Szanowni Państwo!
Rok 2012 będziemy niewątpliwe wspominać jako okres dużego
napięcia w naszych relacjach z Litwą, oraz czas wzmożonej dyskusji o jego
przyczynach. W całej Polsce odbyło się szereg konferencji i dyskusji, których
celem było wyjaśnienie skąd biorą się tak silne emocje w stosunkach dwóch
państw, od wieków związanych wspólną historią, należących obecnie do
jednego sojuszu militarnego oraz politycznogospodarczego.
Bez wątpienia swoistą „kością niezgody” pomiędzy naszymi krajami
jest odbiór sytuacji zamieszkujących Wileńszczyznę Polaków (czy też
Polaków Litewskich jak proponuje jeden z naszych autorów). Wiele
powiedziano już na temat sytuacji tej społeczności, niejednokrotnie padają w
tej kwestii bardzo sprzeczne opinie. Dlatego w tym numerze postanowiliśmy
oddać głos młodym ludziom z Wileńszczyzny, którzy sami opowiedzieli o
tym jak żyje się w państwie litewskim, jak postrzegają sprawy, które
odbierane są jako ich największe problemy. Lektura artykułów Ireny
Capanovej i Jarosława Vabalisa (Dwugłos z Litwy) jest niezwykle
pouczająca – dwie dobrze znające się, wywodzące się z tego samego
środowiska, reprezentujące to samo pokolenie osoby, prezentują zupełnie
odmienne poglądy na temat rozwoju polskiej społeczności. Pokazuje to, jak
trudnym i wymagającym ostrożności tematem są stosunki społeczne na
Wileńszczyźnie, oraz że promowane często proste rozwiązania nie przyniosą
raczej pożądanych rezultatów.
Problemy polskiej społeczności na Litwie stały się problemami
politycznymi. Rok 2012 przyniósł sukces Akcji Wyborczej Polaków na
Litwie, która nie dość, że weszła do parlamentu to stała się członkiem koalicji
rządzącej. Wyborczy sukces tej partii analizuje w swym artykule Sławomir
Józefiak.
Kontynuując te rozważania prezentujemy Państwu także recenzje
dwóch książek poświęconych życiu na Wileńszczyźnie oraz trudnej pracy na
polskolitewskim pograniczu.
***
To już kolejny numer Spojrzenia na Wschód. Mamy nadzieję, że uda
nam się kontynuować naszą pracę oraz rozwijać się jako redakcja – tym
bardziej zapraszamy do współpracy studentów, doktorantów, pracowników
naukowych oraz ekspertów. Słowem wszystkich, żywo zainteresowanych
problematyką wschodnią! Pomimo iż w tym numerze zabrakło działu
"Reportaż" to wcale nie zrezygnowaliśmy z tej formy literackiej. Przeciwnie!
Niezmiennie zapraszamy do współpracy również zdolnych reportażystów
.
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DWUGŁOS Z LITWY:
BYĆ OBCYM CZY WYRZEC SIĘ SIEBIE?

Wileńszczyzna – wielonarodowa kraina. Oprócz Litwinów mieszkają tu także
Rosjanie, Polacy, Białorusini, Cyganie, Tatarzy, Karaimi. Życie w wielonarodowym
społeczeństwie ma swe dobre strony, jednak czasami mieszkać w takich warunkach nie
jest łatwo.
Jako młoda Polka z Wileńszczyzny,
opieram
swoją
opinię
na
własnych
doświadczeniach z życia na pograniczu, opisuję to,
co widzę dookoła, w większości swoimi słowami,
swoim językiem. Nurtuje mnie pytanie czy kultura
mniejszości narodowych może się zachować i jeśli
tak, to w jakim stopniu? Moim zdaniem, nie
można odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie.
Dużą rolę w podtrzymaniu polskiej tożsamości na
Litwie grają polskie media (takie jak Kurier
Wileński, Radio Znad Wilii czy telewizja Polonia),
kościół z polskim księdzem, domy kultury i
oczywiście szkoły polskojęzyczne. Znacznie
przyczyniają się też domy kultury polskiej na
Litwie. Są jednym z najbardziej efektywnych
źródeł podtrzymywania tożsamości. Tworzą
okazje do spotkań, przez co są impulsem do
integracji ludności. Jest to niezwykle ważne, bo
zbliża ludzi, utwierdza w utożsamianiu się z
Polskością, podtrzymuje tradycje. Jednak przez to
wyraźnie zarysowuje się też kategoria „swojego” i
„obcego”. Te widoczne różnice są powodem
stereotypów i uprzedzeń.
Wielokulturowość ta zachwyca badaczy.
Wielu teoretyków mówiło, pisało iż dodaje ona
różnorodność, wzbogaca kulturę. Brzmi to ładnie,
ale tylko w teorii. Dla mnie, dla Polki mieszkającej
na Litwie, coś innego widoczne jest na pierwszym
planie. Z mojego punktu widzenia mniejszości
narodowe są zagrożone wynarodowieniem, utratą
tożsamości i asymilacją z kulturą miejscową, która
je po prostu „wchłania”. Wiem z własnego
doświadczenia jak trudno jest małej grupie
utrzymać się, pozostać przy swojej kulturze, gdy
jest się mniejszością wśród większości.
Aby zrozumieć tę sytuację trzeba to poczuć
“na własnej skórze”. Kultura, owszem, staje się
bogatsza, dzięki zapożyczeniom związkom
międzykulturowym, jak to pisał Tomasz

Venclowa1. Lecz warto zwrócić uwagę, w która
stronę tych zapożyczeń jest więcej i co jest tego
rezultatem. Kultury, tradycje przenikają się, ale
zgodnie z konkretną tendencją – to mniejszość jest
wchłaniana przez większość.
Inaczej to zapewne wygląda, gdy liczba
członków różnych narodowości zamieszkujących
jedno państwo jest mniej więcej taka sama. Lecz
gdy jest różnica w liczbie jest tak znacząca jak w
naszym wypadku, sytuacja nie jest komfortowa.
Tym bardziej gdy stosunki między grupami są
napięte. Większa grupa czasami pryncypialnie
unika kultury tej drugiej, mniejszej grupy. Ona zaś
nie może tak łatwo uniknąć kultury, która ją
otacza. Z zewnątrz może to ładnie wygląda, ta
wymiana kultur i wzajemne wpływy. Jednak
codzienna rzeczywistość jest inna.
Bliskie
funkcjonowanie
obok
siebie
różnych kultur prowadzi do spięć. Napięta
sytuacja między Polakami, a Litwinami jest
ostatnio szczególnie zauważalna z przyczyn
politycznych. Dla Litwinów bolesne jest głośne,
według mnie agresywne i nie mające racji hasło
„Wilno nasze!”, często używane przez tutejszych
Polaków. Jeśli ktoś mówiąc to myśli „Wilno jest
naszą ojczyzną” to można mu tylko przyklasnąć.
Gorzej gdy ma się na myśli „Wilno należy do nas”.
Budzi to wrogość między przerażonymi
Litwinami a Polakami, czasami pozwalającymi
sobie zbyt wiele.
Podobnie wygląda sytuacja z nazwami
ulic. Tutejsi Polacy chcą, aby nazwy ulic na
Wileńszczyźnie były zapisane w języku polskim.
Budzi to konflikty miedzy grupami etnicznymi i
Polaków zaczyna się odbierać negatywnie. Z
drugiej strony widoczny jest nacisk ze strony
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litewskiej: mniejszościom narodowym odbiera się
możliwość uczenia w języku ojczystym w szkołach
średnich, podstawowych i gimnazjach. Lekcje w
języku ojczystym pozostają, lecz większość musi
odbywać się w języku państwowym. Władze
argumentują te posunięcia twierdząc, że ułatwia to
socjalizację, naukę na uczelniach wyższych i
karierę zawodową. Jednak Polacy i Rosjanie
przyjmują to jako naruszenie praw człowieka.
Według moich obserwacji, codzienne
stosunki
międzyludzkie
mało
zależą
od
narodowości. Przykładem tego są mieszane
małżeństwa, coraz częstsze na Litwie. Młodzi
ludzie podchodzą do tej kwestii z większym
dystansem, pozbywają się stereotypów. Pytanie
jednak czy jest to tolerancja czy tylko akceptacja?
Znacznie częściej spotykane się przecież
małżeństwa polskorosyjskie. Ciekawe jest to, że
Polacy i Rosjanie – dwa narody, które pozornie tak
wiele dzieli – na Wileńszczyźnie są ze sobą tak
ściśle związane i tak dobrze się rozumieją.
Dlaczego? Być może łatwiej jest zaakceptować
wzajemnie wspólną, słowiańską krew? Bliższe
sobie są te dwie kultury? Myślę raczej że zbliża ich
fakt, że znajdują się w podobnej sytuacji. Są po
jednej stronie barykady, podczas gdy po drugiej
znajdują się Litwini. Małżeństwa to tylko
przykład, może on być pewnym wskaźnikiem, bo
jest to przecież decyzja wspólnego życia obojga
ludzi, ich rodzin. A przecież to jednostki tworzą,
kształtują społeczeństwo.
Podaję przykład rodzin dwóch starszych
kobiet, z którymi się zapoznałam w czasie
etnologicznego projektu, gdzie rozważaliśmy też
relacje polsko – litewskie na Wileńszczyńie. Pani
Krystyna ma wielką rodzinę – jest dumna z
czterech wnucząt. Część dzieci i wnucząt pani
Krystyny
założyła
rodziny
z
polskimi
współmałżonkami. Jest też kilka małżeństw
polskolitewskich. I znów pojawia się pytanie w
jakiej kulturze, języku wychowywane są ich
dzieci? „Oni teraz więcej po litewsku” –
opowiadała pani Krystyna – „Moja prawnuczka
jak przyjedzie to ja ją uczę po polsku mówić”.
Dodaje, że chciałaby, aby wszyscy wnukowie
zakładali rodziny z Polkami.
Drugą kobietą jest pani Maria z Trok. Też
ma liczną rodzinę. Dwaj wnukowie założyli
rodziny z Litwinkami i wychowują dzieci w
języku litewskim. Często przyjeżdżają do pani

Marii na obiad. Przyznaje, że wtedy mało się
rozumieją. Ona posługuje się rosyjskim i polskim,
ale litewskiego nie rozumie. Uważa jednak, że
żyjąc na Litwie, Polacy nie mogą domagać się
takich praw,jakby byli u siebie: „Ja może stara
kobieta. Nie rozumiem tej polityki, ale musisz
godzić się żyjąc na Litwie... To już oni za dużo
nawet chcą. Żeby pisali na ulicy po polsku, żeby
imiona pisali w paszportach polskie. Toż to ile nas
tu jest?”.
Tak jest, że dzieci, od maleńkości
wychowywane w polskiej rodzinie i szkole,
najczęściej czują się Polakami. Często skupiają
wokół
siebie
także
przyjaciół
polskiego
pochodzenia. Tworzą się polskojęzyczne grupki, a
szkoła od małych lat wychowuje w patriotyzmie
oraz miłość do języka i kultury ojczystej. Jednak po
ukończeniu szkoły, na studiach wyższych, które
odbywają się w języku litewskim i już w otoczeniu
nie tylko polskojęzycznym, często zaczyna się
tracić tożsamość – asymilować z tożsamością i
kulturą państwową.
Zastanawiająca
jest
sytuacja
dzieci
wychowywanych w języku litewskim. Według
mnie zatracają one naturalnym biegiem losu
polską tożsamość. Jak pokazała historia pani
Marii, w małżeństwach polskolitewskich (a
zwłaszcza, jeżeli żona jest Litwinką), dzieci
najczęściej chodzą do szkół litewskich i w domu
mówi się po litewsku. W takich wypadkach o
zachowanie kultury i tożsamości polskiej
najczęściej dbają dziadkowie – są bardziej
konserwatywni i mają więcej czasu. Czytają
wnukom polskie baśnie i starają się rozmawiać z
nimi po polsku. Rodzice najczęściej nie
przywiązują do tego dużej uwagi. W taki sposób
traci się tożsamość nie tylko dziecka, lecz też i
polskiej połówki rodziny, która z biegiem czasu
coraz bardziej wciąga się w litewskie życie
społeczne i kulturowe, coraz bardziej zapominając
o własnym.
Czasami się zdarza, ze również polsko
rosyjskie małżeństwo lub małżeństwo, gdzie
obydwoje rodzice są polakami, dzieci wysyła się
do szkół litewskich. Chce się w ten sposób ułatwić
im pełnoprawne funkcjonowanie w litewskim
państwie. W takim wypadku dziecko od małych
lat już bardzo dobrze zna język państwowy i
asymiluje się. W takich rodzinach w domu
rozmawia się w języku ojczystym i często rodzice

starają się, aby dziecko nie zatraciło swej
tożsamości. A jednak krąg znajomych i przyjaciół
jest już litewski. Takie dziecko, chociaż rozumie,
że jest Polakiem, często już lepiej mówi po
litewsku. Wybiera litewskie media i kulturę.
Podział na „swoich” i „obcych” nie jest dla niego
tak ważny, nie utożsamia się z polskością tak, jak
dziecko ze szkoły polskojęzycznej. Myślę, że
tożsamość człowieka zależy nie tyle od
pochodzenia i rzeczywistych korzeni,
ile od
kultury, w której był wychowywany. Od tego jakie
bajki
mu
czytano,
do
jakiej
muzyki
przyzwyczajano, jaką telewizję oglądano, na jakie
spektakle prowadzono, jaki krąg ludzi i jaka
ideologia go otaczała. Wszystko to lepi człowieka
jak z plasteliny. A wiec polskie dziecko w szkole
litewskiej – to już jest dziecko litewskie.
Zauważyłam, że w ciągu całego życia – w
latach szkolnych, czy latach studiów – najłatwiej
obcuje mi się z ludźmi, należącymi do mniejszości
narodowych. Relacje z Litwinami dotychczas
bywały krótkotrwałe, incydentalne, oparte tylko
na wspólnych sprawach. Bywają stosunki
przyjacielskie, ale nie są one tak ciepłe jak z
Rosjanami. Nie jest to spowodowane napięciem
kulturowym czy politycznym. Chyba po prostu
“nie nadajemy na tej samej fali”, jesteśmy zbyt
różni.
Moim zdaniem, człowiek powinien być
wychowywany w języku ojczystym, w którym byli
wychowywani jego przodkowie, zakładać rodzinę
z człowiekiem, który będzie odczuwał to samo,
czyli człowiekiem tej samej religii i kultury.
Mieszkać nie tam, gdzie się narodził, lecz tam,
gdzie jest jego kultura, gdzie czuje się u siebie.
Tylko w takim wypadku będzie mógł mieszkać i
funkcjonować w państwie pełnoprawnie, czuć się
swobodnie, być oddanym patriotą i nie stać przed
wyborem: być obcym lub wyrzec się siebie. Takie
właśnie są moje, jako członka mniejszości
narodowej, spostrzeżenia z dotychczasowych
doświadczeń życia na pograniczu.

