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SPIS TREŚCI

TAŁYSZ-MUGANSKAJA AUTONOMICZNA REPUBLIKA JAKO PRZYKŁAD
WYKORZYSTYWANIA RETORYKI NACJONALISTYCZNEJ DLA CELÓW
POLITYCZNYCH W AZERBEJDŻANIE WCZESNYCH LAT 90 XXw.

Daniel Suliga

Na dyskursie wokół pierwszych lat niepodległości Azerbejdżanu po rozpadzie ZSRR bardzo mocno
odcisnęła się wojna karabaska. Tymczasem nie należy zapominać, że Azerbejdżan, podobnie jak
Gruzja, Ukraina, Tadżykistan czy Kirgistan również (pośród innych zjawisk charakterystycznych
dla intensywnego okresu transformacji w byłych republikach związkowych krótko po rozpadzie
ZSRR) zetknął się z problemem wewnętrznego separatyzmu, choć jego skala i konsekwencje były
zupełnie inne niż w wyżej wymienionych krajach.

Wstęp
W poniższej pracy skupię się na Tałyskim
separatyzmie,
jednocześnie
próbując
dać
odpowiedź, na ile fakt utworzenia Tałysz
Mangunskiej Autonomicznej Republiki (TMAR) w
1993 roku był rzeczywistym aktem przebudzenia
narodowego po 1991 roku, a na ile akcją
przeprowadzoną przez miejscowych dysydentów i
obliczoną
na
polityczne
korzyści.
Utworzenie TMAR w 1993 roku przeszło
niezauważone przez Polską literaturę naukową,
dlatego za podstawowe materiały źródłowe służyć
mi będą artykuły oraz analizy ukazujące się w
ówczesnej prasie rosyjskojęzycznej, a także raporty
organizacji zajmujących się mniejszościami
narodowymi na Kaukazie i ich sytuacją zarówno
w dniu dzisiejszym, jak i w przeszłości.

Azerbejdżan na początku lat 90.
– szkic sytuacji polityczno-społecznej
Okres przejściowy w Azerbejdżanie był
niezwykle burzliwy zarówno w sferze społecznej
jak i politycznej. Kraj ten miał w swojej historii
tylko krótki epizod związany z niezależnością po
upadku caratu, a jeszcze przed wkroczeniem
bolszewików
w
latach
19181920.
Zdecydowanie największym problemem
młodego państwa azerbejdżańskiego był konflikt o
Górski Karabach. Nieporozumienia na tym tle
istniały jeszcze w czasach ZSRR, a wzmocnienie
retoryki narodowej w Armenii i Azerbejdżanie stał
się katalizatorem dla szybkiego rozwoju
wypadków, które w krótkim czasie przerodziły się
w wojnę azerbejżańsko – armeńską, zakończoną
zawieszeniem
broni
w
1994
roku.

Poza wojną karabaską Azerbejdżan musiał
zmierzyć się z politycznym chaosem. W 1993 roku
doszło do zbrojnego przewrotu, w wyniku którego
 trzeci raz od sierpnia 1991 roku kiedy to
Azerbejdżan ogłosił niepodległość  zmienił się
prezydent. Pucz pułkownika frontu karabaskiego
Surata Husejnowa (tzw. gandżyński pucz, od
miejscowości w której się rozpoczął) skierowany
był przeciw drugiemu prezydentowi Elczibejowi,
który bardzo mocno akcentował związki
Azerbejdżanu z Turcją (propagując hasło „Dwa
państwa  jeden naród”). Kraj za jego rządów
popadał w ruinę ekonomiczną, spowodowaną
między innymi brakiem reform wewnętrznych
(Świętochowski 2006: 144149). Pucz rozpoczął się
w leżącym na wschodzie mieście Gandża. Na
początku czerwca powstańcy ruszyli na Baku. W
przeciągu miesiąca po burzliwych negocjacjach
politycznych oraz ruchach wojsk powstańczych
obalony został dotychczasowy prezydent Elczibej,
a jego stanowisko zajął Gajdar Aliev, który na
premiera wyznaczył Husejnowa. Okres ten
charakteryzował się brakiem scentralizowanego i
skutecznego aparatu władzy, a polityczne
intryganctwo skwapliwie wykorzystano w czasie
tworzenia TMAR (Hačaturov 1993), o czym szerzej
powiedziane będzie w dalszej części. Stabilizacja
nastąpiła dopiero wraz z umocnieniem swojej
władzy przez Alieva, który już pod koniec 1993 i
w 1994 roku rozpoczął budowanie silnego systemu
prezydenckiego
(Azerbajdžan…
1994).
Upadek ZSRR oraz toczona wojna
sprzyjały pogarszaniu się sytuacji ekonomiczno –
społecznej w kraju. Rządowi udało się co prawda
zastąpić rubla swoją walutą narodową – manatem,
ale w warunkach zupełnie nieprzygotowanej do
takiej zmiany gospodarki Azerbejdżanu zostało to

okupione hiperinflacją (w 1993 roku poziom
inflacji wyniósł 1129,1%) oraz skurczeniem się PKB
aż o 23% (Ibadogly 2001). Do tego kraj borykał się
z
problemem
uchodźców
wewnętrznych
uciekających
z
rejonów
objętych
wojną.
Problemom
społecznym
i
ekonomicznym
towarzyszył brak wyraźnego pomysłu elity
politycznej na reformowanie kraju i jego rolę w
polityce regionalnej i międzynarodowej.
Wszystkie nakreślone powyżej czynniki –
wojna, przewrót wewnętrzny, tragiczna sytuacja
społecznoekonomiczna znana z innych krajów
przeżywających trudny okres transformacji
bezpośrednio po upadku ZSRR, sprzyjały, a
można powiedzieć, że były po części przyczyną
wszelkich ruchów odśrodkowych mających na
celu oderwanie się od niepewnego centrum lub
przejęcie
nad
nim
kontroli.

Tałysze jako mniejszość narodowa w Azerbejdżanie
Azerbejdżan jako twór polityczny jak na
warunki kaukaskie nie posiada długich tradycji.
Jest jednocześnie państwem wieloetnicznym. Jego
położenie geopolityczne oraz uwarunkowania
historyczne determinują fakt istnienia lokalnych
mniejszości, silnie zakorzenionych w swoich
regionach. Dziedzictwo tureckie, islamskie,
połączenie tego z Zoroastryzmem i czynnikiem
słowiańskim spowodowało, że nawet w czasach
ZSRR nie udało się zagasić samoświadomości
mieszkających w Azerbejdżanie narodowości.
Wspomnieć należy choćby o Lezginach, Udinach,
Kurdach,
czy
wreszcie
Ormianach.
Tałysze
żyją
w
południowym
Azerbejdżanie. Ich region zamieszkiwania jest
dość zwarty (patrz mapka) i obejmuje regiony
Lenkorański, Astarinski i częściowo Masallinski i
Lerikski. Jest to lud indoirański. Część Tałyszy
zamieszkuje północny Iran (według spisu z 1999
roku 112 tysięcy). Tałysze to muzułmanie  są
wśród nich zarówno szyici, jak i sunnici (Kotecha
2006). Tałysze mają swój język – tałyski, należący
do grupy irańskiej języków indoeuropejskich, choć
zdecydowana większość z nich, nawet ci żyjący w
najbardziej odizolowanych od reszty kraju
regionach, jest dwujęzyczna i mówi w języku
azerskim w stopniu natywnym (Clifton 2005).
W latach 20., kiedy władze sowieckie
prowadziły politykę korenizacji, opublikowane
zostało kilka setek książek w języku tałyskim,

możliwa była nauka w tym języku w szkole
średniej, a Tałysze posiadali własną gazetę. W 1919
roku od maja do czerwca funkcjonowała nawet
TałyszMuganskaja
Sowiecka
Republika
w
zestawie Rosji Sowieckiej (Ivanov 1994). Według
spisu z 1926 roku na terenie Azerbejdżanu
mieszkało 77.3 tys Tałyszy, co stanowiło 3.3%
ludności całego kraju. W 1939 roku liczba
Tałyszów stanowiła 3% ludności całego kraju. W
kolejnych spisach powszechnych narodowość
tałyska już nie figurowała. Na długie lata naród
stracił możliwość identyfikacji się w spisach
powszechnych na rzecz narodu tytularnego
republiki, czyli Azerbejdżan. Język azerbejdżański
stał się językiem oficjalnym, Tałysze w swoim
języku mogli posługiwać się jedynie w domu.
Utrzymaniu
samoidentyfikacji
narodu
na
wysokim poziomie nie sprzyjał fakt, że regiony
zamieszkiwania narodu są regionami wiejskimi, z
małą
gęstością
zaludnienia
oraz
słabo
rozwiniętymi centrami edukacyjnymi. Związani z
Azerbejdżanem autorzy podkreślają, że Tałysze
dość silnie identyfikowali się z Azerbejdżanami,
szczególnie, że kultury tych dwóch naródów nie
różniły się znacznie (Musabekov 2001). Inni z kolei
podkreślają, że Tałyszom bliżej jest kulturowo,
historycznie i politycznie do ludów irańskich, niż
do tureckich Azerbejdżan (Agadžanân 2006)1.
W ostatnim spisie powszechnym z 1989
roku tylko 21tys. osób spisało się jako Tałysze. Co
ciekawe, w kolejnym spisie, z roku 1999 Tałyszów
w Azerbejdżanie było już 80tys., co stanowiło 1%
ludności całego kraju. Liczba ta jest cztery razy
wyższa, od tej, którą ukazywał spis z 1989 roku.
Mówi się, że jest zaniżona ze względu na politykę
władz Azerbejdżanu niesprzyjającą mniejszościom
narodowym oraz wynikającym z doświadczeń
historycznych
strachem
narodu
przed
identyfikowaniem się jako Tałysze (Kotecha 2006).
Jak widać, dane spisowe mogą dać nam ogólne i
bardzo mgliste pojęcie ilu faktycznie Tałyszy
zamieszkuje Azebejdżan.
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Hummatow urodził się w 1948 roku. Do 1990

należał do Partii Komunistycznej. Był jednym z założycieli
Narodowego Frontu Azerbejdżanu, a później Tałyskiej

Nacjonalnej Partii Odrodzenia. Uczestniczył w stopniu

pułkownika w wojnie karabskiej. Pod koniec 1993 i na
początku 1993 roku był zastępcą ministra obrony Gazijeva.

Ten fakt skwapliwie wykorzystuje do teraz
zarówno strona rządowa, jak i liderzy środowiska
tałyskiego.

