejszej Arabii Saudyjskiej.

przestrzeganie
zasad
państwa
demokratycznego wydawać by się mogło
rzeczą niemożliwą. Podkreślić należy jednak,
że wiele reguł panujących w islamie stanowi
nieodzowny
element
społeczeństwa
demokratycznego. Przykładem tego może być
szura (konsultacja, rada)  zgodnie z islamem,
wszystkie decyzje dotyczące muzułmanów
powinny
być
podejmowane
przez
muzułmańskie społeczności (Hunter 2004:
246247). Co więcej, na terenie Federacji
Rosyjskiej działają partie muzułmańskie, takie
jak np. partia Ittifak w Tatarstanie6, co jest de
iure zgodne z pluralizmem politycznym
będącym jedną z głównych zasad państw
demokratycznych.
Problem
rozwoju
demokracji w rosyjskich społeczeństwach
islamskich nie leży więc do końca w
niezgodności prawa koranicznego (szariat) z
prawem państwowym (Hunter 2004: 242248).
Przyczyną takiego stanu rzeczy wydaje się być
polityka
prowadzona
przez
władze
państwowe, której celem jest odsunięcie
muzułmanów z życia politycznego państwa.
Silne
utrudnianie
działalności
politycznej
partiom
i
organizacjom
muzułmańskim szczególnie widoczne było za
prezydentury Władimira Putina (20002004,
20042008). W lipcu roku 2001 parlament
rosyjski przyjął projekt Ustawy o partiach
politycznych, w którym wprowadzono nową
definicję partii politycznej. Tylko podmioty
spełniające zawarte w niej wymagania mogą
wysuwać swoich kandydatów na stanowiska
państwowe w wyborach federalnych oraz
lokalnych. Zgodnie z ustawą, partia musi
liczyć 10 tys. członków, a jej organizacje
regionalne minimalnie 100 członków w co
najmniej połowie podmiotów FR. Poza tym,
partie
zarejestrowane
w
Ministerstwie
Sprawiedliwości
mają
obowiązek
zarejestrować się raz jeszcze w przeciwnym
razie zostaną bowiem zdelegalizowane.
Ustawa
zakazuje
działalności
partiom
odwołującym się w swoich programach do
religijnej i etnicznej tożsamości, czy też takich,
które za jeden ze swoich celów wskazywały
obronę religijnych, rasowych czy narodowych
interesów swoich członków. Ustawa o
partiach politycznych doprowadziła więc do

odsunięcia partii islamskich od działalności
politycznej, czego najlepszym przykładem jest
odmówienie w roku 2002 przez Ministerstwo
Sprawiedliwości rejestracji zdominowanej
przez Dagestańczyków Islamskiej Partii Rosji
(odmówiono
wtedy
także
rejestracji
Chrześcijańskiej Partii Demokratycznej) z
powodu niezgodnego z ustawą użycia w
nazwie terminu „islamski” (Hunter 2004: 247
248).
Zgodnie z Konstytucją Republiki
Tatarstanu, każdemu zapewnia się wolność
sumienia i wyznania, a Tatarstan jest
państwem świeckim (Konstituciâ Respubliki...
art. 11, 37). Zasada ta jest formalnie
przestrzegana
zarówno
przez
władze
świeckie, jak i organizacje religijne. De facto
jednak islam jest narzędziem w rękach
władzy, za pomocą którego manipuluje ona
zaufaniem Tatarów oraz stara się wykreować
swój społecznie akceptowalny wizerunek.
Przykładem instrumentalnego posługiwania
się religią jest meczet Kul Szarif, który powstał
głównie dzięki funduszom pochodzącym z
budżetu państwowego i stanowi obecnie
chlubę władz7. W Tatarstanie nie ma innego
czynnika poza islamem, który mógłby
wpływać tak silnie na kształtowanie się
świadomości społecznej (Marszewski 2003:
79). Co więcej, muzułmańskie instytucje i
ruchy społecznopolityczne, a także kultura
czy
edukacja
są
w
większości
podporządkowane
lokalnym
władzom8.
Sytuacja ta sprawia, że to one mają największy
6

Tatarska

Partia

Niepodległości

Narodowej

Ittifak

(Porozumienie) została założona 27 kwietnia 1990 roku. Jej

celem jest oddzielenie Tatarstanu od Rosji i tym samym
ustanowienie niepodległego państwa. Jest to najbardziej
radykalna partia Tatarstanu.
7

Meczet Kul Szarif został zbudowany na kazańskim Kremlu

w latach 19962005 i miał być w założeniu rekonstrukcją
świątyni zburzonej przez najazd rosyjski na Kazań w XVI

wieku. Został wpisany na listę dziedzictwa światowego
UNESCO oraz przekształcony w muzeum.
8

Cechą charakterystyczną dzisiejszej Rosji jest tendencja

redukowania liczby islamskich uczelni wyższych. Jest ona
najbardziej widoczna w Tatarstanie. W roku 2000 rozpoczął

się proces zastępowania kilku uczelni muzułmańskich jedną,
zakazuje się również działalności niektórych z nich..