DWUGŁOS Z LITWY:
NIEZNOŚNA KONIECZNOŚĆ WYBORU

Jaroslav Vabalis

Być Polakiem Litewskim, to przede wszystkim ciągle słyszeć jak w twoim imieniu ktoś
mówi o tobie rzeczy, które nie zawsze są zgodne z rzeczywistością.
W imieniu Polaków Litewskich (bez ich
powiadomienia czy zgody) w Polsce wiele się
mówi. Proszony przez redakcję Spojrzenia na
wschód o podzielenie się własnymi wrażeniami z
życia na Litwie, chcę w swym imieniu, jako Polak
Litewski, napisać kilka słów.
W mediach polskich mówi się dużo o nas.
Na przykład, że mniejszość polska na Litwie jest
dyskryminowana, prawa Polaków są ograniczane,
w szkołach mniejszości narodowych władze Litwy
chcą ograniczyć nauczanie języka ojczystego.
Ciągle pojawiają się historie o tym, jak na Litwie
ktoś zwolnił jakiegoś człowieka z pracy, student
nie zdał egzaminu, recydywista pchnął kogoś
nożem, odrzucono projekt ustawy proponowany
przez członka Sejmu. A wszystko to jedynie z tego
powodu, że wymienione osoby są Polakami.
Tymczasem w Warszawie przeciwko władzom
Litwy organizowane są protesty z plakatami:
„Europo, wstydź się Litwy!”, „Nie bądźmy
obojętni
dla
krzywdzonych
przez
Litwę
Rodaków!”.
W tym przekazie Litwa jawi się jako
straszny kraj, w którym każdemu coś jest
zabraniane. Fakt, że tak zwane „dyskryminujące”
ustawy,
dotyczące
wszystkich
mniejszości
narodowych, wywołują ich różne reakcje, każe
zastanowić się, dlaczego tylko partia Akcja
Wyborcza Polaków na Litwie (AWPL) wraz z
„Sojuszem Rosjan” nagłaśniają różne wypadki
dyskryminacji?
Być Polakiem Litewskim, to także widzieć
jak wbrew własnej woli stajesz się podmiotem, od
którego mają zależeć stosunki Polski i Litwy.
Stajesz się więźniem tej sytuacji.
Artykuł ten składa się z dwóch części. W
pierwszej przedstawię swój pogląd na kwestię
przynależności narodowościowej Polaków z
Litwy. W drugiej części przedstawię obraz życia
Polaków Litewskich jaki widzę ja. Omówię

sytuację Polaków Litewskich, ich prawdziwe
potrzeby i problemy.
Kim jesteśmy?
Dla większości mieszkańców Polski
pytanie o narodowość nie przysparza problemów.
Natomiast dla wielu mieszkańców Wileńszczyzny
odpowiedź na to pytanie wcale nie jest tak
oczywista. Kim są mieszkańcy Wileńszczyzny,
posługujący się językiem polskim?
Na
Litwie
można
usłyszeć,
że
polskojęzyczni mieszkańcy Wileńszczyzny są
Litwinami, którzy wciągu ostatnich 300 lat, w
biegu historii spolonizowali się lub zostali
spolonizowani, przejmując kulturę polską i język.
Jednak
polskojęzyczni obywatele Litwy,
utożsamiający się z polską kulturą, postrzegają tę
opinię jako nawoływanie do ponownej lituanizacji
i dlatego zaczynają patrzeć na władze kraju jako
na groźną siłę, przed którą muszą bronić swej
polskości, a na sąsiednią Polskę jako wiernego
obrońcę ich tożsamości.
Sam fakt, że wyraźnie zauważalny jest
podział „MY (mówiący po polsku) i ONI
(Litwini)”, świadczy o tym, że trudno mówić o
społeczności polskojęzycznej jako o Litwinach.
Pozostaje nam druga opcja – są to Polacy. Lecz
moim zdaniem, jest to również błędne – nazywać
nas po prostu Polakami jest pewnym nadużyciem.
Wielu polskojęzycznych mieszkańców
Litwy ma duży problem z odpowiedzią na pytanie
„Jaka jest twoja narodowość?”. Dopiero gdy
doprecyzuje się możliwości odpowiedzi: „Litwin,
Polak,
Białorusin,
etc.?”,
większość
bez
zastanowienia odpowiada, że są Polakami.
Przykładem tego może być ostatni, narodowy spis
powszechny (pracowałem przy zbieraniu danych
do spisu). Odpowiedź na pytanie o przynależność
narodową była możliwa dopiero po podaniu kilku
opcji odpowiedzi. Widzimy więc, że trudno jest

jednoznacznie
zdefiniować
narodowość
polskojęzycznej społeczności na Litwie. Większość
z jej przedstawicieli stanowczo twierdzi, że nie są
Litwinami. Uważają się za Polaków. W toku
późniejszej rozmowy okazuje się, że ich związki z
Polską nie są oczywiste. Niektórym trudno jest
określić, że są Polakami, ponieważ za swą
ojczyznę uznają Litwę, i prócz języka nie ich z
Polską nie łączy.
Dlaczego tak jest? Z jaką ciągłością
kulturową
utożsamiają
się
mieszkańcy
Wileńszczyzny? Co w sytuacji, w której określają
się jako Polaków, a za swoją ojczyznę uznają
Litwę? Czy możliwe, że jest jeszcze jakaś inna,
alternatywna kategoria narodowościowa, która nie
wymuszałaby wyboru jednego i rezygnacji z
drugiego?
Odpowiedzią
wydaje
się
być
specyficzna kategoria „Litewskiego Polaka”.
By lepiej zrozumieć tę skomplikowaną
definicję przenieśmy się do początku XX wieku. W
okresie odrodzenia narodowego w Polsce i na
Litwie, koniecznym wyborem wydawało się: albo
określić się jako Litwina i być w konflikcie ze swą
polskością, albo być Polakiem, tracąc swą
osobliwość i więzi z Litwą. Więc jaka jest
zawartość pojęcia „Polak Litewski“?
Jedna z najsłynniejszych postaci Litwy,
Michał Römer (1885–1945), w swej autobiografii
przyznaje się, że nie może nazwać siebie tylko
Polakiem, czy tylko Litwinem: „[...] moja skóra jest
swoista – nie wyłącznie polska i nie wyłącznie
litewska, ale nadzwyczajnie skombinowana, w
której mieści się skóra Adama Mickiewicza. [...]
Nasza – Polaków Litewskich – tragedia polega na
tym, że nie mamy swego imienia, że nasza dusza
jest koncepcją dwóch narodów, że w razie
konfliktu między dwoma duszami dla nas jest
trudniej, niż dla kogoś innego, zdecydować się
prawidłowo; posługujemy mianem [Polaków],
które nie odpowiada naszego sedna i najgłębszych
podstaw psychiki, wyrosłych z charakteru
tutejszych Litwinów i Białorusinów“1.
Uwagi te są aktualne i dzisiaj. Mogą one
pomóc nam zrozumieć osobliwości tej tożsamości,
wyjaśnić dlaczego Polakom Litewskim, trudno
jest określić się pomiędzy przynależnością do
narodu polskiego a litewskiego, oraz dlaczego tak
łatwo powiedzieć „jestem Polakiem, ale w czasie
meczu Polska – Litwa kibicuję Litwie, bo to moja
ojczyzna“. Moim zdaniem, przyczyną takich

sprzeczności jest sama ideologia, która wymusza
na nas wybór pomiędzy polskością a litewskością.
Muszę zaznaczyć, że termin „Polak
Litewski” zdecydowanie różni się od terminu
„Polak na Litwie”. I nie jest to tylko gra słów.
Jesteśmy ludnością tutejszą, spolonizowaną, a nie
napływową
–
nie
jestesmy
emigrantami
wywodzacymi się z Polski. M.Römer również
stanowczo
odrzuca
traktowanie
Polaków
Litewskich, jako „odłamu Narodu Polskiego”:
„Jeżeli można tu w stosunku do nas, Polaków
litewskich, mówić o jakimś odłamie, to ścisłość
historyczna wymagałaby stwierdzenia, żeśmy się
<odłamali> nie od Narodu Polskiego i przyszli do
Ziemi Litewskiej, lecz że tworzymy „odłam
rdzennego społeczeństwa krajowego [Litwy –
przyp. aut.]”2. Nas, Polaków Litewskich można
też porównać do Walończyków Belgijskich,
łączących francuski język i kulturę z poczuciem
odrębności
etnicznej
oraz
patriotyzmem
belgijskim.
Na koniec tychrozważań warto także
wspomnieć słowa Czesława Miłosza, które
wypowiedział w Wilnie podczas rozmowy z
I.Vesaite, w 2000 r.: „Wszyscy tu [w Wilnie] mnie
pytają, kim ja jestem – Litwin czy Polak. A ja
jestem i Litwinem i Polakiem. A tak naprawdę to
jestem ostatnim obywatelem Wielkiego Księstwa
Litewskiego“.
Etniczność a polityka
Stosunki polskolitewskie nie wyglądają
tak źle, jak wygląda to przekazie medialnym. Bez
wątpienia jednak Polacy Litewscy postrzegają
społeczeństwo dzieląc je na ”swoich” i „obcych”.
Miałem okazję przyjrzeć się temu
problemowi bliżej biorąc udział w polsko
litewskim etnologicznym projekcie badawczym w
październiku
2012
r.
Z
rozmów
przeprowadzonych
z
przedstawicielami
społeczności Wileńszczyzny, można wnioskować,
że chociaż wiele się mówi o wielokulturowości
Wileńszczyzny, Polacy z Litwinami nie wchodzą
1
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w poważniejsze relacje. Pojawiają się również
głosy świadczące o niechęci wyrażanej pod
adresem osób innej narodowości. W niektórych
sytuacjach
problemy
narodowościowe
nie
występują, innym razem niechęć wzajemna nie ma
podłoża etnicznego. Trzeba też dodać, że niechęć i
uprzedzenia narodowościowe częściej występują
we wsiach i mniejszych miasteczkach, czyli tam,
gdzie dana społeczność składa się w większości z
Litewskich Polaków. Można to dość łatwo
wyjasnić – zazwyczaj nie lubimy tego, czego nie
znamy.
Moim zdaniem, dziś główną przyczyną
umacniania się takich podziałów wśród Polaków
Litewskich
i
Litwinów
są
świadome,
prowokacyjne
poczynania
działaczy
Akcji
Wyborczej Polaków na Litwie, którzy pobudzają
niezdrowe uczucia nacjonalistyczne.
W wyniku jednostronnej propagandy
AWPL, budzącej stare stereotypy z początku XX
wieku, (w stylu „Polak pan, a Litwin cham), wiele
wartości przyjęło nowy sens, a złośliwe ataki na
własną ojczyznę – Litwę – są odbierane jako
wzorowa patriotyczna postawa. W pojęciu
zwolenników AWPL, ten z Litewskich Polaków,
kto życzliwie mówi o Litwie jest „zdurniawszy”.
Możliwość, że Polak Litewski, będący obywatelem
Litwy może wspierać Litwę i postrzegać ją jako
swoją ojczyznę jest dla „patriotów Polski” nie do
przyjęcia i postrzegana jest jako zdrada.
Nie da się mówić o stosunkach
narodowościowych na Litwie nie poruszając
tematu AWPL. Partia ta ma na Wileńszczyźnie
ogromne wpływy. W rejonach Wileńskim,
Solecznickim, Trockim, od ponad 17 lat prawie
wszystkie samorządowe funkcje pełnią osoby
należące do tej partii lub będące blisko z nią
związane.
Wygląda
to
tak,
jakby
na
Wileńszczyźnie przetrwał system jednopartyjny,
mało różniący się od systemu znanego z czasów
radzieckich.
Działalność Akcji Wyborczej polega
głównie na zaostrzeniu konfliktu i tworzeniu
problemów, dzięki którym partia utrzymuje swój
elektorat. Strategia AWPL oparta na tanim
nacjonalizmie
cały
czas
przynosi
zyski.
Manipulując lokalną ludnością, wbijając do głowy
Polakom Litewskim syndrom ofiary, AWPL stawia
się w roli „jedynego obrońcy”. Mając w ręku liczne
środku masowego przekazu oraz poparcie władz

polskich, każdy konflikt można przedstawić w
wygodny dla siebie sposób. Efektem tej
propagandy jest tworzenie się negatywnego obraz
Polaka w świadomości społecznej Litwinów.
Wydawać się może, że ma to na celu dalszą
izolację Litewskich Polaków i dalsze pobudzanie
wzajemnych niechęci.
Można powiedzieć, że cała pozycja
polityczna AWPL zależy od tego, jak silne są
animozje pomiędzy zamieszkującymi Litwę
narodowościami czy grupami etnicznymi. Dlatego
sytuacja, w której lokalni Polacy i Litwini blisko by
się przyjaźnili i współpracowali jest dla tej partii
niedopuszczalna. Próbujący to krytykować
otrzymują łatkę „antypolaka”.
Środkiem realizacji tych celów stało się
szkolnictwo. Niektórzy nauczyciele (często
członkowie AWPL) agitują wśród uczniów
młodszych klas, by ich rodzice głosowali na
AWPL, gdyż w przeciwnym wypadku „do władzy
przyjdą Litwini i pozamykają wasze polskie
szkoły”.
W rzeczywistości reforma oświaty, której
tak się sprzeciwia AWPL, nie dyskryminuje
Polaków. Przeciwnie – pomoże nam lepiej
integrować się ze społeczeństwem litewskim,
pozwalając
jednocześnie
zachować
własną
tożsamość (liczba godzin języka polskiego nie
została
zmniejszona!).
Sprzeciw
wobec
podwyższeniu
poziomu
nauczania
języka
litewskiego w polskich szkołach prowadzi do
dalszej
gettoizacji
Polaków
Litewskich,
jednocześnie kreując wzajemną niechęć pomiędzy
młodymi Polakami i Litwinami młodego
pokolenia.
Niedostateczna znajomość języka
litewskiego i stałe pobudzanie niechęci do
wszystkiego, co kojarzy się z Litwą skłania
młodych Polaków do szukania pracy poza
administracją państwową i najbardziej intratnymi
branżami. Ponadto popycha do oglądania łatwo
dostępnej, rosyjskiej telewizji, co w powoduje że
Litewscy Polacy kulturowo są bliżsi Rosjanom niż
Polakom czy Litwinom.
Wszelkie twierdzenia o tym, iż Litewscy
Polacy jakoby „z zapartym tchem czekają na
decyzję w sprawie pisowni nazwisk i zapisywania
nazw ulic po polsku” – są jedynie chwytami
propagandowymi. Rzekome „walki” o pisownię
nazwisk, publiczne napisy czy reforma oświaty –
to sztuczne i narzucone odgórnie problemy.

Moim zdaniem, każdego myślącego Polaka
Litewskiego nie będą cieszyły z góry narzucone
nazwy ulic i nazwiska w dowodach zapisane
według zasad polskiej ortografii, ustanowione w
atmosferze konfliktu. Atmosferze w której źle
będzie się żyło każdemu, niezależnie od
narodowości. Myślę, że podobne rozwiązania
mogą
być
do
przyjęcia
nie
poprzez
„uszczęśliwianie“ z góry, a jedynie przy obopólnej
zgodzie osiągniętej w warunkach kompromisu,
przy zachowaniu odpowiedniego poziomu
kultury oraz szacunku dla racji drugiej strony.
Kwestię tę należy przestać rozpatrywać w
kategoriach walki oraz wygranej lub porażki.
Napisy publiczne w tej sytuacji mogłyby być
postrzegane jako przyjazny gest, a nie jako
zwycięstwo AWPL, osiągnięte poprzez silny
nacisk na Litwę.
Na zakończenie chcę powiedzieć, że dla
nas, wszystkich obywateli Litwy, bez znaczenia w
jaki języku mówimy – Litwa powinna być
najważniejsza. Bo to nasza Ojczyzna. Moim
zdaniem, jakich tylko sentymentów bym nie czuł
do polskiego narodu, jego kultury i języka, polska
społeczność Litwy jest od pokoleń, na dobre i złe
związana z tym krajem i nie zamierza szukać innej
ojczyzny. Dlatego naszym priorytetem powinno
być państwowość, a nie interesy mojego
plemienia. Ci, którzy mówią, że mniejszość wśród
większości
zawsze
skazana
jest
na
wynarodowienie, sugerują, że trzeba dalej
pozostać w swoim gronie i izolować się – bardzo
się mylą. Mówiąc słowami wileńskiego pisarza
Józefa Mackiewicza, którego Czesław Miłosz
nazwał najmądrzejszym polskim pisarzem wszech
czasów, jest to „droga do nikąd”.
Istotnym, jest pytanie czy Polacy Litewscy
nadal powinni wybierać pomiędzy dwoma
ideologiami narodowymi? Czy wreszcie nie
powinni stać się otwarci dla wielokulturowej
tradycji Litwy, jej różnorodności. Przecież będąc
Polakami Litewskim, można mieć to co
najpiękniejsze – mieć w sercu Litwę oraz dbać o
swą polskość, mówiąc po polsku „Litwo, ojczyzno
moja”.