Powstanie i upadek Tałysz-Muganskiej
Autonomicznej Republiki w 1 993 roku
Politycznoideowe
podwaliny
pod
utworzenie autonomicznej republiki tworzyła
założona w końcówce lat 80. Tałyska Narodowa
Partia Odrodzenia. Partia stała na stanowisku, że
Tałyszy jest w Azerbejdżanie około miliona,
powinni więc posiadać oni szeroką autonomię,
gdy tymczasem przez władze Azerbejdżanu
traktowani
są
jako
część
społeczeństwa
azerbejdżańskiego, która w dodatku nie uważa
siebie za oddzielny naród (Ivanov 1994). Takie
podejście do sprawy mniejszości było kontynuacją
polityki sowieckiej, eksponującej dominującą rolę
narodu tytularnego.
Ogłoszenie 7 sierpnia 1993 roku Tałysz
Muganskiej Autonomicznej Republiki przez
Hummatowa
było przełomem w najnowszej
historii
Tałyszy.
Ogłoszenie
niepodległości
poprzedzone było szeregiem akcji politycznych
podejmowanych przez lokalnych liderów na
scenie lokalnej i krajowej. Przede wszystkim
przyjrzyjmy się bliżej kalendarium wydarzeń.
W maju swój bunt ogłasza pułkownik Surat
Husejnov. Już 4 czerwca Elczibej zmuszony jest
opuścić Baku i udać się w swoje rodzinne strony w
Nachiczewaniu (de Vaal 2005). Do Baku przybywa
Aliev, który zaskakująco szybko wchodzi w
kooperację z Narodowym Medżlisem, czyli
azerbejdżańskim parlamentem. Hummatow ze
swoimi stronnikami chciał zorganizować na
początku czerwca w Lekoranie, głównym mieście
Tałyszy, demonstrację w
znak poparcia dla
Husejnowa. Nie pozwolił jednak na to mer miasta,
który został decyzją Rady Miejskiej 15 czerwca
zdjęty ze stanowiska, a jego miejsce zajął właśnie
Hummatow
(Abaszoda
2003)2.
Oficjalne
ogłoszenie republiki miało miejsce 21 czerwca 1993
roku (Ivanov 1994). O tym akcie szeroko pisze
Aboszoda, argumentując, że w świetle prawa
Azerbejdżanu była to całkowicie legalna decyzja.
W Azerbejdżanie nadal obowiązywała konstytucja
sowiecka, według której, władza najwyższa w
danej republice związkowej należała do Rady
Najwyższej,
składającej
się
z
delegacji
deputowanych ludowych. Rada została po 1991

nielegalnie rozwiązana, a w jej miejsce utworzono
liczący 50 posłów Narodowy Medżlis, wśród
których tałysze reprezentowani byli tylko przez
dwóch. W TMAR powstał miejscowy Narodowy
Medżlis liczący 250 deputowanych, który zaczął
domagać się ponownego zwołania Rady
Najwyższej
Azerbejdżanu
aby
uregulować
sytuację
prawną
w
kraju.
Utworzenie TMAR zbiegło się w czasie z
buntem na wschodzie, podniesionym przez
Husejnowa, a dokładniej z zamieszaniem na
szczytach władzy, który spowodował. Hummatow
zapewnił sobie wsparcie byłego ministra obrony
Gazijeva i przysiągł wierność pierwszemu
prezydentowi
niepodległego
Azerbejdżanu,
Mutalibowowi. Prawdopodobnie ani Hummatow,
ani Husjnow nie spodziewali się, że Aliev tak
szybko zyska sobie Narodowy Medżlis jako
sojusznika i z jego pomocą sięgnie po pełnię
władzy (de Vaal 2005).
W narracjach dotyczących utworzenia
TMAR uderza brak czynnika narodowościowego.
Nawet u Aboszoda, który bardzo często stara się
podkreślać zarówno liczebność, jak i znaczenie
narodu
Tałyskiego,
ciężko
doszukać
się
jakiejkolwiek informacji na temat wieców,
demonstracji czy innych objawów poparcia
organizowanych spontanicznie przez miejscową
ludność. Trudno oprzeć się wrażeniu, że
dyrygentami,
a
jednocześnie
jedynymi
wykonawcami i osobami zaangażowanymi w
tworzenie TMAR była stosunkowo wąska grupa
dysydentów, z których większość była wcześniej
nie tyle działaczami narodowymi, ile członkami
Partii.
10 lipca Hummatow spotkał się w Baku z
Alievem. Ten drugi miał mu oferować wysokie
stanowiska we władzach centralnych, jednak
Hummatow się nie zgodził. Dość prawdopodobne,
że chodziło nie tyle o różnice polityczne, co o
układ aliansów. Za Hummatowem stał Gazijew,
który postrzegany był za zwolennika ścisłej
współpracy z Rosją, zwolniony przez Elczibeja ze
2Abaszoda

jest Tałyszem, bardzo mocno zaangażowanym w

proces tworzenia republiki w 1993 roku. Uważany jest za
jednego

z

głównych

przywódców

narodowego

ruchu

Tałyszy. Jest głównym redaktorem i wydawcą gazety ta
łyskiej „Szawnyszt”. Por. Amelina Â., 2007, Talyŝi ne u del.
Nacional’noe men’ŝinstvo v Azerbajdžane ne zamečaût ni
Zapad, ni Vostok, Nezavisimaâ Gazeta..

stanowiska ministra obrony z powodu oskarżeń o
defraudacje pieniędzy na wojnę, był bliskim
znajomym Pawła Graczowa. Co prawda Aliev
również na początku swojej władzy poszedł na
współpracę z Rosją, chociażby wprowadzając
Azerbejdżan do WNP, ale była to pragmatyczna
polityka obliczona na uzyskanie doraźnych celów
politycznych w tej trudnej sytuacji, w jakiej
znajdował się Azerbejdżan. Pokazała to późniejsza
współpraca z zachodnimi koncernami w
najważniejszym dla kraju sektorze naftowym.
Natomiast premier Husejnow jawnie nie wspierał
swojego wydawałoby się politycznego przyjaciela
Hummatowa, chociaż jednocześnie nie reagował
na wydarzenia na południu tak jak życzyłby sobie
tego Aliev (Šermatova 2001).
Po nieudanych negocjacjach Hummatow
wrócił do Lekoranu. Na początku sierpnia gościł
tam Husejnowa, który jako premier (stojący w tym
bardziej otwartej opozycji do Alieva, im bardziej
ten drugi umacniał swoją władzę) oglądał na
własne oczy jak wyglądała sytuacja w regionie.
Kolejną przełomową datą dla TMAR jest 7
sierpnia, kiedy udało się w końcu zebrać
Narodowy Medżlis (który był 5 razy większy od
parlamentu krajowego w tym czasie, zasiadało w
nim bowiem 250 deputowanych) i oficjalnie
przyjąć konstytucję TMAR. Ogłoszono republikę,
pozostawiono ją jednak w zestawie Azerbejdżanu,
przyjmując tym samym model federalny.
Prezydentem został Hummatow, a marszałkiem
sejmu Abaszoda (Abaszoda 2003). Spowodowało
to szybką reakcję centrum. Parlament oskarżył
Hummatowa, że chce odłączyć południe od
Azerbejdżanu
i
zobowiązał
premiera
do
zaprowadzenia konstytucyjnego porządku w
regionach ogłoszenia TMAR (Ivanov 1994). Takim
zdecydowanym działaniom nie sprzeciwili się
Tałysze zasiadający na wysokich stanowiskach w
Baku, którzy już od czasów carskich tradycyjnie
byli szeroko reprezentowali wśród korpusu
oficerskiego armii (Musabekov 2001). Mogło to być
spowodowane strachem o swoje stanowiska, lub,
jak twierdzi Szermatowa, Aliev zagroził wprost
wysoko postawionym Tałyszom zamknięciem lub
maksymalnym utrudnieniem robienia przez nich
biznesu w razie poparcia dla TMAR i działań
Hummatowa (Šermatova 2001).
Głową operacji „zaprowadzania porządku
konstytucyjnego” w TMAR został nie kto inny jak
Husejnow. Jednak przez tydzień nie zrobił nic.

Mało
tego

zaprosił
Hummatowa
na
zorganizowaną przez siebie demonstrację w
Gandży. Widząc to Aliev postanowił wykorzystać
niewielką popularność, jaką cieszył się wśród
miejscowej ludności Hummatow i projekt TMAR.
Wystąpił 23 sierpnia w kanale republikańskiej
telewizji zwracając się do miejscowej ludności z
wezwaniem
do
zniesienia
Hummatowa,
jednocześnie sprowadził do Lekoranu oddziały
milicji i specnazu (Ivanov 1994). Projektanci TMAR
zmuszeni byli do ucieczki, a sam Hummatow
skrył się w górach. Ciężko powiedzieć, na ile
protesty na ulicach Lekoranu były sprowokowane
przez służby Alieva, a na ile faktycznie miejscowa
ludność
posłuchała
jego
telewizyjnego
wystąpienia. Faktem natomiast jest, że TMAR
zakończyła w tym dniu swoje krótkie, ale jakże
burzliwe funkcjonowanie.

Epilog
Hummatow skrył się w górach, ale już w 1993
roku został aresztowany, uciekł. Aresztowany
ponownie w 1995 roku, został skazany na karę
śmierci, jednak w świetle protestów UE wyrok
zamieniono w 2003 roku na dożywotnie więzienie
(Delo…b.d.). W 2004 prezydent Ilham Aliew
ułaskawił go. Obecnie żyje w Holandii razem z
rodziną.
Husejnow został oskarżony o udział w
spisku organizowanym wespół z Hummatowem
(Vystuplenie… 1993). Udało mu się uciec do Rosji,
ale tam został aresztowany w 1997 roku i wydany
władzom azerbejdżańskim. Skazano go na
dożywocie w 1997 roku, również został
ułaskawiony w 2004 (Delo… b.d.).