wpływ na charakter
Tatarstanie islamu.

występującego

w

Podsumowanie
Tatarski islam jest nie tylko religią, lecz
przede wszystkim jednym z ważniejszych
elementów tatarskiej kultury. Jest ideą
jednoczącą Tatarów oraz podkreślającą
odrębność republiki od Federacji Rosyjskiej.
Co więcej, można pokusić się o stwierdzenie,
że w przyszłości islam może stać się
narzędziem
społecznej
mobilizacji
w
ewentualnej walce o niepodległość kraju.
Pomimo tego, że Rosja deklaruje się jako
państwo demokratyczne i otwarte, nie stwarza
dobrych warunków dla rozwijania narodowej
kultury i aktywnego działania mniejszości
religijnych. Społeczeństwo w dużej mierze
wyraża brak akceptacji dla „wszystkiego, co
inne”, w związku z czym rodzi się niechęć
wobec muzułmanów, a terroryzm bardzo
często utożsamiany jest wyłącznie z
terroryzmem islamskim. Wrogie nastawienie
społeczne wobec muzułmanów pozwala
władzom na ich represjonowanie oraz
ograniczanie politycznej działalności, co
spotyka się często ze społeczną akceptacją.
Dalszy rozwój islamu w Tatarstanie wydaje
się być silnie związany z rozwojem
gospodarczym republiki (Tatarstan jest
jednym z lepiej rozwijających się gospodarczo
regionem
Rosji).
Problemy
natury
ekonomicznej powodują wzrost biedy i
rozwarstwienia społecznego, co z kolei
prowadzi do wzrostu popularności islamskich
radykałów (Marszewski 2003: 80)9. A tego
rosyjskie władze obawiają się najbardziej.
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Z WIZYTĄ W GAGAUZJI... O SPECYFICE NARODOWOŚCIOWEJ I
KULINARNEJ GAGAUZ YERI

Rita Bandyga

Uczestnictwo w projekcie z Funduszu Europejskiego Młodzież w Działaniu umożliwiło
nam poznanie Gagauzji oraz nawiązanie nowych znajomości w myśl zasady integracji,
której dotyczył projekt1. Artykuł ten ma zatem przybliżyć kulturę mieszkańców
Gagauzji, jej specyfikę oraz wybrane aspekty życia. O tym, „jak się żyje”, opowiadały
zarówno osoby biorące udział w projekcie, jak i poznane przypadkowo – na ulicy, czy
przed domem. Respondentami są zatem mieszkańcy tego regionu, a dokładniej –
Komratu, stolicy Gagauzji.
Gagauzja i jej mieszkańcy
Gagauz Yeri zajmuje południową część
Republiki
Mołdawii.
Jest
terytorium
autonomicznym, zależnym w sprawach
ogólnopaństwowych od władz centralnych w
Kiszyniowie
(Hatłas
2009:
108).
Proklamowanie Republiki Gagauzji miało
miejsce w 1990 roku, jednak status Autonomii
Gagauzja otrzymała 23 grudnia 1994 roku
(dzień ten stał się narodowym świętem
Gagauzów) (Hatłas 2009: 113). Na czele
Autonomii stoi Przewodniczący, noszący tytuł
başkana. Gagauzja posiada także swój lokalny
parlament, który składa się z przedstawicieli z
każdej miejscowości Autonomii.
Na mapie Mołdawii wyraźnie widać, że
Gagauzja nie stanowi jednolitego, zwartego
obszaru. Obejmuje teren między miastami
Komrat i Çadır Lunga na północy, okolice
Vulcăneşti na południu oraz dwie enklawy o
charakterze
wiejskim.
Stanowi
5,4%
terytorium Mołdawii (Hatłas 2009: 113). Co
jest przyczyną takiego rozmieszczenia? W
skład Autonomii wchodzą przede wszystkim
obszary, które są w większości zamieszkane
przez Gagauzów. W jej obrębie mogą się
również znaleźć terytoria, gdzie mieszkańcy
opowiedzą się za przyłączeniem podczas
przeprowadzonego referendum.
Rejon Autonomiczny Gagauzji jest
niezwykle
interesujący
pod
względem
narodowościowym, czy też etnicznym. Żyją
tutaj: Gagauzi, Rosjanie, Bułgarzy, Ukraińcy,
Polacy. Należy jednak zaznaczyć, że na tym
wieloetnicznym obszarze rzadko dochodzi do
konfliktów. Jedna z respondentek stwierdza,