HISTORYCZNY SUKCES AWPL?
O WYBORACH PARLAMENTARNYCH 201 2 NA LITWIE

Sławomir Józefiak

W październiku 2012 r. na Litwie odbyły się wybory parlamentarne. Przebiegły one w
atmosferze skandali i oszustw. W wyborach AWPL zdobyła 8 mandatów, co
okrzyknięto historycznym sukcesem partii. W jaki sposób do tego doszło i czy Polacy
rzeczywiście mają się z czego cieszyć?

Przed wyborami
Na Litwie w październiku 2012 r.
przeprowadzono wybory. Obywatele tego
kraju wybierali swoich przedstawicieli do
Seimasu – jednoizbowego parlamentu, w
którym zasiada 141 posłów. Posłowie
wybierani
są
według
ordynacji
większościowoproporcjonalnej. Model ten
różni się od stosowanego w Polsce.
Kandydatów wybiera się zarówno z list
partyjnych,
jak
i
w
okręgach
jednomandatowych. W pierwszym przypadku
przeprowadzana jest jedna tura wyborów. W
okręgach jednomandatowych przeprowadza
się dwie tury. Oczywiście w przypadkach,
kiedy jeden kandydat już w I turze uzyska
ponad 50% głosów do drugiej tury nie
dochodzi. Takie przypadki są jednak rzadkie.
Ciekawostką jest to, że kandydaci mogą
startować równocześnie z partyjnych list
krajowych i w okręgu jednomandatowym.
W ostatnich wyborach na Litwie
wystartowało 18 ogólnokrajowych i kilka
mniejszych komitetów wyborczych oraz
kandydaci
niezależni
(w
okręgach
jednomandatowych). Łącznie o 141 mandatów
postanowiło walczyć około 2000 osób.
Przedwyborcze sondaże dawały szanse na
dostanie się do parlamentu jedynie pięciu
partiom1. W tym gronie brakowało Akcji
Wyborczej Polaków na Litwie (AWPL). Miało
na nią zagłosować mniej niż 5% głosów,
stanowiących próg wyborczy. Liderzy AWPL
podchodzili jednak do sprawy spokojnie,
sugerując, że sondaże nie oddają faktycznego
stopnia poparcia dla partii. Swoją postawę
opierali o doświadczenie z poprzednich
wyborów, w których AWPL w wyborach
zawsze wypadała lepiej niż w sondażach
przedwyborczych. Siłę partii wzmacniał
sojusz
zawiązany
z
trzydziestoma

organizacjami mniejszości narodowych, partią
„Alians Rosjan” i Litewską Partią Ludową,
których członkowie nie tylko popierali AWPL
w wyborach, ale także kandydowali z jej list.
Koalicja okazała się być trafnym wyborem,
ponieważ obok stałego, polskiego, elektoratu
przyciągnęła
przedstawicieli
innych
narodowości, w tym głównie Rosjan, a nawet
Litwinów. Przedwyborcze plany AWPL były
ambitne,
a
najbardziej
optymistyczne
założenia mówiły, że partia zdobędzie nawet
12 mandatów w przyszłym sejmie2.
I Tura

Wybory zarządzono na dzień 14
października. Faktycznie jednak zaczęły się
kilka dni wcześniej – w środę, 10
października. Wynikło to z przepisów
wyborczych obowiązujących na Litwie,
dopuszczających przedterminowe głosowanie.
Umożliwia ono oddanie głosów tym osobom,
które z różnych przyczyn w dniu wyborów
nie mogą tego uczynić. Dodatkowo w piątek i
sobotę w domach swoje głosy mogły oddać
osoby
niepełnosprawne,
obywatele
tymczasowo niezdolni do pracy z powodu
choroby oraz seniorzy, którzy ukończyli 70.
rok życia i z powodu stanu zdrowia sami nie
mogli przybyć do lokali wyborczych3.
1
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Nad
prawidłowym
przebiegiem
głosowania czuwali specjalnie przysłani
obserwatorzy.
Reprezentowali
różne
organizacje
międzynarodowe
oraz
zagraniczne instytucje państwowe. Wśród
nich znaleźli się obserwatorzy z Polski.
Łącznie było to 7 senatorów i 3 posłów.
Towarzyszyli im koledzy z Biura Instytucji
Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR)
przy
Organizacji
Bezpieczeństwa
i
Współpracy w Europie w ramach Misji Oceny
Wyborów (goszczący na Litwie pierwszy raz
od 1996 r.), prawie 20 przedstawicieli Ligi
Arabskiej, a także obserwatorzy z Estonii,
Łotwy, Azerbejdżanu, Armenii i Kirgistanu4.
Na ostateczne wyniki I tury przyszło
Litwinom czekać aż do niedzieli 22
października, kiedy to Główna Komisja
Wyborcza (GKW) oficjalnie potwierdziła
wyniki wyborów w I turze5. Tak długi czas
oczekiwania był efektem sposobu pracy
członków Komisji. W tegorocznych wyborach
GKW stała się jednym z głównych aktorów.
Najpierw w poniedziałkowe przedpołudnie jej
członkowie
zrobili
nieoczekiwaną
kilkugodzinną przerwę, wynikającą z faktu, że
byli zmęczeni. Potem Komisja unieważniła
wybory w jednym z okręgów i prowadziła
postępowanie o unieważnienie w kilku innych
– ostatecznie w tych przypadkach stwierdziła,
że nawet jeśli przydarzyły się uchybienia, to
jednak nie miały one decydującego wpływu
na ostateczny rezultat. W końcu GKW zmusiła
wyborców i kandydatów do długiego
oczekiwania na oficjalne wyniki wyborów.
Ten ostatni element był jednak tylko
formalnością, ponieważ wstępne wyniki
znane były zasadniczo już w poniedziałek.
Statystyki I tury dla jednych były
zaskoczeniem, dla innych konsekwencją
polityki poprzedniego rządu6. W wyborach
wzięło udział 52,82% wyborców. W I turze
wybrano 70 posłów z list partyjnych i 3 w
okręgach
jednomandatowych.
Zwycięzcą
okazała się opozycyjna do tej pory i uchodząca
za populistyczną Partia Pracy Wiktora
Uspaskicha,
rosyjskiego
milionera
i
eurodeputowanego. Uzyskała poparcie 19,84%
głosujących, co przełożyło się na 18 mandatów
(17 z listy krajowej i 1 z okręgu

jednomandatowego). Kolejne miejsca zajęły
Partia Socjaldemokratyczna z wynikiem
18,38% (16 mandatów, w tym jeden z okręgu
jednomandatowego), następnie prawicowy (i
dotychczas
rządzący)
Związek
Ojczyzny/Litewscy Chrześcijańscy Demokraci
(konserwatyści) – 15,05% (13 mandatów),
Ruch Liberałów  8,57% (7 mandatów), Droga
Odwagi  7,98% (7 mandatów) oraz Porządek i
Sprawiedliwość  7,31% (6 mandatów). AWPL
dostała więcej głosów niż dawały jej sondaże.
Można by rzec jak zwykle. Na listę krajową
polskiej partii głosowało łącznie 5,83%
wyborców. Oznaczało to wzrost poparcia o
nieco ponad 1% w porównaniu z poprzednimi
wyborami. W liczbach wymiernych oznaczało
to, że AWPL zdobyła głosy około 80 tysięcy
osób7. Przełożyło się to na 5 mandatów
poselskich.
W
I
turze
w
okręgu
jednomandatowym zwyciężył też jeden
przedstawiciel AWPL. Oznaczało to poważne
wzmocnienie polskiej reprezentacji w sejmie
Litwy.
Podsumowując I turę warto dodać, że
wyborom
towarzyszyło
referendum
konsultacyjne w sprawie budowy nowej
elektrowni jądrowej w miejscowości Wisagina.
Aż 62,71% głosujących opowiedziało się
przeciwko tej inwestycji. Litewski rząd przyjął
to dość obojętnie, ogłaszając, że referendum
miało
charakter
konsultacyjny,
czyli
niewiążący dla państwa. Prezydent Dalia
Grybauskaitė posunęła się o krok dalej,
dwuznacznie
interpretując
wyniki
referendum. Stwierdziła, że „przeciwna
budowie jest mniej niż jedna trzecia osób
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posiadających czynne prawo wyborcze”8.
Wywołało to burzę medialną, pytania o
podstawowe
zasady
państwa
demokratycznego, spowodowało ataki na
prezydent i jej relatywne podejście do prawa,
a w końcu doprowadziło do konkluzji, że
referendum będzie mogło zostać powtórzone,
bo
„Litwie
elektrownia
jądrowa
jest
9
niezbędna” .
II Tura
II tura wyborów na Litwie odbyła się
po dwóch tygodniach. Nie miała jednak już
tak spokojnego przebiegu, jak I tura. Wynikło
to
z
oszustw
popełnionych
przez
przedstawicieli
Partii
Pracy,
jakie
zdemaskowali dziennikarze. Związane były z
procederem kupowania głosów. Bardzo
rzeczowo przedstawił to „Kurier Wileński”:
„Na delfi.lt ukazały się nagrania wideo, na
których utrwalono, jak się zabiega o poparcie
więźniów dla <<darbietisów>> wicemera
miasta Wilna Jonasa Pinskusa i jego żony
Živilė. W nagraniach nazywa się konkretne
sumy,
słychać
wskazówki,
na
kogo
więźniowie mają głosować i jak się im
odwdzięczy za głosy. Dla zmotywowania
więźniów
do
pójścia
na
wybory
<<sprzedawca>> głosów obiecuje, że część
więźniów w tym dniu nie będzie bita.
Więźniowie wykazali się niespotykaną wprost
obywatelską postawą i znacznie podnieśli
frekwencję w wyborach: swą wolę wyraziło
prawie 60 proc. więźniów, gdy tymczasem
frekwencja na wolności wyniosła 52,83 proc.
głosów. Najaktywniej głosowały kobiety z
domu poprawczego w Poniewieżu (97,88
proc.), frekwencja wśród więźniów z aresztu
śledczego na Łukiszkach wyniosła 91,97 proc.
Funkcjonariusze wymiaru sprawiedliwości
rozpoczęli
postępowanie
w
sprawie
kupowania głosów w instytucjach karnych na
rzecz Partii Pracy”10. Za to wykroczenie grozi
na Litwie kara do 3 lat pozbawienia wolności.
Na ten moment toczy się postępowanie w tej
sprawie.
W litewskim prawie obowiązuje zapis
umożliwiający unieważnienie wyborów, jeśli
zostały one przeprowadzone niezgodnie z
przepisami. Może ono dotyczyć jednego lub

kilku okręgów, a nawet całego kraju. Pogłoski
o zastosowaniu tego przepisu wobec całego
procesu wyborczego krążyły w litewskich
mediach w pierwszych dniach po podliczeniu
głosów.
Ostatecznie
okazały
się
11
nieprawdziwe .
W
październikowych
wyborach na Litwie unieważnienie dotknęło
tylko jeden jednomandatowy okręg wyborczy
–
JeziorosyWisaginia
(ZarasųVisagino).
Zwyciężył w nim kandydat z ramienia partii
Porządek i Sprawiedliwość Algimantas
Dumbrava, a drugi w kolejności był Rimvydas
Podolskis z Partii Pracy, podejrzany o
kupowanie głosów. Sąd Konstytucyjny na
prośbę prezydent Dalii Grybauskaite uznał, że
anulowanie wyników wyborów w tym okręgu
przez Główną Komisję Wyborczą już w po
pierwszej turze (co stanowiło historyczny
precedens)
było
zgodne
z
prawem.
Zatwierdził tym samym stan, w którym w
litewskim sejmie zasiądzie jedynie 140 posłów
– 1 brakujący zostanie wybrany w powtórnych
wyborach w tym jednym tylko okręgu za
mniej więcej 6 miesięcy12.
Specyfiką Litwy, o czym warto
wspomnieć, jest to, że cisza wyborcza zaczyna
się w sobotę o godzinie 1 w nocy. Wynika to z
przepisów prawa, nakazujących zachowanie
ciszy wyborczej na 30 godzin przed otwarciem
lokali wyborczych13. II tura litewskich
8

Grybauskaitė: Elektrowni nie chce mniej niż jedna trzecia

uprawnionych do głosowania,
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wyborów zaczęła się 28 października o
godzinie 7 rano. Jednak, podobnie jak w I
turze, przedterminowe głosowanie w II turze
rozpoczęło się już w środę, 24 października.
Sensację wywołała wówczas sama prezydent
Grybauskaitė, która z niewytłumaczonych
powodów oddała swój głos właśnie w tym
terminie.
Litewskie
media
głośno
to
komentowały, albowiem osoby zasiadające na
najwyższych stanowiskach państwowych
oddawały swoje głosy w dniu wyborów, w
okresie obowiązywania ciszy wyborczej –
żeby żadnej z partii nie faworyzować.
Inną ciekawostką jest sposób ogłaszania
wyników
wyborów
w
postaci
m.in.
interaktywnych map dostępnych na stronie
internetowej GKW, ukazujących wyniki
wyborów poszczególnych okręgach. Takie
mapy zostały opublikowane tak po I, jak i po
II turze. Wzbogacono je jednocześnie o
informacje o wynikach poprzednich wyborów
parlamentarnych, co umożliwia śledzenie
zmian
sympatii
politycznych
w
14
poszczególnych regionach Litwy .
Spośród kandydatów AWPL w II turze
kilku zmierzyło się z członkami Patrii Pracy.
Byli to Tadeusz Andrzejewski z okręgu Nowa
Wilejka (Naujosios – Vilnios), którego
oponentem był Sergej Ursuł, Jarosław
Narkiewicz z okręgu WileńskoTrockiego
(Vilniaus – Trakų), walczący z Mingailė
Binkauskaitė, a także Rita Tamašunienė z
Szyrwincko – Wileńskiego (Širvintų –
Vilniaus), która zmierzyła się z Živilė
Pinskuvienė. Obok nich w II turze AWPL
reprezentowali także Zbigniew Maciejewski w
okręgu
Szeszkinia
(Šeškinės),
Sofia
Matarewicz w Justyniszkach (Justiniškių) i
Zbigniew Palewicz w OranachEjszyszkach
(Varėnos – Eišiškių). AWPL dążyła do
zwycięstwa przynajmniej w części z tych
okręgów. Sukces w I turze sprawił, że partia
była już pewna utworzenia osobnej frakcji w
sejmie, co stanowi precedens w najnowszej
historii państwa litewskiego. Od wyników II
tury zależało jednak, jak silny głos będzie
miała polska partia.
Wyniki II tury zmieniły nieco układ,
jaki powstał po 14 października. Zwycięską
partią okazali się socjaldemokraci, zyskując