Podsumowanie

Po dość burzliwych wydarzeniach 1993 roku na
południu kraju nastąpiła stabilizacja. Większość
osób odpowiedzialnych za pomysł stworzenia
TMAR zostało aresztowanych i osądzonych. Tak
jak podczas tworzenia i w krótkim okresie
funkcjonowania TMAR niewielka część Tałyszy
przejawiała identyfikację z tym narodowym
tworem, tak po jej likwidacji Tałysze bardzo
aktywnie zaczęli działać zarówno w obszarze
kulturalnym, jak i politycznym. Chociaż do dziś
nie ma pewności ilu faktycznie przedstawicieli tej
nacji żyje w Azerbejdżanie, to tałyskie elity są

przekonane, że jest ich wystarczająco dużo, aby
żądać od władz centralnych polityki federalizacji
kraju. Utworzenie TMAR w 1993 roku stało się tak
ważne z kilku przyczyn. Przede wszystkim
Tałyszom po 70 latach sowieckiej władzy
Hummatow oraz jego ludzie przywrócili poczucie
wspólnoty. Po drugie przekonali się na własnym
przykładzie, jak nietolerancyjne i wyczulone na
wszelkie żądania autonomii są władze centralne,
nie mające jednocześnie pomysłu na politykę
wobec mniejszości. Wreszcie dała znać o swojej
sile elita polityczna narodu, której długie procesy
sądowe i ostre wyroki stały się znaczącym
elementem konsolidacji dla narodu tałyskiego od
lat 90. aż do dziś.
W zasadzie można powiedzieć, że
Hummatow w 1993 roku wraz ze swoimi
współpracownikami
wykorzystał
sprawę
mniejszości tałyskiej jako swego rodzaju podparcie
dla swoich działań politycznych. Jednocześnie nie
można wykluczyć, że w pewnym stopniu
działania
polityczne
były
spowodowane
wystarczająco
wysokim
stopniem
samoświadomości narodowej Tałyszy, połączonej
z
określonymi
dążeniami
politycznymi
wyrażanymi przy bardzo ku temu sprzyjających
okolicznościach. Z pewnością natomiast można
stwierdzić, że fakt utworzenia TMAR ma do teraz
bardzo szerokie implikacje zarówno dla sytuacji
wewnętrznej w Azerbejdżanie, jak i dla samego
narodu tałyskiego. Z jednej strony władze
Azerbejdżanu przekonały się jak niebezpieczny z
ich punktu widzenia może być narodowościowy
ruch polityczny, a z drugiej strony Tałysze
przekonali się, że działania takie mogą być
skuteczne. Kiedy dodamy do tego czynnik
geopolityczny, czyli irański oraz rosyjski,
amerykańskie zaangażowanie nie tylko w regionie
ale i w wewnętrzną politykę narodowościową
Azerbejdżanu, nadal nierozwiązaną sprawę
Karabachu (w obrębie ziem zajętych przez
Armenię żyją także Tałysze) widzimy, że o roli
TMAR, ani tym bardziej Tałyszy w regionie nie
należy zapominać. Tym bardziej, że Hummatow w
wywiadzie w 2009 roku mówił otwarcie, że taka
polityka władz Azerbejdżanu wobec ich
mniejszości narodowej jest krzywdząca, i że
Tałysze takiej polityki nie akceptują (Amelina
2009).

Poglądowa mapka przedstawiająca obszar
zamieszkiwania Tałyszy w Azerbejdżanie,
jednocześnie rejony składowe TMAR w 1993 r.

Źródło: http://atropat.narod.ru/
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PROBLEMY TOŻSAMOŚCI POLAKÓW
MIESZKAJĄCYCH W BESARABII WE
WSPOMNIENIACH STANISŁAWA MAKOWIECKIEGO

Anna Skowronek

Besarabia stanowiła najbardziej na południowyzachód wysuniętą gubernię Rosji w XIX
wieku. Była jednym z niewielu obszarów europejskiej części imperium, w której państwo
prowadziło aktywną politykę osadniczą. Spotykali się tam przedstawiciele wielu narodów.
Wśród nich znalazła się polska rodzina Makowieckich. Ich losy aż do 1918 roku opisane
zostały we wspomnieniach Stanisława, urodzonego i wychowanego w Besarabii. Jego
spojrzenie na Polaków, Polskę oraz wieloetniczną Besarabię stanowi ciekawe studium nad
problemem tożsamości polskich emigrantów na przełomie XIX i XX wieku.

Besarabia – spokojna przystań

Besarabia to kraina położona między
Dniestrem a Prutem. Była miejscem, w którym
przez kilka stuleci żyło obok siebie wiele
narodowości. Wielokrotnie w dziejach kraina ta
zmieniała przynależność państwową. W efekcie jej
mieszkańcy
często
miewali
problemy
z określeniem własnej tożsamości narodowej.
Problem ten zaznaczył się na szczególnie dużą
skalę po zmianie granic w wyniku I wojny
światowej. Cała Besarabia, będąc w XIX wieku
częścią imperium rosyjskiego, po 1918 roku
znalazła się pod panowaniem rumuńskim.
Mieszkająca tu ludność sama nie potrafiła
jednoznacznie określić swojej narodowości.
Wspomnienia Stanisława Makowieckiego są
idealnym
przykładem
na
zobrazowanie
problemów
związanych
z
tożsamością
mieszkańców tego regionu. Z jego pamiętnika
wyłania się obraz wieloetnicznego środowiska,
które sprzyjało utracie jednej tożsamości, niesionej
przez tradycję i pamięć przodków, na rzecz nowej,
wykształconej w nowych warunkach, będącej
odpowiedzią na potrzeby tamtych czasów. Można
w nim odnaleźć wiele przyczyny tego typu
problemów.
Były
nimi
kwestie
religijne,
kulturowe, zagadnienia związane z pamięcią
historyczną, możliwością kultywowania tradycji
przodków w oderwaniu od ziemi ojców, problemy
języka codziennych kontaktów w rodzinie i tego
stosowanego w kontaktach z rówieśnikami. Wobec
silnego procesu kolonizacyjnego, zwłaszcza w II
połowie XIX wieku, w Besarabii spotykali się
przedstawiciele wielu narodów, kultur i religii,

pochodzący nie tylko z państwa rosyjskiego. Ze
względu na to zróżnicowanie Besarabia nabrała
specyficznego charakteru stając się miejscem, do
którego przybywali emigranci z różnych stron
Europy, upatrując w niej spokojną przystań dla
siebie i swoich rodzin.
W XIX wieku do tej krainy przybyły rzesze
Polaków. Proces napływu ludności polskiej można
podzielić na trzy podstawowe etapy. Początek
pierwszego datowany jest na rok 1812, gdy
w wyniku podpisanego po wojnie rosyjsko –
tureckiej pokoju w Bukareszcie ziemie między
Dniestrem a Prutem, nazwane Besarabią, weszły
w skład imperium rosyjskiego [J. Demel 1986: 236].
Nowe władze od początku prowadziły politykę
zasiedlenia tych pustych obszarów Besarabii.
Często zdarzało się, że wysyłano tam Polaków.
Postępowano tak z kilku względów. Po pierwsze
władze rosyjskie musiały zbudować praktycznie
od podstaw cały system administrowania
regionem. Polacy często posiadali w tym zakresie
odpowiednie wykształcenie. Istotne było też i to,
że Polacy bardzo chętnie przyjmowali propozycje
osiedlenia się w Besarabii. Mogli tam m.in.
swobodnie nabywać ziemię, co było poważnie
ograniczone w guberniach zachodnich imperium.
Ponadto przesiedleńcy otrzymywali znaczne ulgi,
na przykład długoletnie zmniejszenie kwot
podatkowych [W. Funika 1995: 64]. Dla nich
Besarabia stała się idealnym miejscem do budowy
swojego życia od nowa, po niespokojnym okresie
wojen napoleońskich.
Następny etap wzmożonej emigracji
Polaków na ten teren związany był z emigracjami
popowstaniowymi. Besarabia stanowiła taką część

Imperium Rosyjskiego, w której nie musieli
obawiać się represji władz. Wyjazdy miały
charakter osadniczy. Ich celem była poprawa
warunków
bytowych
Polaków,
których
popowstaniowe
represje
dotknęły
głównie
w zakresie ekonomicznym. Wzmożony przypływ
ludności polskiej nastąpił w latach 18401863.
W tym czasie zmieniło się podejście władzy
carskiej do przybywającej tu ludności. Okres ulg
dla nowych osadników skończył się. Jawne
represje były słabsze niż w Królestwie Polskim, ale
wzmogła się działalność tajnych służb. Najwięcej
Polaków przybyło jednak po 1863 roku.
Grupowali się zasadniczo ze zubożałej szlachty i
chłopów [W. Funika 1995: 75]. Rozpoczęli trzeci i
ostatni etap napływu ludności polskiej, trwający
nieustannie do 1918 roku.

Polska mniejszość

Besarabia stanowiła jedną z zachodnich guberni
imperium rosyjskiego. Jej stolicą był Kiszyniów.
Gubernia składała się z siedmiu powiatów:
chocimskiego,
jasskiego,
kiszyniowskiego,
sorockiego,
benderskiego,
akermańskiego
i izmailskiego [W. Funika 1995: 6263]. Polacy
zamieszkiwali
głównie
powiaty
chocimski
i kiszyniowski. Jako mniejszość narodowa zostali
po raz pierwszy uwzględnieni w spisie ludności
zorganizowanym w 1844 roku. Prawdopodobnie
brali w nim udział sami mężczyźni [W. Funika
1995:
67].
Spis
wykazał,
że
Polaków
zamieszkujących Besarabię było około 833 [W.
Funika 1995: 85, tabela nr 1]. Analizując kolejny
spis ludności z roku 1863 zauważyć można
tendencję wzrostową wśród emigrantów polskiego
pochodzenia. Zgodnie z zachowanymi danymi
w guberni besarabskiej było wówczas 916 osób
narodowości polskiej [W. Funika 1995: 85, tabela
nr 2].
Polacy osiedlali się w głównej mierze na
terenach wiejskich. Około 40% emigrantów
wybierało za miejsce zamieszkania miasta.
Stanowili oni zasadniczo trzon administracji
guberni. Zatrudnieni byli głównie w Sorokach i
Orhejowie [W. Funika 1995: 71]. Polacy prowadzili
również prywatne interesy, skupiając się głównie
na handlu. Polacy aktywnie działali na rzecz
zachowania swojej tożsamości. W ten sposób
kontynuowali ideę walki z zaborcą, realizując ją z
dala od ojczyzny. W przeciwieństwie do zbrojnych

wystąpień na obszarze Królestwa Polskiego, w
Besarabii działalność ta przybrała charakter walki
na płaszczyźnie społecznej i edukacyjnej. Polacy
walczyli o powstanie organizacji, których celem
byłoby nauczanie, szczególnie ich dzieci, języka
polskiego oraz integracja mniejszości. Ich działania
uwieńczone zostały częściowym sukcesem. Nie
ulega wątpliwości fakt, że do I wojny światowej
polska mniejszość była jedną z najlepiej
zorganizowanych
grup
narodowych
zamieszkujących Besarabię. Nie uchroniło to
jednak
jej
od
negatywnych
efektów
zamieszkiwania
z
dala
od
ojczyzny,
w wieloetnicznym środowisku.