że: „ta część Mołdawii jest bardzo spokojna.
Nie ma problemów między narodowościami.
Nikt nikogo nie pyta o narodowość.2”
Największą grupę stanowią tutaj
Gagauzi – mało znany i niezwykle tajemniczy
lud. Etnogeneza Gagauzów jest zagadnieniem
budzącym wiele wątpliwości, prowadzącym
do sporów i powstawania wielu, często
wzajemnie wykluczających się teorii. Gagauzi
posługują się językiem gagauskim, który
przypomina język turecki. Jednak, co stanowi
o ich odmienności, wyznają prawosławie. Jak
określa to historyk Jerzy Hatłas, Gagauzi to
lud unikatowy we współczesnej Europie3
(Hatłas 2009: 21). Ich pochodzenie jest zagadką
dla wielu badaczy. Najczęściej pojawiającymi
się teoriami są te, w których przypisuje się im
korzenie tureckie, czy bułgarskie.
Pomimo
„niejasnej
przeszłości”,
Gagauzi są silnie związani ze swoimi
tradycjami i coraz częściej do nich powracają.
Wzbudzają tym samym zainteresowanie
innych mieszkańców regionu.
Polka
mieszkająca w Komracie, zapytana o zwyczaje
Gagauzów, opowiada: „Gagauzy, oni bardzo
podtrzymują swojej tradycji. Pamiętam, że
kiedyś w dzieciństwie, jak było wesele, to
mama młodej musiała wystawić wszystko na
samochód i to, co daje swojej córki i cała
wioska musiała zobaczyć co mama jej daje.
Szafę, stół, telewizor, to wszystko wozili po
wiosce, a potem do młodego do domu. To
1
2
3
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potem zginęło, a teraz już zaczęli znowu. W te
czasy w wioskach zaczęli robić takoż samo”4.
Zatem dawniejsze tradycje i zwyczaje
zaczynają „powracać”. Często w zmienionej
formie, dostosowane do współczesnych
realiów.
Okazją do wyrażania swojej odrębności
kulturowej są święta. Oprócz ważnych
prawosławnych świąt, takich jak Boże
Narodzenie,
czy
Wielkanoc,
Gagauzi
obchodzą także święta związane z pracą w
polu, czy hodowlą zwierząt.
Moja
rozmówczyni uwagę zwróciła na dwa
szczególne
święta
obchodzone
przez
Gagauzów : „najwięcej interesujący taki
zwyczaj, że oni mają dwa takie święta,
Hederlez i Kasym. Hederlez to takie święto,
kiedy po wiośnie mają prawo wywodzić
żywioł na pole. Do tego czasu nie wolno było
wywodzić baranów, krów na pole. Do tego
czasu w wioskach ludzie i nie tylko w
wioskach, u nas w Komracie świętują to
wszystko, zapraszają do siebie gości, gotują
dania na takie bardzo wielkie święta. To 6
maja. Kasym – 7 listopada, kiedy oni tych
owiec i krów z pola przywodzą do domu. Od
tego czasu oni nie mogą wywodzić ich na
pole, do tego Hederleza. To samo ludzie robią,
zapraszają gości do domu, w wioskach tańczą
razem. No, teraz dla młodzieży robią
dyskoteki”5. Jako, że Gagauzja jest regionem
rolniczym, zwyczaje, czy święta związane z
uprawą roślin i hodowlą zwierząt nie tracą na
znaczeniu. Są przy tym okazją do spotkań i
wspólnego biesiadowania.
Gagauskim zwyczajem jest także
obchodzenie Babskiego Dnia. To dzień, w
którym szczególne przywileje przysługują
kobietom. „Babski, to jest: kobieta, która
mieszka w wiosce, no i wszystkie kobiety,
zbierają się i gdzieś piją. A mężczyźni siedzą
w domu. Nie wolno ich brać z sobą! Kobiety
zbieraj się tam, a potem kobieta przychodzi do
domu pijana. To jest w styczniu. 21 stycznia”6.
O tym, że Gagauzi są otwarci i gościnni
można się szybko przekonać. Wystarczy udać
się na spacer, a prędzej czy później zostanie się
zaproszonym na posiłek, czy degustację wina.
Mówi się nawet, że dawniej Gagauz budując
dom musiał zbudować dwa domy – jeden