dodatkowe 22 miejsca w sejmie. Zaraz za nimi
uplasowali się konserwatyści z 20 mandatami
i dopiero dalej Partia Pracy z 11. Reszta partii
zdobyła niewielką liczbę mandatów: Porządek
i Sprawiedliwość – 5, Ruch Liberałów – 3 i
Litewski Związek Chłopów i Zielonych – 1.
Tylko 3 miejsca w przyszłym sejmie
przypadły kandydatom niezależnym. AWPL
w II turze uzyskała dodatkowo 2 mandaty. W
II turze frekwencja była zdecydowanie niższa
niż w I – osiągnęła poziom 35,86%. Świadczyć
to może o dużym braku zaufania
społeczeństwa do startujących w niej
kandydatów.
Pespektywy
Wyniki wyborów uznane zostały za
pomyślne dla polskiej partii. Jednak z punktu
widzenia państwa litewskiego stanowią
poważne wyzwanie. Konserwatywny rząd
Andriusa Kubiliusa musi ustąpić, a jego partia
Związek Ojczyzn, mając 33 mandaty
przechodzi do opozycji. Wybory wygrała
opozycyjna
Litewska
Partia
Socjaldemokratyczna zdobywając łącznie 38
mandatów. Za nimi uplasowała się Partia
Pracy
z
29
miejscami,
Porządek
i
Sprawiedliwość z 11, Ruch Liberałów z 10,
Akcja Wyborcza Polaków na Litwie z 8, Droga
Odwagi z 7, Litewski Związek Chłopów i
Zielonych z 1. Trzy mandaty zdobyli
kandydaci niezależni. W jednym okręgu
wybory zostaną powtórzone. Socjaldemokraci,
Partia Pracy oraz Porządek i Sprawiedliwość
zapowiedziały
utworzenia
koalicji
centrolewicowej. Odbyło się to pomimo
negatywnego
stosunku
prezydent
Grybauskaite do udziału w rządach Partii
Pracy, oskarżanej o kupowanie głosów15.
AWPL przyjęła propozycję wejścia do nowego
rządu, choć problemem stała się liczba miejsc
ministerialnych. Polacy żądają trzech tek,
14
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podczas gdy litewscy koalicjanci chcą
zaproponować jedną. Przed II turą liderzy
Akcji mówili oględnie o 2 ministerstwach – co
wydaje się stanowić cel, jaki partia pragnie w
tej koalicji osiągnąć. Jednakże nawet taka ilość
może okazać się nieosiągalna. Wynika to z
faktu, że nowa koalicja ma większość w sejmie
i może rządzić samodzielnie. Na ten moment
negocjacje trwają16.
Po wyborach nie obyło się i bez
skandalów. Problem kupowania głosów nie
został rozwiązany. AWPL została oskarżona o
konszachty z rosyjską KGB. W jednej z
litewskich stacji telewizyjnych zarzucono
przewodniczącemu
partii,
Waldemarowi
Tomaszewskiemu, przyjmowanie pomocy
finansowej z Kremla w zamian za
wprowadzenie
prorosyjskich
sił
do
litewskiego
sejmu.
Argumentem
przemawiającym za taką działalnością mają
być spotkania reprezentantów AWPL z
przedstawicielami
rosyjskich
organizacji,
rzekomo kontrolowanych przez KGB17. Polska
partia uznała to za prowokację medialną,
niepopartą
żadnymi
dowodami
ani
18
rzeczowymi argumentami . Uznać to można
za kolejny przejaw poglądu, funkcjonującego
od lat w niektórych środowiskach na Litwie,
że litewscy Polacy są „piątą kolumną”
rosyjskiego imperializmu19. Sam sposób
podjęcia tematu przez litewską telewizję
uznać można za jawne dążenie do
podważenia autorytetu polskiej partii, a także
próbę odwrócenia uwagi publicznej od innych
afer wyborczych. Wszystkie te wydarzenia
pokazują, że najbliższe miesiące na litewskiej
arenie politycznej mogą być bardzo ciekawe.
16
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Litwie zob.: Egidijus Meilūnas, Kto chciał polskiej autonomii?,
„Rzeczpospolita”, dokument w wersji elektronicznej z
2.06.2009,

http://www.rp.pl/artykul/Kto_chcial_polskiej_autonomii

Mogą też stanowić przełom w historii AWPL,
która pierwszy raz od swojego powstania ma
szansę realnego wpływu na politykę państwa
litewskiego na najwyższym szczeblu. O tym,
czy posłowie z ramienia tego ugrupowania
zdali swój egzamin dowiemy się przy
następnych wyborach.

ZAPRASZAMY, ALE NIE PRZYJEŻDŻAJCIE
– PROBLEMY ROSYJSKIEJ POLITYKI MIGRACYJNEJ

Aleksandra Łopińska

W minionym dwudziestoleciu rosyjska polityka migracyjna radykalnie się zmieniała. O ile
na początku lat 90. XX w. problemem była liberalizacja reżimu migracyjnego na szczeblu
federalnym, skutecznie blokowana przez regiony, obecnie można mówić o sytuacji
odwrotnej. Centralny system zarządzania migracjami formalnie nie pozostawia regionom
prawie żadnej swobody działania, więc realizowana przez nie polityka wobec migrantów
sprowadza się do pewnego zespołu praktyk.

Zarządzanie migracjami z perspektywy
centrum i regionów Rosji
Z punktu widzenia rosyjskiego prawa,
obecnie nie można uzasadnić wyraźnego
podziału na centralną (federalną) i regionalną
politykę
migracyjną.
Teoretycznie,
za
konceptualizację jej celów, stanowienie
odpowiednich przepisów i finansowanie
odpowiada Moskwa, podczas gdy szeroko
pojmowana
„prowincja”
dysponuje
możliwościami działania tylko w wąskim
zakresie, wyznaczonym przez federalne
ustawodawstwo. W praktyce jednak, „w
warunkach
faktycznego
wykluczenia
regionów (jako podmiotów Federacji) z
prawotwórczego procesu w tej sferze (…)
zespoły praktyk regionalnych stanowią
alternatywę (podkr. aut.). i dopełnienie
normatywnoprawnej działalności w realizacji
polityki
migracyjnej
na
poziomie
1
regionalnym” . Warto w tym miejscu
zaznaczyć, że owe praktyki bywają zarówno
formalne, jak i nieformalne. Przyjmując zatem,
że zarządzanie migracjami to z jednej strony
„oficjalny nurt”, narzucony przez Moskwę, z
drugiej natomiast szeroka gama rozmaitych
praktyk na szczeblu regionalnym, można
uznać
„prowincję”
za
aktywnego
i
kreatywnego
aktora
rosyjskiej
polityki
migracyjnej.
Rozważania na temat tak złożonego
zagadnienia,
jakim
jest
zarządzanie
migracjami w transformującym się państwie
federalnym według schematu: centrum –
regiony, jest świadomą drogą na skróty. Ilość
zaangażowanych w ten proces aktorów jest
znacznie większa niż ośrodków władzy i

urzędów rozmaitych szczebli, a sieci
powiązań i konflikty interesów, wpływające
na jego finalny kształt, często zupełnie nie
mieszczą się w schemacie układów pomiędzy
stolicą a prowincją. Poza tym, ta ostatnia nie
jest w żadnym wypadku tworem jednolitym, a
w ramach poszczególnych podmiotów
Federacji występują sprzeczności interesów
oraz
różne
tempa
rozwoju
między
regionalnymi stolicami a pomniejszymi
miejscowościami i wreszcie wsią2. Przyjęte
uproszczenie ułatwia jednak retrospektywne
spojrzenie na zmiany, jakim podlegała
rosyjska polityka migracyjna w ostatnim
dwudziestoleciu. Duża autonomia regionów
w pierwszych latach po rozpadzie Związku
Radzieckiego doprowadziła do sytuacji, w
której
liberalizm
rządu
federalnego
funkcjonował tylko na papierze – w
rzeczywistości regulacje wprowadzane na
niższych szczeblach, pomijając fakt, że były
bardzo
zróżnicowane,
w
znakomitej
większości przypadków miały na celu
hamowanie napływu imigrantów. Pod koniec
lat 90. sytuacja zaczęła się co prawda
1
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zmieniać, ale dopiero w czasach radykalnego
ograniczenia regionalnej autonomii doszło do
relatywnego uporządkowania i centralizacji
systemu zarządzania migracjami w skali
całego kraju. Wówczas jednak okazało się, że
zaostrzona w stosunku do lat poprzednich i
nie
uwzględniająca
regionalnego
zróżnicowania, federalna polityka migracyjna
znowu przeszkadza – migranci byli jednak
potrzebni, wciąż przybywali i w związku z
tym rozwijała się nieformalna gospodarka, a
grupa
„nielegalnych”
cudzoziemców
nieustannie
się
rozrastała.
Następstwa
podejmowanych
przez
Moskwę
prób
uproszczenia przepisów migracyjnych, w tym
choćby reformy 2006 r. (o której mowa będzie
niżej), ujawniają problemy z wertykalnym
zarządzaniem
w
warunkach
ogromnej
przestrzeni i różnorodności poszczególnych
terytoriów państwa.
Z perspektywy spójności modelu
zarządzania migracjami, aktualna sytuacja
oznacza ogromny postęp, w stosunku do tego,
co działo się tuż po rozpadzie Związku
Radzieckiego. Z drugiej strony, trudno mówić
współcześnie
o
efektywnej
polityce
migracyjnej w Rosji, na co zwracają uwagę
komentatorzy rosyjscy i zachodni. Stroniąc od
jej jednoznacznej, wartościującej oceny,
chciałabym włączyć w rozważania na temat
podziału uprawnień na linii centrum –
regiony refleksję, związaną ze społeczną
percepcją
zjawiska.
Otóż
stosunek
społeczeństwa przyjmującego do „obcych” nie
pozostaje bez znaczenia dla procesu
konstruowania optymalnego (zarówno dla
regionu, jak i państwa) modelu zarządzania
migracjami. Stąd też kwestie społecznych fobii
oraz zapomnianej w Rosji polityki integracji, z
pozoru odległe od zagadnienia relacji między
stolicą a prowincją, zyskują znaczenie nie
mniejsze, niż problem formalnego podziału
kompetencji między ośrodkami władzy
różnych szczebli, urzędami i organizacjami.
Trudna wolność lat 90.
Lata 90. XX w. to okres cechujący się
ogromnym nieładem w wielu aspektach
politycznego i społecznego życia Federacji
Rosyjskiej. Złożona kwestia regulowania

ruchu migracyjnego, tak wewnętrznego, jak i
zewnętrznego, nie stanowi tu wyjątku.
Rozpad bloku radzieckiego „uwolnił” masy
ludzi – obywatele nowopowstałej Rosji
uzyskali prawną możliwość swobodnego
przemieszczania się w obrębie kraju i
opuszczania go, a same granice państwowe
stały się na tyle przepuszczalne, że napływ
ludności z „bliższej” i „dalszej zagranicy”
zyskał na intensywności i zaczął wymykać się
spod kontroli. Konstytucja Federacji Rosyjskiej
z 1993 r. nie określała jasno, czy stanowienie
przepisów migracyjnych leży w kompetencji
władz federalnych, regionalnych, czy są to
kompetencje wspólne. Liberalna polityka
Moskwy w tej sferze, stanowiąca poniekąd
symbol odejścia od „starego” radzieckiego
porządku, w praktyce nie miała wielkiego
wpływu na zarządzanie przemieszczeniami
ludności w skali kraju. Obok norm
federalnych kwitły regulacje przyjmowane
przez poszczególne regiony, przy czym te
ostatnie bardzo często przeczyły zapisom
pierwszych3. W wielu przypadkach przepisy
uchwalane na niższych szczeblach miały
charakter ograniczającokontrolny, innymi
słowy: nie sprzyjały napływowi migrantów.
U podłoża takiego stanu rzeczy legły w
dużej
mierze
przesłanki
społeczno
ekonomiczne. Kryzys gospodarczy, upadek
całych gałęzi produkcyjnych i bezrobocie,
potęgowały strach przed „obcymi”, których
nagle pojawiło się w Rosji bardzo wielu.
Fenomen ten dotyczył nie tylko regionów
przyjmujących imigrantów z obszarów
odległych
kulturowo,
politycznie,
czy
religijnie – „obcym” stawał się w oczach
społeczności przyjmującej również rosyjski
repatriant, czy nawet przyjezdny z dalekiej
prowincji (w przypadku dużych ośrodków
miejskich). Niezadowolenie ludności sprzyjało
podejmowaniu przez władze lokalne i
regionalne decyzji o „ochronie” istniejących na
danym
terytorium
zasobów
przed
eksploatacją ze strony „najeźdźców” – wszak
należały one do prawowitych właścicieli, czyli
„miejscowych”. Nawet Rosjanie przybywający
3

Więcej w: В.И. Мукомель, Миграционная политика

России: постсоветские контексты, Moskwa, 2005, s. 161163.

w tym okresie z krajów takich jak Mołdawia
czy Ukraina byli postrzegani jako w pewnym
sensie „skażeni” obcą kulturą, a przez to
różniący się od rdzennych mieszkańców
regionów przyjmujących4. Stosowano więc,
na niekorzyść przyjezdnych, instytucję
rejestracji (bez względu na jej niezgodność z
Konstytucją FR), bez której migrant nie miał
prawa do żadnych świadczeń socjalnych,
medycznych, czy legalnego podjęcia pracy5,
nakładano na nich absurdalnie wysokie opłaty
za
samo
zgłoszenie
miejsca
pobytu,
utrudniano proces uzyskiwania pozwoleń na
pracę (poprzez, przykładowo, stawianie
dodatkowych
wymogów
formalnych
potencjalnemu
pracodawcy
migranta),
zakazywano
nabywania
i
zbywania
nieruchomości na określonym terytorium, etc6.
W drugiej połowie lat 90. zaczęto
podejmować kroki w kierunku likwidacji
przynajmniej najpoważniejszych rozbieżności
i sprzeczności, zachodzących pomiędzy
normami prawa migracyjnego ustalanymi na
poziomie
federalnym,
regionalnym
i
lokalnym. Sąd Konstytucyjny wydawał
orzeczenia o niezgodności poszczególnych
aktów z ustawą zasadniczą oraz prawem
krajowym, stopniowo porządkując tym
samym całokształt zarządzania migracjami w
Rosji i ograniczając samowolę prawotwórczą
poszczególnych jednostek Federacji, jednak
proces uzgadniania regionalnych przepisów z
Konstytucją „zachodził z wielkim trudem”7.
Dodatkowo sytuację komplikował fakt, że
nawet prawo krajowe pełne było wówczas
luk, poszczególne akty konstruowano w
latach 90. pospiesznie, elementy radzieckiego
systemu mieszały się z nowymi koncepcjami
regulacji procesów migracyjnych. Słowem:
bałagan. Nieład, który wywołał szereg
niekorzystnych i długofalowych następstw.
Jednym z nich był imponujący rozkwit szarej
strefy.
Nieczytelne,
nielogiczne
i
zbiurokratyzowane procedury „legalizacji”
wjazdu i pobytu w Rosji oraz poszczególnych
jej regionach doprowadziły do stłoczenia
ogromnych mas migrantów w obrębie
kategorii „nieformalnych”, co w oczywisty
sposób rzutowało na ich swobody, o kondycji