W granicach Rumunii

Sytuacja Polaków, jak i całej Besarabii,
diametralnie zmieniła się po roku 1918. Olbrzymi
wpływ miała na to rewolucja bolszewicka
i przegrana w I wojnie światowej przez Rosję.
Terytorium Besarabii zostało wówczas włączone
do Królestwa Rumunii [J. Demel 1986: 356]. Już
w 1917 roku ludność rumuńska zorganizowała
prorumuńską Radę Kraju, która podjęła decyzję
o przyłączeniu Besarabii do państwa rumuńskiego
[M. Willaume 2004: 86]. Rada nie miał poparcia
większości mieszkańców tego regionu, mimo to,
w grudniu 1918 roku władze w Bukareszcie
zdecydowały o włączeniu nowego regionu do
Królestwa.
Besarabia
została
pozbawiona
autonomii, którą posiadała jako gubernia rosyjska.
Władze rumuńskie nie reagowały na protesty
mieszkańców tego regionu, którzy domagali się jej
przywrócenia i przeprowadzenia głębokich reform
[M. Willaume 2004: 86].
Zmiana
sytuacji
prawnej
Besarabii
wpłynęła
na
warunki
życia
narodów
zamieszkujących ten obszar, w tym również
mniejszości polskiej. W tym zakresie decydujące
okazało się porozumienie z 1921 roku między II
Rzeczpospolitą a Królestwem Rumunii. Na mocy
tego
układu
besarabskim
Polakom
zagwarantowano
prawa
przysługujące
mniejszościom narodowym [M. Willaume 1981:
58]. Bardzo duża część polskiej społeczności
rozważała
powrót
do
odradzającej
się
Rzeczpospolitej. Wielu z nich w ciągu kilku
pierwszych lat po zakończeniu I wojny światowej
zdecydowało się na powrót do niepodległego
kraju. Ludność polska, która została w Besarabii,

zaczęła jeszcze aktywniej działać na rzecz
zachowania
języka
i
kultury
polskiej.
W największych skupiskach mniejszości polskiej,
na przykład w Kiszyniowie, powstawały szkoły
polskie, w których językiem obowiązkowym 
obok rumuńskiego  był język polski [E.
Walewander 1995: 67].
Autonomia jaką cieszyli się Polacy
sprawiała, że przedstawiciele innych narodowości,
nieposiadających takich przywilejów, nie zawsze
życzliwie odnosili się do osób narodowości
polskiej. W swoich wspomnieniach Józef
Kokoszyński, żyjący w rumuńskiej Mołdawii,
pisał, że często był przezywany i bity przez
kolegów
pochodzenia
rosyjskiego,
którzy
stanowili
większość
w
Kiszyniowie
[J.
Kokoszyński 1995: 17]. W jego rodzinie bardzo
dbano o zachowanie tradycji polskich i pamięci o
powstaniach. To przywiązanie do polskości było
źle odbierane przez mniejszość rosyjską.
Obcowanie Polaków z przedstawicielami
innych mniejszości nie miało tylko negatywnego
wymiaru. Wspólna koegzystencja tak wielu
narodów w tym regionie wpływała na przenikanie
się różnych wzorców kulturalnych i wykształcenie
się licznych płaszczyzn porozumienia. Często
w jednym domu przenikały się różne tradycje
i religie, mówiono w różnych językach. W ten
sposób
kontynuowano
tradycje
tolerancji
praktykowane w guberni besarabskiej imperium
rosyjskiego.

Makowieccy

Ciekawymi źródłami do dziejów polskiej
mniejszości w Besarabii są różnego rodzaju
pamiętniki. Wśród nich jednymi z najważniejszych
są wspomnienia Stanisława Makowieckiego
zatytułowane: Mamałyga, czyli słońce na stole [S.
Makowiecki 1976]. Są to wspomnienia autora z lat
dzieciństwa. Makowiecki wywodził się z polskiej
rodziny osiedlonej w Besarabii. Jego pamiętniki
stanowią
bezcenne
źródło
do
poznania
malowniczego wielonarodowościowego świata
Besarabii początku XX w., w tym zwłaszcza
problemów
związanych
z
tożsamością
zamieszkujących go przedstawicieli różnych
narodów. Autor przedstawił w nim wiele osób ze
swojego otoczenia, ich zachowania, poglądy i
postawy. Ukazał symbiozę obyczajów i kultur:
polskiej, mołdawskiej, rumuńskiej i rosyjskiej.

W tym pamiętniku czytelnikowi ukazuje się obraz
różnych narodów widziany oczami dziecka.
Autor Mamałygi urodził się w 1906 roku
w Skajanach, w małej besarabskiej wiosce. Był
synem dzierżawcy majątku rolnego w tej wsi –
Leona  i jego żony Marii [S. Makowiecki 1976: 13].
O rodzinie samego autora nie wiemy wiele.
W pamiętniku przedstawione zostały jedynie
wzmianki o pochodzeniu ojca. Jego rodzinny dom
znajdował się w Galicji, nad Dniestrem niedaleko
Zaleszczyk. Opuścił go w poszukiwaniu pracy
i lepszego życia dla siebie. Wyruszył do wuja
w Tyrnowie. Tam zaczął pracować tak, jak inni
mieszkańcy tej posiadłości. Po śmierci wuja
przeniósł się do Frasinia, a potem do Skajan, gdzie
wydzierżawił ziemię i osiadł na stałe [S.
Makowiecki 1976: 118120]. Matka Makowieckiego
pochodziła z Wołynia. Do Besarabii przyjeżdżała
w odwiedziny do właściciela Komorowa. Była jego
bratanicą [S. Makowiecki 1976: 14]. Leon i Maria
poznali się podczas jednej z jej wizyt u wujostwa.
Młodzi zakochali się w sobie i pobrali się. Osiedlili
się
w
Besarabii,
stając
się
elementem
wielonarodowościowej mozaiki tego regionu.
Stanisław spędził w tej części świata praktycznie
całe swoje dzieciństwo. Po wojnie, a dokładniej
w 1920 roku, wraz z ojcem, ciotką Modzią i jej
córką Lolą wyjechał do Polski. Tam czekała na
nich jego matka, która od 1914 roku przebywała
w Zakopanym, doglądając budowy rodzinnej willi
„Mak” [S. Makowiecki 1976: 250].

Mamałyga

Dom Makowieckich można uznać za bardzo
charakterystyczny
dla
rosyjskiej
Besarabii.
Mieszało się w nim wiele różnych narodowości
m. in. Polacy, Rosjanie, Mołdawianie. Przenikanie
się różnych kultur i języków wpływało na
zacieranie się poczucia tożsamości narodowej,
zwłaszcza wśród młodego pokolenia jego
mieszkańców. W rodzinach, które funkcjonowały
w taki sposób, wykształcił się specjalny model
zachowań. Przede wszystkim najważniejsza była
dla nich tolerancja i zacunek dla innych tradycji,
religii i kultur. Pozwalało to członkom tych rodzin
na wybór ich własnych, indywidualnych dróg
życiowych, bez obawy o reakcje najbliższych.
Oprócz Makowieckich w ich domu
mieszkali inni krewni i znajomi. Istotną postacią w
domu była siostra ojca – Modzia  wraz z córką.

Na stałe zamieszkiwali tam również krewni ojca;
Władysława i Julian. Autor Mamałygi zwracał się
do nich per „babcia” i „dziadek”, mimo, że nie byli
jego dziadkami. Należy w tym miejscu podkreślić,
że oboje byli Polakami i pochodzili z Galicji.
Razem z Makowieckim mieszkał także stepun
Asłan, który doglądał gospodarstwa, oraz jego syn
Munio,
który
kierował
pracami
rolnymi
[S. Makowiecki 1976: 13]. Do domowników
zaliczano
również
nauczycieli
młodego
Makowieckiego.
Częstymi
gośćmi
Skajan
a w praktyce także członkami rodziny byli córka
Asłana Aurelia Asmanowa wraz z synem Miszą
.Ten ostatni był towarzyszem dziecięcych zabaw
Stasia. W końcu należy wymienić Teofila
Antonowicza, właściciela majątku w Tyrnowie,
oraz mamkę i nianię Stasia  Popowiczkę,
z pochodzenia Mołdawiankę.
Mieszkańcy domu w Skajanch w przeróżny
sposób przystosowali się do funkcjonowania w
Besarabii. Można w ich zachowaniu odnaleźć
odwzorowanie
różnych
modeli
zachowań
Polaków, którzy mieszkali w guberni besarabskiej.
Różne środowiska miały bowiem odmienne
podejście do wielokulturowości tego regionu.
Pierwszy wzór zachowań charakteryzował osoby,
którym najtrudniej było żyć w wieloetnicznej
Besarabii. Nie chcieli oni utracić poczucia
tożsamości narodowej, która była wyznacznikiem
ich osobowości. W domu Makowieckich taką
postawę reprezentowała Władysława, która nie
potrafiła się odnaleźć w tak różnorodnym
środowisku. Największym problemem dla niej, jak
i dla wielu Polaków, którzy tam się osiedlali, był
brak znajomości języka rosyjskiego. Władysława
mówiła wyłącznie po polsku i gdy domownicy
rozmawiali po rosyjsku automatycznie nie brała
udziału w dyskusjach, czym była często
poirytowana. „Babcia” była gorliwą katoliczką,
która dążyła do podtrzymywania w Skajanach tej
religii jako jedynej wyznawanej przez wszystkich
domowników. Skutki jej postępowania były
jednak odwrotne. Była osobą, która wykazywała
się nietolerancją i sama czuła się wyobcowana.
Krytykowała otoczenie, w którym mieszkała, a
szczególnie nie lubiła niani Stasia Popowiczki,
nazywając ja „ciemną Mołdawianką” [S.
Makowiecki 1976: 79].