mały i ciasny – dla domowników, natomiast
drugi – duży, czysty i ozdobiony dywanami –
służący do podejmowania gości (Hatłas 2009:
151).
„Teraz już nikt tego nie skrywa”  polska
mniejszość w Gagauzji
Większość Polaków osiadłych w
Gagauzji zamieszkuje Komrat. Od 2004 roku
istnieje „Stowarzyszenie Polaków Gagauzji”,
do którego należy około 100 osób polskiego
pochodzenia. Prezesem stowarzyszenia jest
Ludmiła Wolewicz (Hatłas 2009: 129).
Skąd na tych terenach Polacy?
„Najwięcej Polaków wyjechało stąd przed II
wojną. Dużo bardzo do Niemiec, część wróciła
do Polski. No a Polacy, którzy żyją u nas, to
najczęściej ci urodzeni na terenach Związku,
którzy po studiach zostali tutaj na pracę. Bo w
Związku było tak, że człowiek który
studiował, musiał 3 lata odrobić tam, gdzie
jego wysyłają. No i zobaczyli, ze ta część
Mołdawii jest bardzo piękna, u nas, w tej
części rośnie winogron, brzoskwinie i
morele”7. Obecnie coraz częściej osoby
posiadające polskie korzenie deklarują polską
tożsamość.„Może kiedyś ktoś skrywał, że on
jest Polakiem, albo ma jakieś polskie
pochodzenie. Teraz już nikt tego nie skrywa, i
jak jest taka możliwość, to zawsze mówi, < ja
mam polską krew!>”8 . Przy Stowarzyszeniu
działa zespół artystyczny „Polacy Budziaka”,
który
również
przyczynia
się
do
nawiązywania coraz częstszych kontaktów z
Polską.
Polacy
z
którymi
rozmawiałam
podkreślali, że Polska oferuje młodym osobom
wyjazdy na studia, finansuje szkolnictwo i
projekty, które powstają z inicjatywy
Stowarzyszenia. Jednak aby móc studiować w
Polsce, należy mieć wysokie wyniki w nauce i
zdać egzaminy w języku polskim. W szkole w
Komracie uczniowie mogą zapisać się do
klasy z dodatkowym językiem polskim, z
4
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którą
pracuje
nauczycielka
z
Polski.
Pierwszym etapem edukacji jest poznanie
polskiej gramatyki. Po nim następuje nauka
przedmiotów koniecznych do przystąpienia
na studia, m. in. historii, geografii. Do polskiej
klasy uczęszczają zarówno dzieci, jak i osoby
dorosłe, ubiegające się o przyznanie Karty
Polaka. „Dla nas państwo polskie pomaga i
daje Kartę Polaka. Żeby dostać Kartę Polaka,
trzeba zdać egzamin z języka polskiego. I u
nas bardzo chętnie chodzą, żeby znać polski
język. I bardzo chętnie biorą w tym udział. Już
w domu zaczynają wprowadzać polskie
tradycje, zaczynają gotować polskie dania”9.
Egzamin na Kartę Polaka wymaga nie tylko
znajomości języka. Obejmuje także wiedzę o
kraju,
obyczajach,
czy
obchodzonych
świętach.
Ważnym
aspektem
podkreślania
tożsamości narodowej jest przynależność
religijna. W Gagauzji dominuje prawosławie.
Jak opowiada mężczyzna deklarujący polską
tożsamość: „Wszyscy po papierach jesteśmy
prawosławni. Ale jak Stowarzyszenie zaczęło
działać, to mamy kontakt z księdzem. My do
cerkwi nie chodzimy”10. W Komracie nie ma
kościoła
katolickiego.
Polacy
mogą
uczestniczyć we mszy katolickiej co dwa
tygodnie, gdy przyjeżdża kapłan. Mszę
odprawia się wtedy w domach wiernych. W
planach jest utworzenie parafii katolickiej,
jednak póki co, nie wiadomo, kiedy mogłoby
to nastąpić.
Jak już zostało wspomniane, Polacy w
Gagauzji coraz częściej mówią o swoich
korzeniach, zaczynają wprowadzać polskie
zwyczaje.
Niezależnie
od
tego,
czy
podtrzymują tradycję „z dziada, pradziada”,
czy od niedawna zaczęli je odkrywać –
wyróżniają się spośród lokalnej społeczności.
Przykładem może być tutaj zwyczaj
pogrzebowy, kiedy to: „oni (Gagauzi) częstują
jak ktoś umiera, to rodzina musi oddać
wszystko. Dać to, co należy do życia, czy to
stół nowy, czy co innego. My (Polacy) nie za
bardzo chcieli to robić, my robimy na
połowę”11. Jak zaobserwowała to moja
respondentka – podczas zwyczajowego
obdarowywania gości, Polacy postępują
zgodnie z tradycją, jednak rozdając mniej