gospodarki regionu i państwa przyjmującego
już nie wspominając – wszak „nielegalny” jeśli
nawet z konieczności płaci łapówki, to
podatków już raczej nie.
Inną konsekwencją sytuacji z lat 90.
było
zahamowanie
imigracji
ludności
etnicznie rosyjskiej, lub chociaż silnie
związanej z Rosją pod względem kulturowym
i językowym, która po rozpadzie Związku
Radzieckiego znalazła się poza granicami
kraju, z jakim się identyfikowała. Szczytowy
moment tych „powrotów” przypadł na
pierwszą połowę dekady. Panujący wówczas
chaos doprowadził do tego, że wielu z tych
ludzi po przybyciu do Rosji przez lata
oczekiwało na legalizację swojego statusu,
potwierdzenie obywatelstwa lub choćby
prawa pobytu. Władze przespały moment, w
którym
przyjęcie
szeroko
zakrojonego
programu repatriacyjnego przełożyłoby się na
zamortyzowanie
gwałtownych
strat
demograficznych – utracono szansę na
„zebranie narodu”, być może bezpowrotnie,
biorąc
pod
uwagę
mizerne
efekty
późniejszych
tego
typu
inicjatyw,
8
podejmowanych już w latach 2000 .
Wertykalna (dys)harmonia
Wraz z prezydenturą W. Putina
nadszedł zmierzch szerokiej autonomii
regionalnej. Do zmian dochodziło szybko,
ponieważ rosyjska konstytucja z 1993 r., jako
jedyna spośród ustaw zasadniczych państw
federalnych na świecie, nie precyzuje
charakteru relacji pomiędzy centrum i
regionami9. Daje to, oczywiście, sporą
swobodę działania elitom politycznym
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niezadowolonym z aktualnego status quo,
gdyż
pozostawia
formalną
przestrzeń
oddziaływania na charakter powoływania i
funkcjonowania władz niższego szczebla. Na
początku lat 2000. następuje przejście od
rosyjskiego wariantu modelu amerykańskiego
federalizmu (silna władza prezydencka
zrównoważona w poszczególnych regionach
wpływami
wybieralnego
gubernatora),
charakterystycznego dla lat 1996–1999, do
modelu ograniczonej władzy gubernatorskiej.
Ten ostatni rozpoczął się od stworzenia
mechanizmów, pozwalających prezydentowi
zdejmować ze stanowiska gubernatorów oraz
rozwiązywać
posiedzenia
regionalnych
organów ustawodawczych, a następnie
ewoluował w kierunku zastąpienia wyborów
„miękkim” obsadzaniem urzędu głowy
regionu10.
Równolegle
z
ograniczaniem
politycznoadministracyjnych
możliwości
regionów,
dochodziło
do
centralizacji
zarządzania migracjami w Rosji. Stopniowo
unieważniano
odpowiednie
przepisy,
uchwalone wcześniej na szczeblach niższych
niż federalny, zastępowano je jednolitymi
normami, wprowadzanymi przez Moskwę.
Kreml zmonopolizował również decyzje o
finansowaniu
programów
migracyjnych.
Terenowe
jednostki
Federalnej
Służby
Migracyjnej, odpowiadające w praktyce za
realizację państwowej polityki w tej sferze,
były i pozostają organami współpracującymi
co prawda z władzami regionalnymi i
lokalnymi, ale działającymi wyłącznie w ściśle
określonych ramach federalnego porządku
prawnego. Czy protestowano przeciw tym
wszystkim zmianom? Nie. Otóż wertykalizacji
zarządzania
migracjami
towarzyszyło
znaczące zaostrzenie przepisów, dzięki czemu
reformy te cieszyły się wręcz sporym
poparciem Rosjan. Migranci nie są grupą
lubianą – to właściwie stała kosmiczna.
Powszechny w społeczeństwie mit „obcego”
leży u podstaw przekonań o tym, że wzrost
przestępczości wynika bezpośrednio ze
wzrostu liczby migrantów, że ludność
napływowa jakimś cudem żyje na wyższym
poziomie, niż miejscowi, że migranci
dosłownie kradną Rosjanom miejsca pracy, że

nie płacą żadnych podatków, a poza tym
wszystkie zarobione pieniądze wysyłają za
granicę, że wypychają ludność miejscową z jej
tradycyjnego
obszaru
zamieszkania,
i
wreszcie, że im ich więcej, tym większe
ryzyko wybuchu konfliktów11. W tej sytuacji
wszelkie działania władz, ukierunkowane na
hamowanie ruchu migracyjnego i restrykcyjną
jego kontrolę, są po prostu skazane na sukces.
Dlatego zmiany, przeprowadzane pod hasłem
walki z przestępczością i nielegalnym
napływem ludności, przydały popularności
nowym władzom na Kremlu. Niestety,
restrykcyjna polityka migracyjna prowadzi
raczej do rozwoju nieformalnych praktyk, a
nie odwrotnie – i to też jest stała kosmiczna. O
ile zatem udało się względnie uporządkować i
oddać pod kontrolę władz federalnych
kwestie zarządzania migracjami, o tyle sama
szara strefa nie tylko nie ucierpiała, co wręcz
się rozwinęła na początku lat 2000.
Problemy z nową organizacją polityki
migracyjnej ujawniły się w ciągu kilku lat od
momentu jej scentralizowania. Ujednolicenie
reguł w skali kraju odbyło się za cenę
pominięcia
kwestii
zróżnicowania
regionalnego.
Współczesna
krytyka
istniejącego systemu skupiła się, między
innymi, na: niewielkim zakresie swobody,
jakim dysponują gracze na szczeblu
regionalnym
w
zakresie
regulowania
procesów migracyjnych (restrykcyjne prawo
federalne); sprowadzeniu funkcji Federalnej
Służby Migracyjnej do ograniczania i
kontrolowania ruchu ludności; pozbawienia
władz regionalnych i samorządów miejskich
wpływu na zarządzanie migracjami, przy
jednoczesnym pozostawieniu im kompetencji
w zakresie ewentualnego stwarzania bodźców
stymulujących napływ ludności na podległe
im obszary; zorientowaniu polityki federalnej
10
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praktycznie tylko na migracje zewnętrzne,
podczas gdy wewnętrzne, dla wielu regionów
bardzo istotne, pozostają poza sferą bieżącej
regulacji – Moskwa traktuje je drugoplanowo,
decydenci niższych szczebli nie mają
uprawnień, by nimi zarządzać12. Nie oznacza
to jednak, że zapanowała przymusowa
harmonia, wyrażająca się w bierności i
bezczynności władz regionalnych oraz
lokalnych. Jak już wyżej wspomniałam,
współcześnie można jak najbardziej mówić o
polityce migracyjnej na poziomie innym, niż
federalny, jeśli wziąć pod uwagę kompleks
praktyk,
stosowanych
w
obrębie
poszczególnych terytoriów13. Reasumując,
radykalnie zmienił się styl oraz sposób
zarządzania migracjami, ale sprzeczności
interesów i rozbieżności stanowisk na linii
centrum – regiony, pozostały. Prowincja stara
się aktywnie realizować swoje priorytety z
tym
tylko,
że
utraciwszy
zdolność
prawotwórczą,
polega
na
praktykach,
wprowadzanych zamiast norm.
Pewne słabości tak zorganizowanej
polityki migracyjnej ujawniły reformy z 2006 r.
(zmiany weszły w życie z początkiem 2007
r.)14. Rzecz dotyczyła uproszczenia procedur
rejestracji i uzyskiwania pozwoleń na pracę
przez imigrantów w Rosji. Nowe zasady miały
z założenia zwiększyć swobodę i mobilność
zagranicznej siły roboczej, a także jej
rosyjskich pracodawców15. Ta liberalizacja w
celu legalizacji była znaczącym krokiem
naprzód
w
porządkowaniu
rosyjskich
problemów migracyjnych. Po wejściu w życie
nowych regulacji, udział osób prawidłowo
zarejestrowanych
w
ogólnej
liczbie
cudzoziemców na terytorium Federacji
Rosyjskiej wzrósł z 52% do 85%. Pozwolenie
na pracę posiadało 75% migrantów, podczas
gdy przed omawianą reformą udział ten
wynosił tylko 25%16. Niestety kryzys, trwający
od 2008 r., doprowadził do odwrotu od
bardziej liberalnej polityki – co prawda nikt
nowych zasad formalnie nie odwołał, ale
sprawnie wykorzystano choćby mechanizm
ustalania kwot na import siły roboczej,
znacząco je zaniżając w celu „ochrony
krajowych rynków”. Jednak nawet przed
recesją, reforma ta ujawniła pewne problemy,

związane
z
centralnym
zarządzaniem
całokształtem procesów migracyjnych w tak
ogromnym i różnorodnym państwie, jakim
jest Rosja. Otóż nowe przepisy dotyczyły
wyłącznie tych osób, które nie podlegały
obowiązkowi wizowemu, czyli przyjezdnych
z krajów WNP. To prawda, że stanowią oni
przytłaczającą większość migrantów w
Federacji Rosyjskiej, ale co z regionami, które
nie są znaczącymi odbiorcami tej właśnie
grupy? Przykładowo, dla przygranicznych
terytoriów
dalekowschodnich
i
wschodniosyberyjskich, to raczej przyjezdni z
Chin czy Korei mają największe znaczenie,
choćby tylko ze względu na ich liczbę. Poza
tym, stroniąc od krytyki wprowadzonego w
12
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przychylny lub nieprzychylny w stosunku do migrantów – są
względnie elastyczne i na poziomie regionów oraz wszelkich
mniejszych jednostek w ograniczonym stopniu pozwalają na
„korekty” jednolitego modelu zarządzania migracjami.
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2006 r. prawa, ale chcąc zachować
zrównoważony osąd, trzeba zauważyć, że
przyjęte
rozwiązania
nie
były
najdoskonalszymi. Jedyni, z punktu widzenia
prawa,
aktorzy
regionalnej
polityki
migracyjnej, czyli oddziały FMS, zostali
obarczeni
ogromną
ilością
nowych
problemów i musieli radzić sobie z nimi
samodzielnie – lokalne samorządy czy władze
regionów formalnie niewiele mogły zdziałać,
jak już zostało wcześniej wspomniane. A
zliberalizowany system rejestracji migrantów,
poza
zwiększeniem
ilości
„legalnych”
cudzoziemców, stwarzał podstawy dla
upowszechnienia nowego rodzaju nadużyć. W
toku inspekcji prowadzonej przez FMS w
Obwodzie Irkuckim okazywało się na
przykład,
że
w
jednym
mieszkaniu
zarejestrowano sto pięćdziesiąt osób. Bywały i
takie
przypadki,
kiedy
wskazany
w
zgłoszeniu rejestracji właściciel lokalu był
kompletnie nieświadomy, że „gości” u siebie
jakichkolwiek cudzoziemców17.
Zapomniana polityka integracji
Nie istnieje jedna, niezawodna recepta
na
problemy
integracji
migrantów
i
społeczeństwa
przyjmującego.
Skuteczna
polityka w tym kierunku niemal zawsze
wymaga wielostronnych, zróżnicowanych
działań,
prawidłowej
identyfikacji
najważniejszych narosłych w tej sferze
problemów i czasu. Jej efekty mogą być
zauważalne w zasadzie tylko w dłuższym
okresie. Stanowi ona chyba jeden z
najtrudniejszych
w
sformułowaniu
i
przeprowadzeniu komponentów polityki
migracyjnej. Jest jednak niezbędna, nie tylko z
uwagi na komfort życia cudzoziemców,
którzy pozostając przez dłuższy czas
„wykluczonymi” z głównego nurtu życia
społecznego w kraju swojego pobytu, nie
wykazują zainteresowania kwestiami jego
przyszłości, rozwoju i szeroko pojmowanego
dobrobytu. Z migrantem, rozumiejącym
lokalny język, kulturę i zwyczaje, znającym
specyfikę działania najważniejszych instytucji
społecznych i urzędów, po prostu łatwiej
współpracować. Z kolei ludność rdzenna,
stopniowo
przyzwyczajana
do
obrazu

cudzoziemca, który po pewnym czasie
przestaje być tak bardzo „obcy”, łatwiej
rezygnuje z poglądów ksenofobicznych, stać ją
na coraz większą akceptację przyjezdnych, z
czasem może tolerancję. W krajach takich jak
Rosja, gdzie mamy do czynienia z
imigrantami różnego typu i pochodzenia,
potrzeba wielu zdywersyfikowanych działań,
składających się na ogólną politykę integracji.
Inaczej integrować się będą przyjezdni z
dalekiej kulturowo Azji, inaczej z byłych
republik Związku Radzieckiego. Osobno
należy traktować sezonowych pracowników
zza granicy, którzy nawet jeśli przyjeżdżają
regularnie, to jednak na krótko, imigrantów
gotowych spędzić poza krajem pochodzenia
kilka lat (np. studentów) i wreszcie tych
gotowych osiedlić się na stałe. Irina Iwahniuk,
w opracowaniu poświęconym rosyjskiej
polityce migracyjnej zwraca uwagę, że brakuje
w Rosji świadomości znaczenia integracji, co
wynika w dużej mierze z uwarunkowań
historycznych – w czasach radzieckich nie
myślano w tych kategoriach, w ogóle
problemy przemieszczeń ludności odbywały
się w radykalnie odmiennych warunkach18.
Ponadto,
w
ostatnim
dwudziestoleciu
zarządzanie migracjami w tym kraju miało
niespójny, dość chaotyczny charakter i
ukierunkowane było raczej na bieżące próby
rozwiązywania narastających problemów, niż
na projektowanie długofalowych strategii.
Obecnie o integracji migrantów w Rosji
wiele się pisze, natomiast rzeczywistych
kroków władz w tym kierunku nie widać. W
czasie mojego niedawnego (jesień 2012 r.),
kilkutygodniowego pobytu w Irkucku,
Moskwie i UłanUde, miałam okazję
rozmawiać na ten temat z miejscowymi,
obserwować charakter kontaktów między
nimi i migrantami, nawiązałam też krótką
znajomość z grupą chińskich studentów w
stolicy Buriacji. W kontekście problemu
integracji, wnioski nie są zbyt optymistyczne.
Wielu
przyjezdnych
podejmuje
prace
sezonowe,
niewymagające
wysokich
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kwalifikacji, szczególnie w budownictwie.
Bywa, że w grupie pracowniczej jeden tylko
imigrant w miarę sprawnie posługuje się
rosyjskim, dzięki czemu może przekazywać
informacje swoim kolegom w ich własnym
języku. Tego typu zbiorowości trzymają się
razem, nie tylko na polu zawodowym, ale
również w życiu prywatnym. To samo
dotyczy migrantów przyjeżdżających na kilka
lat bądź na stałe, choć w ich przypadku
znajomość języka wygląda znacznie lepiej.
Izolacja w obrębie diaspor szczególnie rzuciła
mi się w oczy w przypadku Chińczyków.
„Oni tak naprawdę nie potrzebują rosyjskich
znajomych. W tym dużym akademiku, w
którym mieszkałaś w Irkucku jest takie piętro,
gdzie żyją praktycznie sami Chińczycy. Mają
tam własną kuchnię, własne sprawy,
rozmawiają w swoim języku, właściwie nie
kontaktują się ze swoimi sąsiadami –
Rosjanami”19 – usłyszałam od jednej z moich
respondentek.
W
UłanUde
sytuacja
wyglądała
podobnie.
Grupa
chińskich
studentów razem mieszkała, razem gotowała,
a przy próbach nawiązania z nimi kontaktu
zauważyłam, że bardzo często jeden
przemawiał w imieniu wszystkich, pozostając
przy tym zresztą niezwykle oszczędnym w
słowach. Jeśli chodzi o stanowisko ludności
miejscowej, to spotykałam rozmaite opinie na
temat migrantów, jednak w zdecydowanej
większości były one umiarkowanie, bądź
bardzo nieprzychylne. Brak akceptacji czasem
opierał się na kulturowej lub etnicznej
„obcości” cudzoziemców, czasami natomiast
na formach ich codziennej aktywności
Zdarzało się, że moi rozmówcy nie mieli nic
przeciwko przyjezdnym z Azji Centralnej, ale
krytycznie odnosili się do jakości ich pracy
jako kierowców transportu miejskiego. W
przypadku chińskich migrantów, często
zwracano uwagę na to, że „sprzedają tandetną
taniochę” i nie warto z nimi handlować. A
czasami po prostu słyszałam, że cudzoziemcy
w Rosji to ogólnie „zaraza” i „nie wiadomo
tak naprawdę, o co im chodzi”.
Uwagi na temat braku polityki
integracji w ogólnej koncepcji regulowania
przemieszczeń ludności zbiegają się z
rozważaniami na temat relacji pomiędzy