Odmienny model zachowań w domu
Makowieckich reprezentował Leon, który odnosił
się z tolerancją do miejsca, w jakim przyszło mu
żyć i do innych mieszkańców Besarabii, z którymi
na co dzień się spotykał. Jego dom był otwarty dla
każdego gościa, nie ważne jakiej byłby on
narodowości. Leon przybywając do Besarabii
wiązał z nią olbrzymie nadzieje, gdyż widział
w niej najlepsze miejsce dla siebie i swojej rodziny.
Ojciec Stasia był przywiązany do ziemi i czuł się
członkiem wieloetnicznej społeczności. Wiele
wysiłku włożył w to, by przystosować się do
warunków w jakich przyszło mi żyć.
Decyzja
o
osiedleniu
się
Marii
Makowieckiej w Besarabii była kierowana tym, że
poznała tam swojego męża i założyła rodzinę.
Maria często opuszczała Besarabię i przebywała w
Zakopanem. Nie służył jej suchy klimat Besarabii.
Jej częste podróżowanie i przebywanie w
otoczeniu różnych narodowości sprawiło, że
szybko przywykła do wieloetnicznego otoczenia.
Inny stosunek do mniejszości narodowych
miał syn Marii i Leona, Stanisław. Urodził się
w Besarabii. Wychował się w wieloetnicznym
środowisku. Jego towarzyszami zabaw byli
Rosjanie i Mołdawianie. Dzieci z jego otoczenia nie
zwracały
uwagi
na
różnice
wynikające
z przynależności do konkretnego narodu czy
z wyznawanej religii. Dla nich Besarabia była
ojczyzną i nie wyobrażali sobie jak można byłoby
żyć w innym miejscu. Staś czuł się związany
z najbliższą okolicą, znaną mu z okresu
dzieciństwa – Skajanami, Tyrnową. W chłopcu
wykształciło się poczucie przynależności do ziemi,
na której mieszkał. Z łatwością odnajdował się też
w wieloetnicznym środowisku. Jest przykładem,
częstego w Besarabii, porzucania polskości jako
efektu życia w wieloetnicznym środowisku.

Przyczyny

W tak funkcjonującym domu jak u
Makowieckich bardzo łatwo było utracić poczucie
tożsamości
narodowej.
Wpływała
na
to
wspomniana wielojęzyczność rodziny. To język
sprawia,
że
czujemy
przynależność
do
konkretnego narodu. Ponadto język pełni bardzo
ważną funkcję integracyjną w życiu codziennym.
Można stwierdzić, że w Besarabii posługiwanie się
językiem polskim było synonimem tożsamości
polskiej. Najtrudniej było utrzymać tożsamość
językową w miejscowościach, w których Polacy
nie tworzyli zwartych skupisk. Utrzymanie
kontaktów z językiem polskim i nauka tego języka
w szkołach była możliwa jedynie w większych
miejscowościach, na przykład w Kiszyniowie.
Czynnikiem, z którym identyfikował się
naród była religia. W majątku Makowieckich nie
było jednej określonej religii, którą wyznawaliby
wszyscy członkowie rodziny. W Skajanach
próbowano połączyć zwyczaje prawosławne
i katolickie. Poza tym Makowieccy podczas świąt
nie zwracali uwagi na to, kto jakiej był wiary
i często przy świątecznym stole zasiadali
przedstawiciele różnych wyznań, a także
niewierzący [S. Makowiecki 1976: 178]. Polacy
w większych miejscowościach, w których były
kościoły katolickie, kultywowali życie religijne
w duchu katolickim. W Skajanach, jak
i w pobliskiej okolicy, nie było kościoła
katolickiego, stąd też Makowieccy chodzili
zazwyczaj do cerkwi. Nie pozostało to bez
wpływu na ich życie religijne.
Kolejnym elementem, który składał się na
poczucie tożsamości była historia, związana
z pochodzeniem przodków. Pamięć o przodkach
była silna w środowiskach, w których Polacy
tworzyli zwarte osadnictwo, na przykład
w Styrczycy czy Słobodzie Raszkowskiej
[J. Derlicki 2003: 179]. W rodzinie Makowieckich
zabrakło osoby, która zadbała o przekazywanie
historii młodszym pokoleniom. Tradycyjnie osobą
taką powinien być najstarszy członek rodu.
W domu Makowieckich najmocniej do tej tradycji
przywiązana była Władysława. Nie miała jednak
na tyle dużego autorytetu wśród domowników, by
narzucić innym swój światopogląd. Stąd też m.in.
w domu Makowieckich nie troszczono się zbytnio
o historię przodków.

Rodzina Makowieckich była otwarta na
zmiany
i
świadomie
wybrała
życie
w
wieloetnicznej społeczności. Identyfikowali się z
najbliższą okolicą i traktowali ją jak własną, jedyną
ojczyznę, szczególnie Staś, który tam się urodził.
Podobnie zachowywali się Polacy, którzy
mieszkali w większych, bardziej zróżnicowanych
pod względem etnicznym miejscowościach lub z
dala od większych zwartych grup osadnictwa
polskiego. W takich warunkach ludzie łatwo
zapominali o swoich korzeniach i żyli
w oderwaniu od przeszłości. Tożsamość narodową
traktowali jako przynależność do najbliższej
okolicy.
„Utożsamiali
się”
ze
stemplem
w paszporcie jaki posiadali. Inaczej postępowali
Polacy mieszkający w wioskach, w których
stanowili
większość
mieszkańców.
Oni
z trudnością ulegli asymilacji lub wręcz zjawisko
to wcale wśród nich nie zachodziło. Stworzyli
zamknięte kolonie, w których funkcjonowali
w przywiązaniu do tradycji ojców. W skali całej
Besarabii
stanowili
jednak
zdecydowaną
mniejszość.
Polacy mieszkający w Besarabii borykali się
z wieloma problemami. Przyczynił się do tego
rząd rosyjski, który od końca XIX wieku prowadził
politykę
unifikacji
społeczeństwa.
Pomimo
młodego wieku, Stanisław Makowieckiego potrafił
dostrzec pewne zasadnicze objawy tej polityki.
W swoich wspomnieniach w doskonały sposób
opisał barwną krainę, w której przyszło mu żyć.
Skupił się zawłaszcza na swojej rodzinie.
Makowieccy stanowili idealny przykład dla
obserwowania problemów utraty tożsamości
wśród przedstawicieli kolejnych pokoleń. O ich
losie nie zdecydowali oni sami, a historia i
warunki w jakich przyszło im żyć. I wojna
światowa, rewolucja bolszewicka i powstanie II
Rzeczpospolitej sprawiły, że Makowieccy opuścili
gościną Besarabię i wyjechali do Polski. W ten
sposób przerwany został proces, który objął ich po
osiedleniu się w tej najbardziej na południowy
wschód wysuniętej rosyjskiej guberni. Dzieje
Makowieckich w nowych warunkach stały się
wstępem do kolejnych części wspomnień
Stanisława Makowieckiego – Ze stepów w Tatry
i Nad Pełtwią i Mozą.
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THE REPUBLIC OF MOLDOVA EFFORTS IN THE
CONTEXT OF TRANSNISTRIAN CONFLICT SOLUTION

Carolina Budurina

Transnistrian problem obviously has a strategic and geopolitical importance and its
settlement have been announced for about 20 years ago. From its early stage, there were
manifested the involvement of neighbouring states, which proposed a series of measures to
solving the conflict. As a result, the conflict has always been subjected to different
regulatory schemes, with various consequences to the Republic of Moldova.
The political settlement of Transnistrian
conflict and state reintegration represent one of the
priorities of the Republic of Moldova, whose
achievement would lead to the annihilation of the
most serious threats to national security  the
phenomenon of separatism, which undermine the
sovereignty and territorial integrity of the state.
Settlement of the Transnistrian conflict would
contribute to creating conditions for accelerating
socioeconomic development of the country,
strengthening
democratic
institutions
and,
implicitly, its integration into the European Union.
In order to solve the Transnistrian problem
there are used all political and diplomatic means,
the main efforts following to be concentrated in the
format “5 +2”, based on a complex approach to all
aspects of conflict.
Republic of Moldova cooperates closely
both in bilateral, multilateral as well as with all the
factors involved in the Transnistrian conflict
settlement process, especially with the mediators 
OSCE, Russian Federation and Ukraine, and
observers  the European Union and the U.S.
Also, the role of EU and US increases
within negotiations in the format established.
There
are
taken
necessary
actions
of
demilitarization,
democratization
of
the
Transnistrian region and creation conditions to the
Transnistrian conflict settlement.
In spring 1992, four countries: Moldova,
Russia, Romania and Ukraine have agreed to
coordinate their diplomatic efforts to solve the
situation in Transnistria. In the joint statement of
foreign ministers of three countries, on 6 April
1992, there were announced principles according
to which diplomatic efforts had to resolve conflict.
In order to stop the fire, in the same year,
Presidents of the Republic of Moldova, M. Snegur,
and Russian Federation, B. Yeltsin, agreed to

conclude an agreement, its consequences being felt
till now in the process of consolidation of the
country. Insistent actions taking for stabilizing the
situation between the parties were not constructive
for conflict resolution.
Transnistrian conflict settlement should not
be a precondition for admission of the Republic of
Moldova in various stages of preparation for
accession to the European Union, according to
state reforms implemented. Republic of Moldova
can not be punished for the illegitimate presence of
Russian troops on its territory or for the presence
of subsidized separatist regime in Moscow.
Estonia also had Russian troops in various stages
of his admission into the EU and its border is still
not recognized on the ratified treaty by the
Russian Duma till today.
Moldova's national security can not be
conceived separately from the European security.
However, taking into account the fact that the EU
is a stabilizing factor for the security system, the
Republic of Moldova will increase its efforts to
strengthen European integration process for
membership of the European Union, designed to
positively influence and strengthen state security.
Being a neutral country, but with a
significant conflict potential, Moldova today tends
to solve the issue proceeding from its participation
in security structures (NATO, being a good
example in this respect).
Starting from the constitutional principle of
permanent neutrality of the Republic of Moldova,
relations with NATO fall within the Partnership
for Peace (PfP), the EuroAtlantic Partnership
Council (EAPC) and are achieved in practice under
the Individual Partnership Action Plan (IPAP)
Republic of Moldova  NATO. Individual Action
Plan does not contravene the constitutional
principle of neutrality of the state and its

implementation
contribute
to
enhancing
cooperation in the framework of “Partnership for
Peace”; in various fields, including scientific,
environmental, economic and technological. Under
this plan, the main strategic objectives of the
Republic of Moldova are: European Union
integration, dialogue and deepen relations with
EuroAtlantic structures. Given the status of
neutrality, Moldova, through the implementation
of IPAP, doesn’t intend to join NATO, but hopes to
use the plan to speed up reforms in the sectors of
defence and national security. To this end, the
Republic of Moldova will create the necessary
political and legal basis for implementation of
IPAP and relevant institutional mechanisms
(Cebotari, Saca, 2007).
Developing these relationships represent
a contribution of our country to strengthening
security and stability in Europe, which, in turn has
a positive impact on national security. Such
a strategy provides an overview of Moldova's
consumer quality to the source of security and
stability one. Further participation in PfP and
EAPC allows Moldova to use military construction
experience of the countries participating in this
process, especially those who are members of EU
and the neutral states, in order to improve their
own standing armed forces, security sector
reforms and national defence, etc. A priority issue
of relations with NATO is the Alliance's assistance
in preparing the National Army capabilities,
necessary for participation in peace operations
under UN, EU and OSCE, and in reforming the
national security and defence of the Republic of
Moldova.
In the context of restoring the integrity of
the state, the Republic of Moldova wants quicker
settlement of the Transnistrian conflict by peaceful
means. To this end, Moldova considers absolutely
necessary participation at negotiations of all
interested international stakeholders negotiations,
with priority of the EU, U.S., Russia and Ukraine.
Particular attention is given in the context of
border security legislation of the State,
participation at negotiations of all interested
international stakeholders negotiations, with
priority of the EU, U.S., Russia and Ukraine.
Particular attention is given in the context of
border security legislation of the State, along the
Transnistrian MoldovanUkrainian border.