rzeczy, albo tylko kilka przedmiotów, nieco ją
modyfikują.
Nie każdy ma możliwość wyjazdu do
Polski, jednak ci, którzy ją odwiedzili, często
porównują poziom życia i zarobki w Polsce i
Mołdawii. Jak można było wywnioskować z
rozmów z tamtejszymi Polakami – Polska
stanowi dla nich niedościgniony ideał
państwa i ojczyzny. „Jak się w Polsce podoba?
Jak po raz pierwszy z Polski w 88 roku
przyjechałem, to nie mogłem przez tydzień
patrzeć na to wszystko. W tych czasy jeszcze
komunizm był taki mocny. I powiedziałem w
pracy –
chłopaki, żyjemy w wieku
kamiennym! Polska, tylko tam się zaczyna
wjeżdżać, a już tam więcej porządku. A teraz...
Na sto lat z tyłu Polski! Syn chce zostać w
Polsce”12.
„Po tonie, po dwie tony wina. Do wiosny”
Mołdawia na mapie przypomina
kształtem kiść winogron. Władza sowiecka
wykorzystała
naturalny
potencjał
tego
państwa – specjalizując je w uprawie
winorośli i winiarstwie. Znak winogron stał
się
jego
symbolem
–
pochodzi
prawdopodobnie
od
zarządzonej
13
specjalizacji .
Nie jest przesadą stwierdzenie, że
kultura picia wina urosła w Mołdawii do
swoistego wyznacznika narodowego, czy
„identyfikatora kulturowego”14. Każdy, kto
ma swoje gospodarstwo, czuje się społecznie
zobligowany do tego, aby sporządzić choć
beczkę wina na własny użytek, zgodnie
bowiem z powszechnie panującą ludową
opinią, „kto wina nie robi, to żaden
gospodarz”15. Dlatego ganek prawie każdego
domu oplata winorośl. „Nie ma tego dużo, ale
na wino nam wystarcza”16, odpowiadają
9
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skromnie gospodarze, po czym dodają, że co
roku potrafią wyprodukować nawet tonę
wina.
Klimat sprzyja uprawie winorośli.
Dlatego też Gagauzi mogą się pochwalić
najlepszym winem w całej Mołdawii. Podczas
naszego pobytu w Komracie, temperatura nie
spadła poniżej 30°C. „Jest bardzo gorąco. W
takim miejscu, gdzie spotkają się dwa takie
powietrza: zimne i gorące. U nas czasem
bywa, że po 34 miesiące nie pada deszcz. Była
taka susza i 9 miesięcy”17.
Winogrona
zbierać
należy
w
określonym czasie – przed pierwszymi
przymrozkami,
wtedy,
gdy
zawierają
odpowiednią ilość cukru. Nie jest to łatwa
praca, dlatego często przy zbiorach pracują
całe rodziny, zdarza się, że przyjeżdżają
pomagać także dalsi krewni18. Ponadto swą
pomoc oferować mogą też sąsiedzi, którzy
zdążyli się uporać ze swoimi zbiorami.
Charakterystyczną cechą tego regionu
jest fakt, że wino jest niekiedy bardziej
dostępne niż woda. Prawie każdy produkuje
ten trunek na własne potrzeby, natomiast w
sklepach wino jest nalewane z beczek do
plastikowych butelek i w ten sposób
sprzedawane.
Południe Mołdawii jest rejonem
szczególnie znaczącym dla produkcji wina.
Mieszkańcy Gagauzji stwierdzają, że: „dalej w
Mołdawii rośnie winogrono, ale nie jest takie
słodkie, nie ma tyle cukru, jak na południu”19.
Dlatego też znaczna większość mołdawskiego
wina pochodzi właśnie z południa: „I jak wy
w Polsce będziecie kupować wino, to jak jest
ono wyprodukowane nie na południu, to żeby
wy wiedzieli, ze to wino kupione stad, tylko
ono rozlewane w Kiszyniowie, albo w Bielcach
po butelkach. To jest nasz produkt, bo
największa część budżetu Mołdawii i Gagauzji
to jest sprzedaż wina za granicę”20.
Jak zatem pija się wino w Gagauzji?
Przede wszystkim należy zaznaczyć, że wino
pija się tutaj od rana. Jak stwierdza jedna z
mieszkanek Komratu: „rano jest u nas
śniadanie bardzo takie dobre, dlatego, że to
jest jeszcze od dawna, dlatego, że ludzie kiedy
idą na pole pracować, oni muszą dobrze zjeść,
wypić kielich wina, a potem idą pracować. No