centrum a regionami w momencie, w którym
zakładamy, że nastroje społeczne odgrywają
znaczącą rolę w formułowaniu polityki
migracyjnej. Najogólniej rzecz ujmując, żaden
model podziału funkcji i kompetencji
pomiędzy poszczególne ośrodki władzy nie
będzie działał sprawnie, jeżeli poziom
nastrojów
ksenofobicznych
wśród
miejscowych i wyobcowanie migrantów
pozostanie bez zmian, lub wręcz wzrośnie.
Regiony były i pozostają aktywnymi aktorami
polityki migracyjnej – wcześniej realizowały
swoje interesy swobodniej, za pomocą
indywidualnie stanowionego prawa, obecnie
posługują się zespołami praktyk. W latach 90.
zauważono, że relatywnie wysoki jest w Rosji
poziom społecznej identyfikacji z „małymi
ojczyznami”: miastami, okręgami i regionami
ich zamieszkania. Lokalni politycy dochodzili
do władzy szybciej i łatwiej, jeśli przyjmowali
retorykę
„gospodarza
–
obrońcy”
reprezentowanej jednostki Federacji20. Ten
stan rzeczy nie uległ żadnym radykalnym
zmianom w ciągu ostatnich dziesięciu lat, stąd
też nadal można zakładać, że regionalne i
lokalne elity polityczne, przynajmniej dopóki
w społeczeństwie panują silne nastroje
ksenofobiczne,
są
zmuszone
ostrożnie
balansować
pomiędzy
wykorzystaniem
ekonomicznych
i
demograficznych
dobrodziejstw imigracji a jej ograniczaniem w
celu zachowania odpowiedniej popularności.
To, jak łatwo wywnioskować, nie służy
sprawie udoskonalania polityki migracyjnej
tak w regionach, jak i w całej Rosji. Władze
federalne również korzystają ze społecznego
niezadowolenia z napływu migrantów,
szczególnie w okresach przedwyborczych. W.
Putin w swoim programie ze stycznia 2012 r.
zapowiadał między innymi zaostrzenie
przepisów migracyjnych i zwiększenie
wymogów
formalnych,
stawianych
pracownikomobcokrajowcom.
Badanie
19

Z rozmowy z Rosjanką, studiującą i na stałe mieszkającą w
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составлающая проблематики российского политического
пространства, [w:] М.В. Ильин, И.М. Бусыгина (red.),
op.cit., s. 131134..В. Ивахнюк, op.cit., s. 104.

sondażowe z lutego tego samego roku
pokazało, że podobne propozycje spotykają
się z aprobatą zdecydowanej większości
społeczeństwa (od 67% do 77% poparcia dla
poszczególnych
postulatów)21.
Dopóki
zagadnienie integracji migrantów w Rosji
będzie postrzegane nie tyle jako problem, ale
przede wszystkim podstawa do zbijania
kapitału politycznego, zarządzanie migracjami
na różnych szczeblach pozostanie niespójne i
nieskoordynowane. Dyskusje na temat wad i
zalet wertykalnej oraz zdecentralizowanej
polityki migracyjnej są zasadne i potrzebne,
podobnie jak próby (choćby teoretyczne)
poszukiwania kompromisu pomiędzy tymi
dwiema
skrajnościami.
Należy
jednak
pamiętać, że z pozoru nawet najlepszy podział
kompetencji w omawianej sferze (między
centrum a regiony), nie doprowadzi do
optymalnych efektów końcowych, jeśli
sytuacja społeczna pozostanie niezmieniona.
Zwiększyć realną swobodę prowincji, w której
przecież rządzą przede wszystkim ludzie
umiejący wsłuchać się w zbiorowe strachy i
umiejętnie je wykorzystywać? Czy pozostawić
wszelkie decyzje w rękach stolicy, gdzie
również nie brakuje polityków żerujących na
społecznych fobiach?
Podsumowując, można stwierdzić, że w
obszarze polityki migracyjnej w latach 90. XX
w. było źle, ponieważ regiony dysponowały
za dużą autonomią w stosunku do centrum.
Obecnie również jest źle, ponieważ sytuacja
się odwróciła. Niezmieniona pozostała
natomiast bariera, dzieląca społeczeństwo na
„tutejszych” i „obcych”. I być może nastał
właściwy
czas,
by
dalsze
reformy
przewidywały rzeczywiste zaangażowanie
państwa w proces integracji tych dwóch grup.
Natężenie nastrojów ksenofobicznych i
negatywnych
stereotypów
migranta
niespecjalnie zmalało od momentu rozpadu
Związku Radzieckiego, jeśli nawet nie
wzrosło. Co gorsza, utrwalił się wśród Rosjan
nawyk przypisywania ludności napływowej
do określonych, niekoniecznie prestiżowych
ról
społecznych.
Wymownym
tego
przykładem jest „Przewodnik dla migrantów”
sfinansowany w ramach rządowego programu
„Tolerancja” i wydany w Petersburgu22. Ta

bogato ilustrowana książeczka rozpoczyna się
zdaniem: „przyjechaliście do dużego miasta,
posiadającego europejski styl życia”, a sami
przyjezdni zobrazowani zostali w niej jako…
personifikacje miotły, szpachelki, pędzla i
wałka malarskiego.

21

K. Jarzyńska, Nowa koncepcja polityki migracyjnej Rosji,

„Tydzień na Wschodzie” nr 22 (223), 2012,

http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzienna

wschodzie/20120620/nowakoncepcjapolitykimigracyjnej
rosji, dostęp: 13.12.2012.
22

Ciekawe informacje o tym przewodniku (wraz z

ilustracjami) można znaleźć na stronie:

http://echo.msk.ru/blog/varfolomeev/942096echo/,
dostęp: 14.12.2012.

WPŁYW REWOLUCJI BOLSZEWICKIEJ
NA ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ
WŁADIMIRA MAJAKOWSKIEGO

Anita Szymańska

Indywidualista. Nonkonformista. Idealista. Prestidigitator operujący nie kapeluszem i
królikiem, a słowem i obrazem w ostatecznym rozrachunku wzbudzając analogiczne
poruszenie. Kim był Władimir Majakowski?
Władimir
Majakowski
był
buntownikiem ostentacyjnie potępiającym
starą sztukę – relikt i rzeczywistość zastaną w
kształcie
ówczesnym,
przesiąkniętą
marazmem, niemalże wyrwaną z czasowości
w perspektywie przyszłościowej. Był także
wichrzycielem nierzadko odtrącanym, choć,
przez wzgląd na niezrozumienie czy pogardę,
z czasem z zaciekawieniem wtłaczanym w
ramy powszechnego rozumowania ciągle
jeszcze
kontestującego
niezrozumiałą
nowatorskość.
Należałoby zadać pytanie: kim stał się
Władimir Majakowski w obliczu rewolucji
bolszewickiej? Był bezsprzecznie krzewicielem
idei
wzrastających
w
roku
1917,
zafascynowanym postępem futurystą, co
wbrew pozorom nie wadziło, nie wypaczało
szczerego
oddania
przemianom
październikowym i zachwytu nimi.
Kontemplując biografię czerwonego
demiurga nasuwa się spostrzeżenie, iż życie
wybitnego literata ciężko jest zamknąć na osi
czasowej między latami 1893, tytułując
początek „narodzinami”, zamykając zaś
rokiem 1930, rokiem śmierci, jako że wyrastał
poeta poza zastosowaną, przyjętą skalę życia
opisywanego metrykalnie. Nie sposób nie
zwrócić uwagi na kluczowy okres 1909 roku,
który
to
zogniskował
wizerunek
Majakowskiego – apologety rewizjonizmu.
Wtedy to wtajemniczony w konspirację
socjaldemokratyczną 16letni młody działacz
został
aresztowany
i
osadzony
w
odizolowanej, moskiewskiej celi numer 103
butyrskiego więzienia. To ona stała się
świadkiem popełnianych pierwszych, choć na
skutek ekspropriacji niezachowanych, prób
pisarskich oraz wzbudzania się ogromnej
świadomości siły słowa. Słowa – targetu

niosącego
każdy,
dowolny
ładunek
emocjonalny i każdą, dowolną treść, którą to
sztandarowo początkujący pisarz określił
słowami w roku następnym oświadczając:
„Chcę robić sztukę socjalistyczną”1.
Począł więc robić sztukę socjalistyczną
stając się samonapędzającym się kołem
sunącym po wstędze Möbiusa wyłożonej
hasłami postępowości  potężnych susów
śmiało kierowanych ku jutru, które, jak
przyszłość zweryfikuje, nie nadejdzie nigdy.
Ot, specyfika „jutra”, ale – nie antycypujmy.
Wzniecał Majakowski twórczość w duchu
socjalistycznym, nade wszystko poetyzując.
Poetą natomiast stał się uświadomiwszy sobie
smutek własny i nauczywszy się przeżywać
afekt na papierze; ukazywać go, przyciągać i
odpychać wedle potrzeb wewnętrznych, jak i
kreatorskich.
Będąc
osobą
niezwykle
emocjonalną,
nigdy
nie
wyzbył
się
uczuciowego kunsztu bijącego niemalże z
każdego utworu, nie wyłączając, oczywiście,
twórczości nierozerwalnie zespolonej z
rewolucją bolszewicką.
Z kim łączyli twórcę inni?
Wiele można by przytoczyć opisów
tyczących się bolszewickiego demiurga i
sądzę, iż czegokolwiek by nie napisać, każde
zobrazowanie zawierać się będzie tylko we
fragmencie potężnej, całościowej persony
poety.
Spośród
mnogości
wypowiedzi
wyłania się wizja Majakowskiego czarno
białego, Majakowskiego idealistyrealisty,
Majakowskiego zagubionego utopisty i
stanowczego choleryka. Rzeczą zwyczajną
jest, iż posiadał on swój awers i rewers – które
cechy przypisać stronie przed kurtyną, a które
1
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za kotarą – istota dywagacyjna. Nade
wszystko nie można odmówić twórcy
uderzającej wrażliwości, umiarkowanego,
choć dojmującego przygnębienia, silnych
odruchów
emocjonalnych
i
żarliwości
przepełniającej każdy powzięty akt działania.
Niemożnością jest przedstawienie literackiego
burzyciela poprzez pryzmat chłodnego
obiektywizmu.
Marina
Cwietajewa
przedstawiła
indywiduum jako człowieka niepokornego,
wojującego słowem, niespokojnie miotającego
się w granicach przekazu własnego dorobku
pisarskiego, personę próbującą przekraczać
wyznaczane przez samą siebie liryczne
bariery2. Jan Niwiński, współpracownik
Majakowskiego
na
niwie
działalności
kinematograficznej wspominał go, jako
jawiącego się w roli scenarzysty, reżysera,
scenografa, a nawet aktora; jako osobę
chimeryczną, na pewno ekscentryczną,
umykającą jakimkolwiek schematom –
zarówno biorąc pod uwagę cechy charakteru,
jak i motywy oraz tematykę twórczości. „Był
więc, posługując się współczesną terminologią
psychologiczną, ambiwalentny (…). A więc
uległy i zbuntowany, czuły, a jednocześnie
zadający ból sobie i innym. Pełen wiary w
życie i przyszłość socjalizmu, w nowego
człowieka, a jednocześnie szyderczy i wręcz
okrutny dla tych, co pielęgnowali starannie
kult harmoszki, pluskiew, wynalazców, co w
nowej terminologii kontynuowali stare,
słowiańskie wady”3.
Biorąc pod uwagę liczne romanse
wyraziście szkicowane w książce Bengta
Jangfelda pt. „Majakowski. Stawką było
życie”, trudno oprzeć się wrażeniu, jakoby
życie dramaturga nie oscylowało między
jedną a drugą miłostką, nie skupiało się na
notorycznym,
często
szaleńczym
poszukiwaniu bliskości wyzwolonej Lili Brik
czy dedykowaniu przyjaciółce coraz to
nowych prób poetyckich. Zgoła inną postać
Majakowskiego
widzimy
w
publikacji
autorstwa
Tadeusza
Klimowicza
pt.
„Obywatele Arkadii: losy pisarzy rosyjskich
po roku 1917”. Autor jasno suponuje, iż tak
poeta, jak i inni zwolennicy przemian
tytułowej daty stanowili ubezwłasnowolnione

marionetki
systemu,
tudzież
nieuświadomionych,
zachłyśniętych
przeobrażeniami politycznymi quasiliteratów
służących nie ideom, a nowym władzom. Nie
sposób dojrzeć monochromatyczne oblicze,
jako że stanowił pisarz sam w sobie barwną
mozaikę, chociaż silnie sprzeczną, to jednak
bardzo spójną. Wszelkie enuncjacje służyć
mogłyby jedynie utrwalaniu rozbieżności,
kakofonii
poglądowej
w
sposobie
postrzegania jednej przecież osoby.
Jak przedstawiał Majakowski samego siebie?
Pytanie to nasuwa się samoistnie. Mając
22 lata szerokiemu, bezpodmiotowemu
panopticum „Łaskawych Pań i Łaskawych
Panów” prezentuje się prześmiewczo jako
burzący społeczne normy „impertynent” w
żółtej bluzie futuryzmu, gorszący „cynik”,
„woźnica” łamiący przyjęte porządki i
konwenanse,
czy
„reklamiarz”
głodny
oklasków i zachwytów względem swej
nieskromnej,
neurotycznej
osoby.
Od
sztampowej buńczuczności w autokreacji
poeta już nie odejdzie, co jakiś czas, nawet
będąc już ukonstytuowanym w rewolucji
bolszewickiej i własnym dorobku literackim,
nazywając siebie tak „pyskaczem”, jak i
„wiecowym matadorem”4.
O ile prezentacją swej osoby świadomie
narażał się na publiczny niesmak, opinie
nieprzychylne, podszyte kontrowersyjnością,
a – co istotniejsze – rozgłos, o tyle w istotę
swej działalności – twórczość – nie wątpił
nigdy.
Chronił
ją
przed
atakami
nierozumiejących dyletantów, nobilitując i
przepowiadając
potęgę
wierszy;
kpiąc
jednakże z mających powstawać ku czci ich
autora monumentów, idealistycznie ufając, iż
najtrwalszym, najwierniejszym pomnikiem są
dzieła doskonałe na tyle, by obronić tak siebie,
jak i swego wskrzesiciela. Tu liryka miała
przyjąć
fakturę
kamiennego
cokołu,
fundamentu nietykalnego i imponującego nie
2
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za sprawą budowlanego spiżu, a dzięki
rewolucji i socjalizmowi, które to winny stać
się pigmentem wielkiego, świadomościowego
obelisku skonstruowanego dzięki utworom
krzewiciela postępowości.
W
czym
owa
innowacyjność
historyczna mogłaby wyrażać się pełniej, jeśli
nie w roku 1917? Rzekł Szkłowski:
„Majakowski wszedł w rewolucję jak do
własnego domu. Po prostu wszedł i zaczął w
tym domu otwierać okna”5. Skonstatował
trafnie i, choć mówił o rewolucji lutowej, w
której
upatrywał
sam
zainteresowany
nadejścia upragnionej „wolności sztuki”,
utożsamiając
z
przewrotem
możność
swobodnego, nieskrępowanego dbałością o
opinie władz wyrażania poglądów. Słowa
przyjaciela poety rozciągnąć można także na
rewolucję przełomową, mającą miejsce niemal
pół roku później. Ogromny entuzjazm
wzniecony w wyniku wydarzeń lutowych
skutecznie podtrzymywał się do wybuchu
przewrotu październikowego, który będąc nie
tąpnięciem a swoistym trzęsieniem ziemi,
doszczętnie pochłonął sobą swego przyszłego
apologetę. Niezaprzeczalnie rok 1917 stanowił
o faktycznym upolitycznieniu działalności
pisarskiej oddanego barda, choć, co należy
zaznaczyć, nie podjął on pisarstwa w duchu
październikowym, w imię prawd własnych,
partykularnych, a dla nadrzędnej wartości,
którą jawiło się być dobro społeczeństwa.
Bynajmniej, nie pozostawał biernym widzem
toczących się na arenie dziejów rozruchów
samemu czynnie angażując się w ogólne
manewry polityczne w Piotrogradzie oraz
śledząc uważnie poczynania polityczne i
utrwalając je pisemnie.
Jak dalece sięgała jego afirmacja rewolucji?
W jakim wymiarze krążył Majakowski
wokół października 1917 roku? Czy mamy
prawo
nazywać
go
„utopistą”?
Zafascynowany
nastawaniem
nowej
rzeczywistości, której przeobrażanie się
zaabsorbował
odgórnie,
wiążąc
z
następowaniem jej wdrażanie własnych
oczekiwań i postulatów, literat wpływał na
status quo twórczością explicite poetycką,
wnosząc własne, idealistyczne tłumaczenia.