Considering the relations with our neighbours,
IPAP states that our country promotes good
relations with Romania and Ukraine. The
developing relations with Romania will be based
on common European values. Republic of
Moldova
stands
for
mutually
beneficial
sustainable
relationships
with
Russia
(Euromonitor, 2007)
It is necessary to mention the efforts of the
OSCE in resolving the Transnistrian conflict,
especially since it plays an important role on both
sides of the Dniester River. In Tiraspol it is open
the OSCE mission, tasks that require monitoring
the
situation
in
the
region.
As
an
intergovernmental institution, it shows an
increased dependence on the positions of Member
States compared with European institutions.
Unlike the EU, the OSCE has a less  defined
institutional identity required to resolving
conflicts. The fact that the OSCE has less the
support of key member states (U.S., Great Britain,
France and Russia), and low capacity to promotion
their agenda without the support of Member
States, it undermines its ability to be a decisive
factor in defusing outbreaks of instability in
Europe, among which include „Transnistria”
(Munteanu, 1999).
In 2005, it was resumed the process of
negotiations on the Transnistrian resolution in the
format „5 +2”, connecting the EU and U.S. as
observers. However, the results and joint efforts to
solve the problem failed. Till now, the occasional
meeting between parts didn’t contribute to
constructive solution.
Signing the Trilateral Memorandum of
Understanding between Moldova, Ukraine and the
European Commission is a signal that reflects the
EU's commitment to assist Moldova and Ukraine
to secure borders, respectively, to ensure stability
and security in the region. Ensuring transparency
on the MoldovanUkrainian border, especially on
the Transnistrian segment, the European
Commission's Mission for border assistance will
expedite and facilitate the finding out a sustainable
solution of Trasnistrian conflict, and will
contribute to combating human trafficking, goods
and weapons. In this respect, in the „advancement
of the MoldovaEU legal framework” it was
registered an obvious trend in dialogue with
community partners and there were initiated

concrete actions.
In 2008 the United States of America
established negotiation tendencies on settlement
Transnistrian in the format „5+2”. In this respect,
there are gathered negotiators from the Republic
of Moldova, the selfproclaimed „Transnistria”,
Russia, Ukraine, OSCE, U.S. and EU.
In short, we bring nowadays situation of
foreign country’s views on Transitrian conflict
solution:
• Ukraine opts for peaceful settlement of the
Transnistrian conflict, based on respect for
territorial integrity and sovereignty of the Republic
of Moldova. Also, according to them, Transnistria
should receive special legal status in Moldova,
under the precondition to democracy, human
rights and national minorities in accordance with
European standards (Modiga 2011).
• Russia believes that it can be achieved good
results, but it is necessary all parties to be involved
in conflict to have a constructive attitude,
especially brokers  those who are able to influence
this issue. At the same time, it was stressed that
success would depend not only by Russia, but
primarily to the position of the Republic of
Moldova, Transnistria, and also the position of
Romania and EU. The negotiations on the
Transnistrian conflict settlement will be resumed
after completion of the electoral process in
Moldova (Tiraspol...).
• The EU Mission representatives in Moldova, assert
that the process of negotiations between the
parties involved in the Transnistrian conflict
settlement should not be interrupted even during
election campaigns on both sides, and even after
the elections, regardless of their outcome. In this
regard, currently there is no difference between
the major parties, but this process is wanted to
precede the situation in the near future (Kalman...).
• The Transnistrian political leaders state for the
direction course toward independence and
maximum near the Russian Federation, and
“normal” relations with Moldova (Negocierile...).
Currently the maintenance peacekeeping
forces is composed of 402 Russian troops, 492 
Transnistrian, 355  Moldovan and ten military
observers from Ukraine. Peacekeeping forces are
distributed at 15 stationary stations and
checkpoints, which are situated in the key area of
security zone of the both bank of Dniestr River.
With direct support of civil society, there

will be developed and consistently supported
measures to strengthen confidence and security
between the two banks of the river, including the
implementation of projects of national importance
in economic development, infrastructure, ecology,
social and humanitarian sphere, etc., to contribute
to improving the living conditions of the
population and creating a more favourable climate
for the conduct of the Transnistrian conflict
settlement process and the country's territorial
reintegration.
So, the Moldovan authorities will advocate
to ensure the free movement of persons, goods and
services between the two banks of the
Transnistrian region, the extension of social
policies and economic assistance programs for the
population, national development projects,
particularly those funded by international donors,
developing
and
promoting
postconflict
reconstruction projects, ensuring the normal
functioning of Moldovan schools in the region,
building and developing civil society institutions,
promoting democratic and European values,
respect for human rights and fundamental
freedoms, etc.
Proceeding from these considerations less
plausible for our country, we conclude that the
problem of Transnistrian can not be resolved in the
near future. As for foreign researches and other
Moldovan leaders it will persist over 20 years.
Although the issue seems to be a less
complicated ethnic and religious level than other
states because of external influences, and also of
the direct interests of foreign actors, the conflict
remains a frozen one in region. There are too many
obstacles and external pressures for it to persist in
this situation. Our authorities are helpless in this
regard to provide a qualitative problem solving.
However,
Moldova
needs
a
sustainable
Transnistrian reglementation. Mechanisms of
current mediators and guarantors do not fully
correspond to these requirements, and regional
realities in the context of EU and NATO
enlargement.
To achieve a lasting settlement of the
conflict it is needed the format to take into account
the EU and NATO enlargement, and their
increasing interests to the Tranistrian issue. As
demonstrated partial participation of the EU in
issues related to the MoldovanUkrainian border
and its pressuring capacities on Transnistria, a

more consistent involvement of the EU in
Transnistrian resolution would bring benefits to
Moldova.
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Faculty of International Relations, Political and
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OPOWIEŚĆ O LUDZIACH STAMTĄD
BURIACJA, WRZESIEŃ 2009.
Naran

Był Kałmukiem. Wędrującym buddystą,
uczniem. Kałmucy to potomkowie wojowniczych
plemion, które z terenów dzisiejszej Mongolii
przybyły nad północny brzeg Morza Kaspijskiego.
Najczęściej było o nich słychać w kontekście
wybryków prezydent ich Republiki. Pan
Ilmużynow uparcie twierdził, że miał kontakty z
cywilizacja pozaziemską, Kałmucję chciał uczynić
szachowym centrum świata, Dalajlamie oferował
azyl i schronienie. Narana spotkalismy w
Arszanie, małej letniskowej miejscowości leżącej u
stóp Sajanów. Opiekował się tam miejscowym
dacanem. Zjadł z nami kolację, ale nie był
specjalnie
głodny.
Cały
czas
opowiadał
o buddyzmie, trochę jakby chciał nas przekonać.
„Jesteś szczęśliwy?” zapytał K. Odpowiedź
brzmiała: „Jestem”. Lekko zdziwiony Naran
stwierdził: „Ciebie łatwo nie przekonam”.
Opowiadał też o Mongolii. Mówił, że tam
zachował się prawdziwy buddyzm, o jakim
Kałmucy juz zapomnieli. Jego misją było
wędrować, nauczyć się jak najwięcej, by potem
przekazać wiedzę swoim rodakom. Zapytany
o buddyzm Buriatów wzbraniał się od
odpowiedzi. „Jestem tu za krótko. Dopiero dwa
tygodnie. Ciężko coś powiedzieć” mówił. Gdy
zaczął się temat Ilmużynowa uśmiechnął się.
Widać było, że wie co myślimy. No eto horoszij
czelowiek powiedział po chwili. „Dużo dobrego
zrobił dla Kałmucji” zakończył temat.