a kielich wina, to u nas piją i w obiad i rano i
wieczorem. Normalne dla nas”21. Nie pije się
jednak po to, aby się upić. Wino służy raczej
jako napój gaszący pragnienie. Mimo tego, że
wielu osobom alkohol towarzyszy od samego
rana, na ulicach nie widać pijanych osób.
Padło nawet stwierdzenie, że „kultura picia u
nas jest, naprawdę”22.
Tradycyjne spożywanie wina odbywa
się zgodnie z zasadą „do dna!”. Jej
nieznajomość wprawiać może w zakłopotanie,
szczególnie wtedy, gdy odwiedzamy kilka
domostw jednego dnia. Gościnność, z jaką
można się tam spotkać zakłada, że gość nie
może wyjść z domu nie próbując wina: „tutaj,
jak człowiek zajdzie do domu i nie wypije
kielich wina, to nikt jego nie wypuści”23.
Gospodarz jest zobowiązany do tego, aby
poczęstować trunkiem własnej produkcji.
Nieważne, czy wizyta ma miejsce rano, po
południu, czy wieczorem. Gość nie może
odmówić, bo wiązałoby się to z brakiem
szacunku wobec gospodarza.
Okazało
się,
że
wśród
moich
rozmówców najczęściej preferowanym winem
jest wino wytrawne. Jedna z respondentek
stwierdziła, że „u nas więcej wina piją
wytrawne. U was wytrawne, słodkie – takie
wino piją. Ja bardzo lubię muskat. To jest białe
wino. A z czerwonego ja bardzo lubię Isabellę,
to jest wytrawne”24.
Prawie każdy, z kim rozmawiałam o
mołdawskim winie oznajmiał, że najlepsze i
najsmaczniejsze jest wino domowe. „Ono jest
czyste i nic tam więcej nie dodają. Bo w tych
winiarniach dodają różne rzeczy, bo wino
normalnie nie może więcej stojać niż jeden
rok.25” Poza tym „jak sam zrobisz, to wiesz co
pijesz. Dla siebie możesz co chcesz robić, ile i
jak”26.
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Winobranie rozpoczyna się pod koniec
września, kiedy winogrono
zawiera 22%
cukru. Aby wino było „takie jak należy”,
podczas jego produkcji należy przestrzegać
określonych zasad: „u nas każdy kto ma
prywatny dom, to w piwnicy ma po tonie, po
dwie tony wina. Do wiosny. (...) 40 dni nie
wolno zachodzić do piwnicy. Poka wino gra.
Ono żyje. I po 40 dni to już pierwszy raz
można spróbować, jakie wino”27.
Natomiast co roku w listopadzie, kiedy
można już wino skosztować, w Komracie
odbywa
się
Święto
Wina.
Oprócz
wszechobecnych degustacji, urządzane są
wtedy konkursy na najlepszy trunek, oraz
huczne zabawy.
„Chleb idzie do wszystkiego”
Poznanie kraju nie może się odbyć bez
skosztowania lokalnych potraw. To, „co się
jada” jest warunkowane przez wiele
czynników: tradycję, położenie geograficzne i
klimat, ale też styl życia mieszkańców. I tak,
pierwsze, co przykuwa uwagę, oprócz
wspomnianego wcześniej wina, to obfite
posiłki. Dlatego niekiedy trudno odróżnić, jaki
to posiłek – zarówno śniadania, obiady i
kolacje wyglądają bardzo podobnie.
Specjalne miejsce w gagauskiej kuchni
zajmuje baranina. Podawana jest prawie
codziennie, natomiast szczególnie ważne jest,
aby podać mięso barana w czasie świąt, czy
uroczystości. „U Gagauzów wszystkie święta
muszą podawać mięso barana. Jak w jakieś
wesele nie było tego na stole, to mówią, że nie
było co jeść na to wesele. Obowiązkowo mięso
barana musi być na stole”28. Pieczona lub
duszona, baranina stała się niewątpliwie
jednym z wyznaczników gagauskiej sztuki
kulinarnej.
Kolejną ważną potrawą jest mamałyga
– potrawa z mąki lub kaszy kukurydzianej.
Znana w państwach południowowschodniej
Europy, w Gagauzji przyrządzana jest na
słodko lub słono. Jak opowiada mój
rozmówca,
jest
wiele
wariantów
jej
przyrządzania: „i z rybą i mięsem i serem, ze
śmietaną mamałyga. To różnie”29. Mamałyga
jest potrawą uniwersalną – podawaną na
śniadanie, obiad, czy kolację. Może być

dodatkiem – np. do baraniny lub stanowić
osobne danie.
Kuchnia
nie
potwierdza
teorii
tureckiego pochodzenia Gagauzów. „Kuchnia
gagauska naprawdę jest bardzo smaczna. Ona
nie jest podobna na turecką. Całkiem inna
kuchnia30”. Wyróżnia ją niewątpliwie to, że
przygotowanie
posiłków
jest
bardzo
31
czasochłonne. „Za jeden czas
nic nie
przygotujesz. Tu i zupy różne i drugie dania.
No naprawdę, ja jak w domu gotuję jedzenie,
to może z 4 godziny to siedzę na kuchni. Dużo
potraw mają”32.
Do
niemalże
każdego
posiłku
podawane jest wino, które często bywa
rozcieńczane
wodą.
Natomiast
w
winogronowe liście zawija się mięso z ryżem,
co porównać można do znanych w Polsce
„gołąbków”. „No kobiety tutaj robią takie
gołąbki. Na zimę liście zbierają i trzymają w
butelkach. I na wszystkie święta jakie u
Gagauzów są, to i gołąbki z tych liściów
muszą być na stole”33.
Jako, że w Komracie mieszkają głównie
Gagauzi, trudno tutaj o typowo mołdawskie
potrawy. „Gagauskie potrawy jeszcze robią, to
się nazywa kaorma, to jest z mięsa barana, z
wątroby barana i z płuc. Dużo cebuli tam dają
i to wszystko potrzebne tam smażyć w
garnkach, tam dodają paprykę, jeszcze
marchewkę, to jest bardzo smaczne, takie
danie dobre”34.
Bryndza, czyli biały ser owczy, to
kolejny istotny element kulinarny. „Bardzo
lubią bryndzę, którą robią z mleka owcy.
Czasem bywa, że ludzie z Bielc przyjeżdżają
tutaj żeby kupić bryndzy”35. Podawana jest z
chlebem, czy mamałygą. Dla wielu z nas
dużym zaskoczeniem było stwierdzenie, że
bryndza dobrze komponuje się z... arbuzem,
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bo, jak to określił jeden z
gagauskich
uczestników projektu: „dla nas to normalnie.
Je się arbuza z bryndzą. To bardzo
smacznie”36.
Z kolei stronę gagauską najbardziej
dziwiły polskie „kanapki”. ”Patrzeli, że u nas
śniadanie trochę inne niż u was, dlatego, że u
was tylko jedne kanapki. Nasze dzieci jak
przyjeżdżają do was, to tylko mówią – aa, te
kanapki niech skończą się! Kiedy pojedziemy
do domu?!”37.
Opisując
krajobraz
typowy
dla
Gagauzji, nasuwa się na myśl widok pól
słoneczników i winorośli. Uwagę przykuwają
niewątpliwie hodowane przez Gagauzów
osły. Miejscowi wyjaśniają, że „tylko Gagauzi
hodują osłów. Bo to jak koń, tylko mniej je. I je
wszystko”38.
Natomiast trudniej jest zwięźle opisać
specyfikę kulturową tego regionu. Gagauzja to
rejon o niezwykle złożonej charakterystyce,
którego
wyznacznikiem
jest
właśnie
niejednorodność
i
wielokulturowość.
Tożsamość
i
kulturowa
odmienność
Gagauzów, jak i świadomość narodowa
zamieszkujących ten obszar Polaków stanowią
interesujące tematy badawcze. Z kolei dzięki
motywowi przewodniemu projektu – jakim
była sztuka kulinarna, mogliśmy spróbować
nieznanych nam potraw, jak i lepiej przyjrzeć
się tamtejszej codzienności. Otwartość i
gościnność mieszkańców Gagauzji sprawiają,
że można poczuć się tam „mniej obco”.
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RECENZJE