Próbując oddziaływać na przewrót w materii
tak wewnętrznej, jak i zewnętrznie – kreując
percepcję wydarzeń roku 1917 wśród ludzi
znajdujących się z boku, twórca wtopił się w
samo pojęcie rewolucji wyrażając poprzez nią
siebie. Widoczny jest fakt pogodzonego
uzupełniania – październik stanowił conditio
sine qua non Majakowskiego na niwie ideowej i
autorskiej, natomiast słynny propagator
konstytuował
ją
wśród
proletariackiej
społeczności.
Nie sposób odpowiedzieć na pytanie
kto kogo kształtował, gdyż o ile rewolucja
ugruntowała pozycję swego piewcy jako
twórcy stricte politycznego, o tyle ukazywanie
i interpretowanie jej masom było zadaniem
poety. Krążył wokół zagadnienia roku 1917
powierzając mu całe swoje sensorium,
recypując materię rewolucji nade wszystko –
programowo i idealistycznie w przełożeniu na
semiotykę służącą oddaniu myśli orbitujących
w stosunku do jądra – aksjomatów owego
przełomu. Politycznie i w zamyśle, zgodnie z
własnymi
wyobrażeniami
na
temat
pozytywnej
roli
„zrywu”,
na
poły
samozwańczo oraz predestynowanie przyjął
rolę literackiego zaszczepiania w imię
zamysłu rewolucji i idei człowieka. To właśnie
człowiek, choć nie jako zindywidualizowana
jednostka a budulec zbiorowości prostych
rzesz, stanowił podmiot utworów. Człowiek,
który w przemnożeniu stał się masą, lecz bez
ujęcia pejoratywnego. To masa, a właściwie
masy skupiały w sobie miraż przykładnego,
socjalistycznego
społeczeństwa.
Społeczeństwa, w którym istotny był brak
miejsca przeznaczonego na klasę gnuśnej,
przestarzałej
burżuazji
utożsamianej
z
pojęciami: „białych”, „nieczystych”, „ich”,
zantagonizowanych
z
„czerwonymi”,
„czystymi”, „nami” – kastą robotniczą. Choć,
co należy zaznaczyć, owe porównania
odbywały się na polu pojęciowym oraz
manifestacyjnym Z upływem czasu zwrócił
Majakowski uwagę na nieszczelność i
niewystarczalność formacji i fakt, iż granice
między
pozornie
sprzecznymi
ugrupowaniami zaczęły się zacierać w wyniku
5
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odchodzenia tak jednych, jak i drugich od
sztandarowych założeń i wierności wyobrażeń
na rzecz ohydnych, niskich pobudek i
partykularnych kompromisów. Szczególnie
zapalczywie piętnował zdradzieckich braci
współprogramowych,
co
wynikało
z
niezwykłego idealizmu poety, aczkolwiek tak
przekonania, jak i wizja tworzonego przezeń
świata – rzeczywistości oderwanej od tradycji,
powstającej użytkowo dla ludzi, ilustrującej
nowy typ kulturowy – nie stanowiły
arkadycznego mirażu.
Analogicznie,
bez
pierwiastka
wydumania, z pełnym przekonaniem co do
możności przełożenia na grunt realny wizji,
głosił piewca konieczność powołania nowej
istoty ludzkiej, żyjącej w doskonałej harmonii
z rodzącą się, innowacyjną współczesnością –
obywatela
świadomego
i
aktywnego
politycznie, nade wszystko jednak –
szczęśliwego
i
„masowego”,
któremu
przewodzić miał Lenin  „mózg i głowa świata
mas”,
uosobiony
z
„uczłowieczeniem
6
ludzkości” .
Czy był więc Majakowski utopistą?
Traktując termin literalnie należy
zwrócić uwagę na odrębność pojęć „utopii” i
„idealizmu” jako, że nie powinno się stosować
ich wymiennie w odniesieniu do barda
rewolucyjnego. „Idealizm” bazuje na realnym
fluidzie, wspomaga się imaginacjami – choćby
i dalece idącymi; „utopia” zaś posiłkuje się
zawsze
nowatorskim,
nihilistycznym
wglądem
bez
weryfikacji
rzeczywistej.
Owszem, roztaczał wizję życia nowego,
lepszego, opartego na wartościach braterstwa i
równości sytuując październik roku 1917 na
pantałyku
zdarzeń
prowokowanych
i
przeprowadzanych przez ludzi świadomych i
postępowych. Jednak fantazmaty te ściśle
określone były w miejscu i czasie oraz
pozwalały na zderzanie ze światem,
porządkiem zastanym. Ufał w nastanie ładu,
na straży którego stanąć mieli adepci i
wychowankowie rewolucji. Wyobrażenia te
jednak
nie
stanowiły
mirażu
fantasmagorycznego, a przeciwstawiały się
swemu złemu bratu bliźniakowi – stanowi
faktycznemu. Ideologicznie środek ciężkości

wyznaczał
czerwony
bard
w
przekształceniach.
Zachwyt, zdumienie tokiem przemian
silnie widoczny jest w dziełach poety
wyrażającego w każdym utworze mocno
zaznaczony wkład emocjonalny, choć ten
ulegał coraz to nowym wymiarom. I tak „Nasz
marsz” stanowi apoteozę transformacji, ruchu,
wręcz biegu; obrazuje nastające historyczne
novum przeciwstawione przestojowi okresu
przedrewolucyjnego. Za to powstała nieco
później, w roku 1918, „Oda do rewolucji”
mimo, iż nie różni się celem wypowiedzi, to
tonem i formą owszem. Chociaż stanowi
pochwałę października, skupia się na
bezwzględnej obronie przewrotu przed
niegodnymi go ignorantami, ujawnia pogardę
dla mieszczańskiej burżuazji. Osoba mówiąca
zastanawia się nad realnym celem dążeń,
przekształceń, nieco wątpi pytając o faktyczne
meritum, lecz ciągle – nade wszystko –
wierzy.
Truizmem
jest,
iż
wiara
Majakowskiego bazuje na rewolucji, jednakże
ile w niej surowej, empirycznej rewolucji
faktycznej, a w jakim stopniu opiera się twórca
na własnej, kazuistycznej wizji „ewolucji”? Jak
dalece gloryfikował weryfikowalny rok 1917, a
w jakim stopniu nieświadomie wznosił swój
własny
jego
obraz?
Niezależnie
od
odpowiedzi zastrzec należy, iż wdrażał miłość
doń niezwykle skutecznie.
150 000 000
Peregrynując przez dalsze utwory
poety trzeba by zwrócić uwagę na przebijającą
się ponad efemeryczne wysublimowanie
impulsywną retorykę ekspresję wypowiadaną
przez nagłość, porywczość, które w sposób
doskonały oddziaływały na percepcję rzesz
ludzkich.
Pochłonięty redagowaniem rewolty
Majakowski stworzył w latach 19191920
poemat „150 000 000” – epos traktujący o
walce Iwana, alias Rosji, z Wilsonem z
Ameryki o pożądany kształt państwa bez
naleciałości Zachodnich. Dzieło to napotkało
problemy wydawnicze i pejoratywny odzew
Lenina, któremu jednak nie sposób było
6
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dziwić się – lider partii bolszewickiej
propagował dojście do socjalizmu drogą
pokojową, jako iż sam komunizm jawił się być
ustrojem pacyfistycznym, ergo bezkrwawym, i
stabilnym w przeciwieństwie do innych,
potencjalnych
porządków
państwowych.
Tymczasem nie kto inny jak zaangażowany w
powstawanie nowego ładu bard bolszewicki, z
komunistycznofuturystycznym
pozdro
wieniem
dał
wyraz
„komunizmowi
chuligańskiemu” szkicując drogę dojścia do
pożądanego stanu walką drapieżną i brutalną.
Podobne problemy adaptacyjne napotkało
„Misterium – buffo”, któremu przeciwstawiał
się Gosizdat – państwowe wydawnictwo. I w
tym dramacie ukazał autor walkę między
dwoma opozycyjnymi obozami politycznymi
tak, że czytelnik nie wykazuje trudności w
identyfikacji obu wrogów7.
Wobec powyższych dzieł mógł więc w
opinii
społecznej
uchodzić
„palacz
wszechczasów” za mąciciela, co zresztą
zyskuje dodatkową konstytucję w kontekście
całego niepokornego żywota poety – trudno
nie przyjąć podjętej przez państwo prewencji
tyczącej się publikacji kontrowersyjnych
pozycji.
Po samobójczej śmierci „czerwonego
demiurga” wzniecono powszechne larum i
swoistą
burzę
powtarzających
się
potencjalnych przyczyn tragedii. Wśród wielu
opinii, domniemywań, z zainteresowaniem
należałoby przyjrzeć się przywołaniu sylwetki
jesieninowskiego
„czarnego
człowieka”
skupiającego w fatamorganicznym wizerunku
postać zdeprecjonowanego, znienawidzonego
„ja” prześladującego tak Jesienina, wcześniej
Puszkina, jak i Majakowskiego,
choć – karykaturalny demon ostatniego
wyjaskrawiał szczególne koszmary8.
Jakie cechy szczególne posiadało
wrogie oblicze Doppelgängera poety, iż nie
pozwoliło twórcy na ocalenie własnej osoby?
Rok 1930 wiązał się z fatalnym przyjęciem
przez
publiczność
później
legendarnej
„Łaźni”, wstąpieniem pisarza do RAPP
(Rosyjskie
Stowarzyszenie
Pisarzy
Proletariackich), odebranym przez przyjaciół
jako zdradę, nieporozumieniami w związku z,
notabene zamężną, Weroniką Połońską,

nieprzychylnymi opiniami figur świata
kultury oraz, przede wszystkim – z depresją.
W 1915 roku przepowiedział nadejście
rewolucji w „cierniowym wieńcu” datując ją
na 1916. Pomylił się o rok. Innym razem
skonstatował, iż człowiek jego pokroju zawsze
będzie samotny. Miał rację9.
Czym
był
„czarny
człowiek”
Majakowskiego?
Świadomością własnej ograniczoności
będącej
ograniczonością
Übermenscha.
Świadomością braku gotowości świata,
któremu pragnął nadać nowe ramy. Kim był
„czarny człowiek” autora? Nim samym?
Władysław Broniewski w jednym z wersów
poświęconych zmarłemu napisał: „Całe życie
można wybierać”10. Wybrał więc Majakowski
śmierć  tragiczny protest przeciw bezsilności
życia w zastanej formie, wobec którego
racjonalne oceny czy analizy stają się
niedorzeczne.
W
obliczu
stanu
presuicydalnego
nie
mógł
„kreator
październikowy”
rozważać
innego
rozwiązania
dla
własnego,
wszechogarniającego cierpienia. Samobójstwo
nie
było
wynikiem
przegranej,
jak
interpretowano niejednokrotnie przytaczając
słowa o rozbitej o byt łódce. Zabrakło
alternatyw
przemawiających
za
wertykalizacją, realizm pozbawił wiary,
brutalnie zaprzeczył ideom. Nadzieja na
realizację głoszonych postulatów okazała się
być kalekim Dawidem. Nie znienawidził
poeta jednak rewolucji. Ponad afekty doń
żywione wyrastał zwyczajnie żal zrodzony z
niezrozumienia dotkliwej degradacji swojej
osoby oraz głęboka pogarda dla obrzydliwych
porozumień, które zastąpiły bezpardonowy
bój.
Czy został ofiarą rewolucji?
Nie. Stał się jej świadomym dzieckiem,
7
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ofiarą
nieudolnych, oportunistycznych
wychowanków roku 1917. Był Majakowski
eunuchem
przewrotu?
Bynajmniej,
z
rozmysłem
zdecydował
się
głosić
wysublimowane
wizje,
jeszcze
swoje,
natomiast przedstawiane otoczeniu, niejako
narzucane już obiektywne, społeczne.
Poeta sprawiał wrażenie człowieka
przez całe życie potrzebującego dążyć, bez
luksusu osiągania, posiadania, przystanięcia i
uspokojenia. Notoryczne braki, konieczność
podejmowania gonitwy – zawsze sensownej,
zawsze
doszczętnie
pochłaniającej,
wojowania, krzyczenia „w imię”; palący
przymus siania na gruncie lirycznym, w
konfrontacji z którym choćby efemeryczny
postój skazywał na formę osobliwej,
chwilowej śmierci – poetycko umierał przecież
niejednokrotnie…
Czy zakotwiczając się, odnajdując jedno
ze swoich miejsc, pozorny spokój w idei
rewolucji mógł Majakowski przypuszczać, iż
zaślepiające uwielbienie naiwnie dobrego i
pięknego października 1917 – z zastrzeżeniem,
iż udziałem barda było prostoduszne
pojmowanie będące przymiotem dziecka i nie
wynikające z głupoty – stanie się miłością do
powszechnie opluwanego lub przynajmniej
dyskusyjnego „złego tego kogoś 1917”?
Zdecydowanie nie, ponieważ dystans i wgląd
wynikają z perspektywy czasu. Swoim
pierwotnym przekonaniom pozostał literat
wierny do końca życia umacniając się w
ufności i własnych tłumaczeniach. Mianowany
„trybunem ludowym” głosił prawdy w
pewien sposób niedostępne, skoro obarczone
niemożliwością wcielenia ich w rzeczywistość.
Nie można jednak zarzucić potrzeby
głoszenia, bo ponad mówienie podejmował
potrzebę bycia słuchanym, w końcu to dla
ogółu zrezygnował z twórczości egotycznej.
Wobec tego – o co walczył Majakowski?
O
przysposobienie
rewolucji
bolszewickiej w użytkowym wymiarze. Z kim
walczył? Pomijając nieustanne mierzenie się z
antagonistami braci proletariackiej wydaje się,
iż toczył bój twórca z samym sobą. Choć był
osobą dalece nieokiełznaną, nie powinno się
odmówić twórcy bycia koherentnym  należy

ów stan pokreślić przechodząc do ukazania
częstego dokonywania literackiego potlaczu
swego wizerunku, najczęściej na polu
ideowym miotając się między własnymi,
często niezrozumiałymi emocjami. Niszczenie
nie było zabiegiem bezcelowym, zawsze
stanowiło
element
poszukiwania
–
odnajdywania samego siebie. Czy się to
udało? Kwestia sporna. Sądzę, iż dla
Majakowskiego największe znaczenie miał
sam proces.
Pokutuje opinia, iż był urodzonym
samobójcą, personą uzależnioną od wielu
powoli wyniszczających czynników. Nic
bardziej
mylnego.
Nie
hołdował
samowyniszczeniu, a symboliczne zabijanie w
utworach osób mówiących tożsamych z
autorem nie wnosiło o potrzebie epatowania
śmiercią. To, co nade wszystko przemawiało,
jak i dalej pobrzmiewa w dorobku
Majakowskiego, to rzeczywiście uczucie lęku,
poczucie indywidualnego nieszczęścia, brak
wiary odnoszące się do osoby własnej, a nie
ogółu.
W
kwestii
społeczeństwa
konsekwentnie postulował poeta i kreował
jutro lepsze niż dziś, bo, jakże naturalnie,
wywodzące się z rewolucji bolszewickiej.