Iwan

Dzieciństwo spędził w Turkmenistanie
i Uzbekistanie. Otec wojennyj byl... on military man...
on tam dushmanow tach trach tach… Pochodził
z wojskowej rodziny (dziadek służył w NKWD),
jednak jakby na przekór wybrał studia medyczne
w Irkucku. Teraz pracuje jako chirurg. Gdy go
spotkaliśmy był na 2tygodniowej delegacji
w Sludjance, gdzie brakuje lekarzy. Jego rodzice
mają tam mieszkanie, zreszta matka przebywała
akurat w oddalonej o 10 km daczy. Gdy
zapytaliśmy o możliwość wynajęcia pokoju

Piotr Oleksy

chętnie zaoferował nam swoje usługi. Pieniądze
nie były ważne. „Fajnie, że was spotkałem, bo
nudno mi samemu” rzucił gdy szliśmy już do jego
mieszkania.
Mówił, że rosyjski 1 Program to pranie
mózgu, propaganda. „O Polakach mówią, że nas
nie lubicie, że macie nas za wrogów. Ja
wiedziałem, że tak być nie może. Przecież wy
Słowianie jak i my. Możemy się razem wódki
napić, pośmiać!” Poinformował nas, że prezydent
Obama
zrezygnował
z
projektu
tańczy
antyrakietowej. Pytał o stosunek Polaków do tego
pomysłu. Łućsze vodku pit’ ciem rakiety stroit’
skwitował.
„W Rosji demokracji nie było i być nie
powinno. U was na Zachodzie to może i działa, ale
dać tym ludziom demokrację...”. Ze zgrozą
wspominał lata 90’, czasy jego studiów. Mówił, że
to była zwykła anarchia. I przemoc. W Irkucku co
krok trzeba było się z kimś bić lub przed kimś
uciekać. „Putin to cwaniak. Ale od kiedy rządzi to
da się żyć. Miedwiediew? To marionetka Putina!”
Wspominał prezydenta sprzed kilku lat. „On
mówić nie umiał!”. Podobno wywieźli go na
Sachalin, gdzie przez kilka miesięcy ostro się
szkolił. Wrócił odmieniony.
„Nigdy, przenigdy nie pijcie wódki z
Buriatami – przestrzegał  to spokojnie ludzie, ale
jak zaczną pić to zaraz odzywają się w nich
demony. A co jest gorsze od pijanego Buriata?
Pijana Buriatka. A od pijanej Buriatki? Tłum
pijanych Buriatek!”. Mówił, że Rosjanie dobrze
żyją z Buriatami, że szanują się wzajemnie. Mówił,
że trzeba pamiętać, że to buriacka ziemia i
szanować ich obyczaje. Szanować, ale nie
próbować w nie wchodzić. „Ze swoim
samowarem do Tuły się nie wybieraj!” [Tuła to
miasto słynące z produkcji samowarów przyp.
aut.] przypominał stare rosyjskie przysłowie.
„Pieniążek rzucić w świętym miejscu  jak
najbardziej. Ale nie burchanić, szmatek w
niepewnych miejscach nie wieszać”. Chodzi o
lokalny obyczaj, który nakazuje powieszenie
kolorowego gałganka na drzewie. Ma to

spowodować spełnienie się życzenia. Na
Szamańskim Mysie niedaleko Sludjanki Iwan
pokazał nam drzewko z powiązanymi szmatkami.
„Wcześniej tego nie było. To wszystko turyści!”.
Wchodzimy razem do sklepu warzywnego.
Prowadzi go Azerbejdżanin, w kolejce przed nami
stoją Uzbecy. Między sobą rozmawiają po
uzbecku, z właścicielem po rosyjsku. Ten wydaje
polecenia
pracownikom

oczywiście
po
azerbejdżańsku. Iwan uśmiecha się: „Jak za ZSRR.
Nic się nie zmieniło... Z tym, że teraz wszyscy
siedzą u nas”.

Wiktor

Jak na 65 letniego Buriata to trzymał się
świetnie. Wyróżniał się już z wyglądu. Wysoki,
wyprostowany, mało zmarszczek. Miał daczę
w Arszanie, a wokół niej kilka domków dla
turystów. Spędzał tam 34 miesiące w roku. W
czasie pozostałych miesięcy mieszkał w UłanUde
gdzie miał wygodne, blagoustrojne, mieszkanie.
Kilka lat temu przeszedł na emeryturę. Był
dumny, że jako Buriat jest potomkiem Czyngis
hana. Lecz przede wszystkim był ogromnie
ciekawy świata. Przychodził do nas codziennie
wieczorem by rozpalić w piecu. Chcieliśmy się
dowiedzieć czegoś o życiu Buriatów, ale głównie
to on pytał.
Pytał o Kazimierz Górskiego, czy jeszcze
żyje? Wspominał Latę i Szarmacha, wspominał
polskich bokserów, o których nawet nie
słyszeliśmy. Potem pytał o generała Jaruzelskiego.
Czy ciągle go po sądach ciągają? Srogij mużik był.
Porjadok dierżił! „Teraz u nas też porządek”
mówię. Macha z rezygnacja ręką: „Eee, jaki tam
porządek.” A Wałęsa jak się trzyma? A kto jest
premierem? Aha Tusk. No i ten Kaczyński ciągle
się z nim kłóci? Pytał, też czy mamy jeszcze takich
aktorów jak Zbyszek Cybulski. Mówił, że bardzo
płakali gdy dowiedzieli się o jego śmierci. Mówił,
że teraz już dobrze się żyje. Że z żoną w ogóle nie
piją alkoholu. Bo ci co piją to przepadają. Nie jest
buddystą, jest ateistą. Nie wierzy, że tam gdzieś
istnieje jakiś Bóg. „Boga każdy powinien mieć
w sobie. Wtedy będzie dobrze” mówił nam Pan
Wiktor.

Czymit

„Ja wam mogę wynająć pokój tylko musicie
poczekać, aż przyjedzie mój brat”. I za jakiś czas
pojawiło się czerwone żiguli prowadzone przez
Czymita. Zabrał nas do wsi Turan gdzie mieszkał
z rodzicami, a na terenie gospodarstwa mieli
domek dla turystów. W ciągu roku pracował na
budowie w UłanUde, a w sezonie robił „mały
biznes.” Oprócz domku oferowali też świeże
mleko, ser, pomidory i wycieczki w góry. Nie
wiem jak na tym wychodzili, bo w końcu za
jedzenie nic nie chcieli od nas, mówili, że nas
ugaszczają. Czymit lubił żartować, nie wierzył, że
Polacy potrafią palić w piecu i szukał żony.
Drugiej bo z pierwszą się rozwiódł. „Bezpłodna
była”. Ale jego najbliższym celem był zakup
nowego samochodu. Toyota będzie, sprowadzona
z Japonii więc z kierownicą po prawej stronie.
Ojciec buduje już garaż. Pytam jak długo ma
prawo jazdy. „A po co mi prawo jazdy? śmieje
się Trzeźwym trzeba być!”. W swoim żiguli wozi
mała szkatułkę, w której trzyma ryż, ziarno,
kopiejki i dwie baterie. Gdy jedziemy w stronę
źródła Biały Szumak, Czymit co rusz uchyla okno i
wyrzuca coś ze szkatułki. Robi tak przy każdym
świętym miejscu, których jest tu sporo. Ale
żadnego nie wolno pominąć. Pyta czy byłem
w wojsku. Nie byłem. „Ja byłem dwa lata
oświadcza. W Czeczeni służyłem dodaje po
chwili”. Pytam się czy już po wojnie czy jeszcze w
trakcie. „Tak, po wojnie... ale tam i tak była
wojna”. Mówił, że Czeczeni szanują Buriatów. „Bo
my też mamy skórę ciemną jak oni”!

Julia i Pasza
Ona 28, on około 40 lat. Mają małą 3letnią
córkę. Powodzi im się nieźle. Pracują w zakładzie
montującym klimatyzację. Mieszkają w Irkucku.
Rok temu sprowadzili z Japonii terenową Kiyę,
w zeszłym tygodniu kupili pontonmotorówkę. Co
roku przyjeżdżają na Olchon by wypocząć. Mają
ze sobą wysoki namiot bez podłogi służący jako
kuchnia polowa, przenośną banię, a za sypialnię
służy przestronne auto. Codziennie wieczorem
wypływają na Bajkał by rozstawić sieci. Łowią
omule i charisy. Wódkę przywieźli w karnistrach,
ale na stole pojawia się przelana do manierki..
Z karnistra do kieliszków nielzja. Przed wypiciem
trzeba „poburchanić”. Wylać trochę z kieliszka na

ziemię. Za pogodę. „To buriacki obyczaj, a my
jesteśmy na buriackiei ziemi”. Pewnie to
przypadek,
ale
zaraz
po
pierwszym
„burchanieniu” wiatr przestaje wiać i wychodzi
słońce. Przypadkiem spotkani przyjmują nas jak
od dawna oczekiwanych przyjaciół. Wszystko co
mają jest też dla nas. Cieszą się wspólnie
spędzonym czasem, rozmowami, które są
naturalne i sielankowe. Toasty wznosimy za
przyjaźń, za miłości i za Wielka Wojnę
Ojczyźnianą. Prawie nie wspominamy o polityce.
Zresztą nie bardzo się nią interesują. Moskwa,
Europa, to wszystko strasznie daleko. Tutaj na
zakupy się jeździ do Chin, na wakacje czasem do
Mongolii. To jest bliski świat.

Nikita
„Mój dziadek był Polakiem zagadnął gdy
wychodziliśmy z bani zawsze byłem z tego
dumny. Ale polskich turystów za bardzo nie lubię.
Dasz im palec to wezmą rękę”. Mówił, że lubi
Amerykanów, Kanadyjczyków. „To są ludzie tacy
jak my. Ludzie, którzy żyją na ziemi, którą musieli
zdobywać”. Mówił, że Sybiracy to nie to samo co
Rosjanie. To inni ludzie, inny naród. Żyło im się
ciężej i to ich ukształtowało. Są otwarci, przyjaźni i
pomocni. A najbardziej nie lubi „Moskali”.
„Moskwa to nie Rosja. To inna planeta”.
Piotr Oleksy  doktorant w Instytucie Wschodnim
UAM w Poznaniu, podróżnik, dziennikarz. Stale
współpracuje z czasopismem Nowa Europa
Wschodnia, członek redakcji Spojrzenia na
wschód.

RECENZJA KSIĄŻKI PRZEWRÓT MAJOWY 1 926 ROKU W OCZACH
KREMLA, POD RED. BOGDANA MUSIAŁA, PRZY WSPÓŁPRACY
JANA SZUMSKIEGO, WARSZAWA 2009, INSTYTUT PAMIĘCI
NARODOWEJ, SERIA „DOKUMENTY": T. 39, S. 320.

Sławomir Józefiak

Publikacja poświęcona jest słabo znanemu zagadnieniu stosunku Związku Socjalistycznych
Republik Radzieckich do jednego z najważniejszych wydarzeń w historii II Rzeczpospolitej
jakim był przewrót majowy. Zawiera najważniejsze i najciekawsze zdaniem redaktora
dokumenty, ukazujące sowiecką reakcję na wydarzenia w Polsce wiosną 1926 roku.
Przewrót majowy jest jednym z najważniejszych
wydarzeń w historii międzywojennej Polski i do
dziś wzbudza wiele kontrowersji. Zamach
dokonany przez Józefa Piłsudskiego skierowany
był przeciw rządom koalicji ChjenoPiasta
z premierem Wincentym Witosem na czele. Odbił
się głośnym echem w całej Europie, a szczególnie
zainteresował państwa sąsiadujące z Polską,
wśród których znalazł się Związek Radziecki.
Problem stosunku władz na Kremlu do zmian
zachodzących za zachodnią granicą państwa jest
jeszcze
słabo
opracowany.
Tej
wyraźnie
dostrzegalnej luce w polskiej historiografii wyszli
naprzeciw pomysłodawcy zbioru dokumentów
„Przewrót majowy 1926 roku w oczach Kremla”.
Jak czytamy we wstępie „(…) reakcje na przewrót
majowy dwóch najważniejszych sąsiadów –
Niemiec i Związku Sowieckiego – były najczęściej
pomijane milczeniem, stąd też nasza wiedza na ten
temat jest dziś wręcz znikoma” [Przewrót… 1926:
11].
Zadaniem
zbioru
jest
przybliżenie
czytelnikom tego problemu poprzez publikację
dokumentów, które wyszły ze środowiska
komunistów i dotyczyły stosunku władz na
Kremlu do Polski. Redaktorem tomu jest Bogdan
Musiał, a sama książka stanowi 39. tom serii
„Dokumenty”, ukazującej się nakładem Instytutu
Pamięci Narodowej.