FUTBOL
W SŁOWIAŃSKIM
ŚWIECIE

Piotr Oleksy

O książce Dryblując przez granicę. Polskoukraińskie Euro 2012, Czarne 2012.
Piłkarskie
Mistrzostwa
Europy
przeminęły pozostawiając po sobie stadiony,
wspomnienia atmosfery europejskiego festynu
oraz sportowych emocji. Jak pokazuje
niestrudzone wydawnictwo Czarne, Euro 2012
może być traktowane nie tylko jako
wydarzenie sportowe, a także jako inspiracja
do ciekawych wydarzeń kulturalnych. Bo
takim na pewno jest zbiór esejów polskich i
ukraińskich autorów wydany pod tytułem
Dryblując przez granicę. Polskoukraińskie
Euro 2012.
Pomysł na tom zapewne nasunął się
sam – osiem miastgospodarzy, ośmiu
autorów, osiem tekstów. I tak Gdańsk
reprezentuje Paweł Huelle, Poznań – Natasza
Goerke, Warszawę – Marek Bieńczyk, a
Wrocław – Paweł Siemion. W składzie
Ukrainy widzimy zaś: Jurija Andruchowycza
(Kijów),
Natalię
Śniadanko
(Lwów),
Ołeksandra Uszkałowa (Charków) oraz
Serhija
Żadana
(Donieck).
Nie
ma
wątpliwości, że składy są mocne.
O czym tu pisać by nie wyszło banalnie,
ale by trzymać się tematu? Wyobrażam sobie,
że na takie pytanie odpowiadał sobie każdy z
autorów. I jak widzimy po efektach
odpowiedzi nie były takie same. Paweł Huelle
wprowadza nas w klimat w jakim żyją
gdańscy, a w zasadzie trójmiejscy kibice.
Jednak opowieści pana Janka, barowego
towarzysza autora, szybko zamieniają się w
opowieść o historii Gdańska i Gdańszczan
ostatnich kilkudziesięciu lat. Warszawski esej
Marka Bieńczyk to rodzaj reportażu
opowiadającego o paczce kumpli, którzy w
latach sześćdziesiątych razem kopali piłkę na
warszawskich
podwórkach
i
boiskach.
Widzimy tu losy tamtego pokolenia, a przede
wszystkim rolę jaką w jego życiu odgrywał
sport. Natasza Goerke wchodzi jakby w rolę