II

RECENZJE

KIM JESTEM?
– PROSTE PYTANIE, TRUDNA ODPOWIEDŹ

Sławomir Józefiak

O książce Doroty Jaworskiej Tożsamość narodowa na pograniczu. Poczucie tożsamości
narodowej w narracjach uczniów, rodziców i nauczycieli polskich szkół na Litwie,
Toruń 2012, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 330.

Pytanie o to, co znaczy być Polakiem na
Litwie stanowi motyw przewodni rozważań
Doroty Jaworskiej w jej najnowszej pracy.
Autorka jest adiunktem w Instytucie
Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Jej
zainteresowania skupiają się wokół zagadnień
poświęconych tożsamości w perspektywie
wielokulturowości
i
międzykulturowej
formule współpracy na linii szkoładom, w
tym
dialogowi
między
rodzicami
i
nauczycielami.
Książka
jest
efektem
kilkuletnich prac autorki nad przedstawionym
tematem,
w
tym
badań
terenowych
przeprowadzonych
w
polskojęzycznych
szkołach na Litwie w latach 20042007,
zakończonych pracą doktorską pod tym
samym co książka tytułem i uzyskaniem
tytułu doktora w 2010 roku. Praca Doroty
Jaworskiej prezentuje ciekawy nurt polskiej
nauki skupiający się na badaniu różnorodnych
aspektów funkcjonowania polskiej mniejszości
na Litwie, w tym zwłaszcza polskojęzycznego
szkolnictwa. Do tej pory temat ten poruszany
był w kilku książkach wydanych zasadniczo
w ostatnich latach, m.in. w pracach Renaty
RuniewiczJasińskiej („Oświata polska w
niepodległej Litwie, Łotwie i Estonii w latach
19912001”),
Henryki
Sokołowskiej
(„Wielojęzyczność
a
umiejętności
komunikacyjne uczniów szkół polskich na
Litwie”), czy też w zbiorowej pracy pod
redakcją Małgorzaty GłowackiejGrajper i
Roberta Wyszyńskiego („Polska inteligencja
na Wschodzie: teraźniejszość i perspektywy”).
Praca podzielona została na dwie
części. W pierwszej, liczącej 4 rozdziały i 78
stron, autorka wyjaśniła pojęcia, jakimi
posługuje się w dalszej części pracy.
Zaprezentowała też główne perspektywy i
teorie
badawcze,
które
wykorzystała

analizując zdobyty materiał. W tej części
znalazło się też miejsce na zarysowanie tła
politycznospołecznego badanego problemu.
Należy podkreślić, że tak skonstruowane
wprowadzenie do dalszej, analitycznej części
stanowi ważny element pracy i pozwala
czytelnikowi, nawet temu niezorientowanemu
w omawianej problematyce, na poznanie
zasadniczych pojęć i teorii badawczych
wykorzystanych przez autorkę oraz ogólne
zapoznanie się z położeniem polskiej
mniejszości na Litwie w okresie, w którym
przeprowadzane były badania.
Druga część pracy składa się z 6
rozdziałów, liczących łącznie 215 stron. Z tej
liczby 5 rozdziałów poświęconych jest treści i
wynikom badania przeprowadzonego przez
autorkę na Litwie, a ostatni to rozważania
oparte na nieco innej bazie źródłowej, choć
odnoszące się do tego samego problemu i
częściowo podobnej grupy respondentów. W
pierwszym przypadku o osobach biorących
udział w badaniu wiemy niewiele. Autorka
poddała badaniu 17 uczniów, 17 nauczycieli i
15 rodziców. Znalazły się wśród nich osoby z
Wilna oraz kilku podwileńskich miejscowości,
m.in. ze Święcian i z Ejszyszek. Autorka
podała też krótkie zestawienie dotyczące płci
respondentów oraz ich podziału ze względu
na grupy wiekowe. Z niektórych narracji
możemy dowiedzieć się nieco więcej o
badanych,
głównie
o
miejscu
ich
zamieszkania, zawodzie, (w przypadku
nauczycieli – specjalizacji zawodowej), a także
wieku. Tylko jedna osoba szczegółowo opisuje
swoją karierę naukową, podczas gdy
zdecydowana
większość
respondentów
wspomina o tym dość ogólnikowo. W drugim
przypadku materiałem wyjściowym dla
badania
stały
się
prace
uczniów

polskojęzycznych szkół, nadesłanych na
konkurs
„Moja
mała
ojczyzna”,
zorganizowany przez Centrum Edukacji
Nauczycieli w Gdańsku. Grupa objęta
badaniem to 87 osób w wieku 1418 lat, które
zdecydowały się przysłać swoje prace w
formie opowiadań, wierszy i innych form
pisemnych. Należy podkreślić, że w tym
przypadku badanie zostało przeprowadzone
na materiale powstałym dla celów konkursu o
określonej problematyce i skierowanym do
określonej grupy odbiorców, a co za tym idzie
nie przeznaczonym w pierwotnym założeniu
ich autorów do analizy badawczej.
Autorka książki postanowiła spojrzeć
na powyższe materiały przez problem
poczucia tożsamości ich autorów w aspekcie
rozwojowym,
międzygeneracyjnym
i
edukacyjnym. W wyniku przeprowadzonej
analizy dokonała typologizacji wzorów
polskości
oraz
scharakteryzowała
wyszczególnione w ten sposób grupy
wzbogacając swoje ustalenia o krótkie cytaty z
wypowiedzi
respondentów,
a
także
prezentację
wybranych
przypadków,
uznanych przez autorkę za ciekawe, ukazujące
różnorodność
dyskursu
i
procesu
prezentowania
tożsamości
narodowej.
Autorka chciała w ten sposób zaprezentować
różnorodne techniki przystosowywania się
przedstawicieli polskiej mniejszości do
dzisiejszych warunków życia w państwie
litewskim,
w
społeczeństwie
wielokulturowym, określonym przez nią jako
(wieloaspektowe) pogranicze. Wykorzystała
do tego celu kilka metod, wśród których za
ramową można uznać teorię Erika Eriksona,
ujmującą życie człowieka jako strukturę
kolejnych faz rozwoju, związanych z
konfliktami,
których
przezwyciężenie
wzbogaca człowieka o konkretne siły witalne.
Stąd też wynikł podział respondentów na trzy
grupy badawcze: uczniów, rodziców i
nauczycieli, reprezentujących różne, ale ściśle
ze sobą powiązane i mocno na siebie
oddziałujące grupy społeczne.
Autorka w swoich rozważaniach
skupiła się na pojęciu tożsamości opartej o
perspektywę własną jednostki oraz jej relacje z
otaczającym ją światem, którego stanowi

część. Punktem odniesienia stał się wybór
przez respondentów polskojęzycznej szkoły
jako wystarczająco wyraźnej deklaracji
tożsamościowej. Siłą rzeczy ograniczyło to
grupę potencjalnych osób objętych badaniem,
wykluczając uczęszczające do innych szkół
dzieci z polskich i mieszanych rodzin, w
których jedno z rodziców deklaruje polskie
pochodzenie. Autorka podkreśliła, że jej celem
było
pogłębienie
rozumienia
pewnych
tendencji w polskiej społeczności na Litwie, a
nie ich wyjaśnienie. W związku z tym czytając
książkę zapoznajemy się z postawami osób,
lecz nie poznajemy zjawiska. Uwzględniając
to ograniczenie można stwierdzić, że cel został
osiągnięty, a sama praca jest tylko prologiem
do pogłębionych badań nad podjętą przez
badaczkę problematyką.
Żałować można, że praca ukazała się
tak późno, ponieważ aż 5 lat od zakończenia
badań i 2 lata po obronie pracy doktorskiej.
Przybliża bowiem temat ciekawy i aktualny,
ale ulegający nieustającym i niemal na naszych
oczach zachodzącym przemianom. Praca
sygnalizuje jedynie pewne problemy, które
wymagają dalszych i zakrojonych na większą
skalę badań. Wynika to głównie z faktu, że
problem podjęty przez Dorotę Jaworską nie
został do tej pory stosownie opracowany.
Przyszłe badania powinny objąć nie tylko
osoby
związane
z
polskojęzycznym
szkolnictwem, ale również, a może przede
wszystkim Polaków uczących się w szkołach
litewsko bądź rosyjskojęzycznych. Te grupy
są bowiem najbardziej podatne na zjawiska,
które autorka przedstawiła i próbowała opisać
w swojej pracy.

POGRANICZE TEORII
I PRAKTYKI

Piotr Oleksy

O książce Doroty SierońGalusek i Łukasza Galuska Pogranicze. O odradzaniu się kultury,
Kolegium Europy Wschodniej, 2012.

Wydana przez KEW praca krakowskich
autorów
jest
studium
poświęconym
funkcjonowaniu
sejneńskiego Ośrodka
„Pogranicze – Kultur, Sztuk, Narodów”. Nie
łatwo w prostych słowach powiedzieć, czym
jest Pogranicze. Działalności Ośrodka nie bez
przyczyny poświęcono książkę, instytucja ta
działa już ponad 20 lat (powstała 1991 r.), z
resztą samo słowo „instytucja” wydaje się w
tym wypadku za ciasne. By przybliżyć temat
nie zorientowanemu czytelnikowi trzeba
jednak użyć pewnych uproszczeń. Pogranicze
działa na polu dialogu międzykulturowego w
Europie Środkowej i Wschodniej, ze
szczególnym „naciskiem” na lokalny dla
Ośrodka dialog polskolitewski. W tym
konglomeracie, jakim jest Pogranicze, mieści
się między innymi oficyna wydawnicza, teatr,
muzeum, pracownia edukacyjna i wiele
innych „instytucji”. Czym zajmuje się
Ośrodek? W czasie pisania jego programu,
główne zadanie Pogranicza zdefiniował sam
Czesław Miłosz: „będziecie się zajmować
budowaniem tkanki łącznej! Czyż nie tak?”.
Od dwudziestu lat zespół Pogranicza
buduje „tkankę łączną” na różne sposoby i na
różnych kierunkach. Zaczęło się od spotkań
mieszkańców Sejn i okolic w siedzibie
Ośrodka, na którą zaadoptowano starą
synagogę. W czasie tych spotkań Polacy,
Litwini i potomkowie innych mieszkających
na tym pograniczu narodowości zaczynali po
raz pierwszy mówić o bolesnej przeszłości,
którą
wcześniej
mieli
obowiązkowo
zapomnieć. Bo odtwarzanie, czy też „terapia
pamięci” od początku była jednym z
głównych celów twórców Pogranicza. Nie jest
to miejsce na opis działalności Ośrodka ani na
streszczanie omawianej książki. Trudno
jednak nie wspomnieć o tak fascynującym
przedsięwzięciu jak „Kroniki Sejneńskie”,

czyli spektaklu teatralnym tworzonym co
roku na nowo przez dzieci, opartym na
zebranych przez nich samych, lokalnych
historiach
i
opowieściach
najstarszych
mieszkańców polskolitewskiego pogranicza.
Spektakl ten gości na deskach teatrów na
całym świecie. Warto też przypomnieć, że to
właśnie oficyna Ośrodka wydała jedną z
najważniejszych prac w pokomunistycznej
Polsce, czyli „Sąsiadów” Jana Tomasza
Grossa. Jednak to tylko nieliczne przykłady
tego wszystkiego co zostało zrobione...
Historia Ośrodka to także historia jego
twórców
–
Krzysztofa
i
Małgorzaty
Czyżewskich. Autorzy książki, prezentując
drogę Czyżewskich od alternatywnych,
wędrownych
teatrów
i
poznańskiego
czasopisma „Czas kultury” do zakorzeniania
się
na
pograniczu
pokazują
jakby
intelektualną
drogę
całego
pokolenia
obecnych pięćdziesięciolatków. Ludzi dla
których duchowymi przewodnikami byli
Miłosz, Vicenz, Celan, Venclova i inni twórcy
„mitu” Europy Środkowej, którą niczym
Atlantydę należy na powrót wydobyć.
Narzędziem do tego miała być właśnie walka
z zapomnieniem czyli „terapia pamięci”.
W czasach popularności dyskursu
pogranicza, książka ta w ciekawy sposób
pokazuje praktykę „życia na pograniczu”,
osadzając ją w odpowiedniej dawce teorii.
Sami twórcy Ośrodka są zarówno praktykami
jak i teoretykami. W książce znajdziemy
obszerne cytaty z prac i wywiadów Krzysztofa
Czyżewskiego oraz jego intelektualnych
przewodników.
Dzięki
temu
czytelnik
zapoznaje się zarówno z fenomenem Ośrodka
Pogranicze jak i zjawiska jakim jest
współczesne pogranicze. A jest ono, według
autorów książki „miejscem wyrzeczenia – nie
można go mieć na własność, niezależnie jak

bardzo się je kocha, trzeba je dzielić. Trzeba
tez pogodzić się z tym, że własne racje nie są
tam jedyne i ostateczne. Zawsze jest jeszcze
ktoś inny, kto również ma swoje racje. Co
szczególne, ten Inny nie jest Obcy, skoro w
oczach Innych sami stajemy się Innymi.
Trzeba zaakceptować to że nikt nie jest na
pograniczu zupełnie u siebie”.
Książka jest również studium ciężkiej i
trudnej pracy, która niejednokrotnie musi
przynosić więcej wątpliwości niż satysfakcji.
Czyżewski nie ukrywa, że przyjeżdżając na
polskolitewskie pogranicze nie do końca
wiedzieli jak trudny jest to teren. „Nie
zdawaliśmy sobie sprawy jak Sejny są bolesne,
jak
silnie
naznaczone
przez
pamięć
konfliktów, ciągle żywą u Polaków i
Litwinów”  mówi w przywoływanych
słowach założyciel Ośrodka. W innym
fragmencie natomiast mówi: „Oczywiście
trudno dotykać rany tak, by ją to uleczyło, a
nie rozjątrzyło. Ale na tym polega rola
kultury, która jeśli jest tworzona w prawdzie,
potrafi wypracować odpowiednie formy i
narzędzia, potrafi również uporać się z
demomonami, odpamiętnić bolesną historię
tak, by nie powróciła nienawiść, a zerwane
relacje między ludźmi zostały odbudowane.
Nie jest to łatwe, ale życie na pograniczu nie
jest sielanką i nigdy nie będzie”
Po dwudziestu latach od powstania
Ośrodka okazuje się, że nieuświadomione
przez wielu z nas trudności w relacjach
Polaków i Litwinów mogą przełożyć się na
wymiar polityczny. Widząc, że konflikty i
nieporozumienia potrafią odezwać się nagle
po okresie współpracy i spokoju trudno nie
przyznać racji Krzysztofowi Czyżewskiemu i
całemu zespołowi Pogranicza. Dlatego też
omawiana książka jak najbardziej trafia w
czas, doskonale pokazując teorię, a przede
wszystkim praktykę życia na pograniczu oraz
budowania dialogu międzykulturowego.