przewodnika tłumaczącego przybyszowi z
dalekich stron czym jest Poznań i Polska, jak
żyją poznaniacy i Polacy w ogóle. Tekst Piotra
Siemiona przypomina duchem eseje Huelle i
Bieńczyka, bo jego głównym bohaterem jest
niejaki Trawiński, czyli najstarszy kibic
Stowarzyszenia Wielki Śląsk. I to również jest
kibicowski i społeczny obraz Wrocławia i
Dolnego Śląska.
Część ukraińską otwiera Lwów i tekst
Natalii Śniadanko, która piłki nie lubi. Nie
przeszkadza jej to jednak przypomnieć
historię pierwszego meczu w dziejach
galicyjskiego
(ukraińskiego?)
futbolu
i
przybliżyć
nieco
lwowskogalicyjską
mentalność. Opowieść o przeplatających się
losach dwóch legend ukraińskiej, a przede
wszystkim
kijowskiej
piłki,
Ołecha
Bazyłewicza i Walerego Łobanowskiego, jest
już dużo bardziej „męska” i „kibicowska”.
Andruchowycz nadaje jej jednak wyraz
metafory mówiącej wiele o miejscu Kijowa w
niedawnym Imperium. Ołeksandr Uszkałow z
dziennikarskiego obowiązku leci wraz z
ukraińską reprezentacją na mecz do Tallina. A
że jest kibicem charkowskiego Metalista to
towarzystwo
Tochy,
kibica
Dnipro
Dniepropietrowsk dostarcza inspiracji do
przedstawienia
obrazu
piłki
wschodnioukraińskiej w lekko groteskowym
sosie. Zamykający całość Serhij Żadan udaje
się na „badania terenowe” do donieckich
ultrasów . Więcej rekomendacji chyba nie
trzeba.
Na ile autorzy porozumiewali się ze
sobą pracując nad swoimi tekstami nie wiemy.
Pomimo swej różnorodności tworzą one
spójną i niezwykle ciekawą całość. Prawie
wszystkie eseje trzymają bardzo wysoki
poziom. Ze smutkiem muszę stwierdzić że
odstaje nieco jedynie esej Nataszy Goerke.

Szkoda, bo kolejny raz stracona została szansa
na zaprezentowanie Poznania, jako miasta
ciekawego, w którym dzieje się wiele
piłkarsko i nie tylko. Zamiast tego czytamy
kolejny raz o poznańskich pyrach i polskim
charakterze narodowym.
Dzięki książce widzimy czym jest i
czym była piłka nożna dla społeczeństw
Europy Środkowej i Wschodniej. Mimowolnie
tom staje się literackim studium socjo
historycznym, ciekawym nie tylko dla
piłkarskich kibiców. Jako czytelnik mogę być
wdzięczny, że po Euro zostało jeszcze coś
takiego jak Dryblując przez granicę.

NIEGRZECZNY
FOLK

Marta Bartkowiak

O płycie projektu R.U.T.A Na Uschod. Wolność albo śmierć.
Już od kwietnia 2012 roku można
posłuchać drugiej płyty formacji R.U.T.A
(Ruch
Utopii
Transcendencji
i
Anarchii)zatytułowanej Na Uschod. Wolność
albo śmierć.
To już druga płyta zespołu, pierwsza
debiutancki album Gore okazał się niemałym
sukcesem. Zespół poruszał tam tematykę
polskiej, chłopskiej pieśni buntu i niedoli XVI 
XX wieku. W drugiej płycie prezentowane jest
kolejne trzynaście unikalnych kompozycji
wokół tematyki buntów chłopskich w okresie
feudalizmu. Tym razem muzycy przenoszą
nas na ziemie byłych Kresów Wschodnich..
Płyta jest nośnikiem pokazującym nam
„krzyk buntu z czeluści świata feudalnego,
który przeminął, zmienił oblicze, ale się nie
skończył.” Ciekawe brzmienia, pełne wigoru i
wrogości, rzeczywiście oddają nastroje
ciemiężenia i szaleńczej drogi ku wolności
zarówno w warstwie dźwiękowej jak i
tekstowej.
Folkowy skład zespołu pracował pod
batutą
kapelmistrza
Kamila
"Ronina"
Rogińskiego związanego ze znanymi w Polsce
folkowymi składami typu: Kapela ze Wsi
Warszawa,
Orkiestra
RIVENDELL,
Klezmafour, Mosaic, Chłopcy Kontra Basia,
Czessband. Wśród muzyków obok punk
rockowego Pawła "Gumy" Gumoli i Roberta
"Robala" Matery wschodniego smaku dodaje
udział m.in. białoruskiej piosenkarki folkowej
Nastii Niakrasawej, zespołu Hulajgorod
(Гуляйгород) z Kijowa, oraz węgierskiego
HaLuna Music Group. W sferze muzycznej
intrygującego wyrazu dodają niecodzienne
instrumenty w stylu barokowych skrzypiec,
akustycznego
klarnetu
basowego,
sopranowego saksofonu,
Sfera tekstowa warta uwagi, do albumu
dodano książeczkę z esejami francuskiego

historyka prof. Daniel Beauvois, białoruskiej
opozycjonistki "Sanii'", historyka i pisarza
Stanisława Łubieńskiego oraz poety Jacka
Podsiadło. Śpiewając i badając przeszłość,
muzycy podkreślają nić łączącą ją z
teraźniejszością, gdzie bunt i wolność ciągle są
pojęciami aktualnymi w kontekście krajów
byłego związku sowieckiego. „R.U.T.A. tą
płytą zapełnia kolejną z białych kart, jakie
mamy w narodowej świadomości, o naszych
wschodnich sąsiadach i o wielowiekowej
niewoli,
opresjach
społecznopolityczno
religijnych (...) Pieśń była jedyną możliwością
do wyrażania uczuć, okazywania buntu. Była
jedyną przestrzenią wolności. Czuję, że ludzie
czekali na taką płytę, na pokazanie tego
<niegrzecznego> folku” – mówił lider
projektu, Maciej Szajkowski.