Trochę historii

W pracy wyróżniają się dwie dość długie,
zajmujące 62 strony, czyli jedną piątą objętości
książki, części wstępu. Obie mają zadania, które
określone zostały już na początku. Zrozumienie
dokumentów dla osób nieznających odpowiednio
dobrze omawianego okresu może sprawić
problemy. „By ułatwić ich lekturę, niezbędne jest

jednak zarysowanie historycznego kontekstu,
w którym powstały” [Przewrót… 1926: 12].
Pierwsza część wstępu jest autorstwa
Bogdana Musiała. Powstała przy współpracy Jana
Szumskiego. Przedstawiono w niej zasadniczo
dzieje stosunków polskosowieckich od 1920 r.
Autor wyjaśnił nie tylko skutki militarne wojny
polskobolszewickiej, ale także socjologiczne
aspekty powojennej traumy, jaka powstała
w społeczeństwie sowieckim, w tym zwłaszcza
wśród
decydentów
sowieckiej
polityki
zagranicznej. Objawiała się ona swoistym
strachem przed Polską i przekonaniem o
niemożliwości zwycięstwa komunizmu nad Wisłą.
Na kolejnych stronach zarysowana została
ewolucja polityki sowieckiej wobec Polski,
widziana poprzez pryzmat zmian zachodzących
w samym ZSRR, przemian w II RP, a także
wybranych aspektów ładu międzynarodowego.
We wstępie przedstawiono też szczegółowo
problem
stosunku
władz
zarówno
tych
w Warszawie, jak i Moskwie, do narodów
zamieszkujących pograniczne polskosowieckie,
w tym zwłaszcza Białorusinów i Ukraińców.
W tej części książki znalazło się również
kilkustronicowe omówienie stosunku władz
komunistycznych do przewrotu majowego. Autor
dokonał interpretacji zachowanych źródeł i krótko
scharakteryzował postawę strony sowieckiej na
zmiany w Polsce od początku wydarzeń do
czerwca 1926 r. Wykorzystał do tego dokumenty,
które znalazły się w dalszej części pracy. Ukazał
przy tym specyfikę polityki wewnętrznej w ZSRR i
znaczenie, jakie miał przewrót majowy na życie
przeciętnych Rosjan.

Na koniec w pierwszej części wstępu
znalazło się krótkie przedstawienie wydarzeń
następnych lat, których źródeł można doszukiwać
się w wydarzeniach z maja 1926 r. W ten sposób,
po lekturze pierwszych 47 stron czytelnik może
posiąść wiedzę z zakresu historii powszechnej
I połowy lat 20. XX wieku, ze szczególnym
uwzględnieniem ZSRR i Niemiec.
Druga część wstępu, autorstwa Norberta
Wójtowicza,
poświęcona
została
samemu
przewrotowi. O typie rozważań prowadzonych
przez autora na niemal 25 stronach książki
informuje już tytuł tej części – „Rewolucja bez
żadnych rewolucyjnych konsekwencji?” – przewrót
majowy widziany z polskiej perspektywy. Jest to
bardzo udana próba zwięzłego przedstawienia
wydarzeń poprzedzających przewrót. Autor
skupił się w tej części na politycznym aspekcie
sytuacji wewnętrznej Polski od grudnia 1922 r.,
czyli od śmierci prezydenta Gabriela Narutowicza.
Udany zamach na głowę państwa miał być
„jednym z istotnych momentów na drodze
marszałka ku dyktaturze (…) przyczyniając się do
ostatecznej utraty wiary w odrodzenie polskiej duszy
(…)” [Przewrót… 1926: 48]. Sama postawa
Piłsudskiego w latach 1922 – 1926 jest ważnym
elementem rozważań tej części wstępu. Autor
bardzo szczegółowo opisuje zwłaszcza ostatnie
miesiące przed przewrotem, wprowadzając
czytelnika w nastrój tamtych dni. Bardzo dobrze
przedstawia przebieg zamachu oraz jego efekty.
Na
koniec
kilka
stron
poświęca
na
zaprezentowanie prac dotyczących zamachu i
samego marszałka, począwszy od pierwszych
publikacji prasowych i relacji bezpośrednich
uczestników zamachu z 1926 r., poprzez wiele
wspomnień, opracowań publicystycznych, a na
artykułach
naukowych
i
monografiach
skończywszy.
Zasadniczo
objętość
wstępu
oraz
szczegółowość poruszonej w nim problematyki
mogą wzbudzić pewne zastrzeżenia. Przy lekturze
tej części pracy pojawiają się pytania, czy warto aż
tak dokładnie zaznajamiać przeciętnego czytelnika
z kontekstem historycznym prezentowanych
wydarzeń? Z pewnością dwie dość wnikliwe
części wstępu wydatnie ułatwiają właściwe
zrozumienie treści zamieszczonych dokumentów,
zarówno w bezpośrednim kontekście wydarzeń
zachodzących w Polsce, jak i na tle szerszego tła

historycznego. W ten sposób wstęp i materiały
źródłowe z zasadniczej części pracy wzajemnie się
uzupełniają.

Opis publikacji

Książka liczy sobie 320 stron. Ma dość mały
format (145x210 mm) i objętościowo nie zajmuje
dużo miejsca. Materiały źródłowe zajmują 235
stron. Praca ukazała się w 2009 r. Jest to pierwsze
wydanie tej książki. Można ją nabyć m.in. na
stronie księgarni internetowej Instytutu Pamięci
Narodowej – www.ipn.poczytaj.pl.
Redaktorem tomu jest doktor habilitowany
Bogdan Musiał. Należy do grona największych
znawców tematu przewrotu majowego. Jest
niemieckim historykiem polskiego pochodzenia,
zajmującym się zasadniczo dziejami Niemiec,
Polski i Rosji w XX wieku. W swoich badaniach
skupia się na okresie międzywojennym i II wojnie
światowej. Jest autorem głośnego artykułu
naukowego, w którym udowodnił, że niemiecka
wystawa „Zbrodnie Wehrmachtu” zawiera
materiały ilustrujące faktycznie zbrodnie NKWD.
W naszym kraju ukazały się do tej pory dwie jego
prace: „Rozstrzelać elementy kontrrewolucyjne!
Brutalizacja wojny niemieckosowieckiej latem
1941 r.” (2001) oraz „Na Zachód po trupie Polski”
(2009).
Każdy potencjalny czytelnik powinien
zwrócić uwagę na kilka aspektów książki. Przede
wszystkim dokumenty opublikowane zostały
w języku polskim. To bardzo ważny walor tej
publikacji. We wstępie podkreślono, że „skróty
charakterystyczne
dla
języka
rosyjskiego
rozwinięto w języku rosyjskim (pełne nazwy)
wraz z tłumaczeniem na język polski” [Przewrót…
1926: 4647]. W pracy nie zamieszczono jednak
pełnych treści wszystkich materiałów źródłowych.
W wielu przypadkach ograniczono się jedynie do
publikacji zaledwie małej części większego
dokumentu, odnoszącej się bezpośrednio do
sprawy polskiej. Jak to podkreślono we wstępie, w
tekstach pominięte zostały znaki kancelaryjne.
Autor podkreślił też, że „wszelkie ingerencje
tłumacza lub wydawcy podano w nawiasach
kwadratowych” [Przewrót… 1926: 47]. I dalej: „w
dokumentach w języku polskim nie ingerowano w
stylistykę,
a
interpunkcję
i
ortografię
uwspółcześniono.
Niewątpliwe
opuszczenia
wyrazów lub ich części uzupełniono w nawiasie

kwadratowym. Opuszczenia fragmentów tekstu
dokonane przez autora tomu zaznaczono […]”
[Przewrót… 1926: 46]. Wydaje się, że zasady te są
stosowane w pracy konsekwentnie. Można jeszcze
tylko dodać, że pod każdym dokumentem podane
jest źródło jego pochodzenia, sygnatura, dokładna
lokalizacja tekstu w zbiorze, język, w którym
powstał, forma zapisu (maszynopis lub rękopis).
Warto zwrócić uwagę na to, że dokumenty
pozbawione
są
komentarzy.
Zastosowane
przypisy
służą
wyjaśnieniu
jedynie
podstawowych kwestii, które mogłyby być
niezrozumiałe dla potencjalnego czytelnika.
Zasadniczo służą one przybliżeniu występujących
w tekstach osób, przybierając formę krótkich
biogramów. W formie przypisów zamieszczono
też komentarze i opisy do źródeł.
Każdy
dokument
posiada
osobny
tytuł,
datę
wytworzenia, miejsce powstania i autora.
Wszystkie są numerowane – łącznie w pracy
zamieszczono ich 60. Autor już we wstępie
podkreślił, że w pracy przyjęty został układ
chronologiczny, co znacznie ułatwia poruszanie
się po publikacji.
Na początku pracy znajduje się spis treści,
obejmujący wykaz wszystkich zamieszczonych
przedruków dokumentów, z tytułami nadanymi w
zdecydowanej większości przez autorów. Na
końcu pracy zamieszczono krótki wykaz
zastosowanych skrótów oraz indeks osób. Dwie
strony poświęcone zostały na spis innych książek
i wydawnictw źródłowych, które ukazały się
nakładem IPN w serii „Dokumenty”, począwszy
od 2000 r. Warto podkreślić, że zbiór poświęcony
przewrotowi majowemu dedykowany jest prof.
Pawłowi
Wieczorkiewiczowi,
zasłużonemu
badaczowi dziejów Rosji, zmarłemu przed dwoma
laty.

Zakres zainteresowań

W pracy znalazły się różnego typu
dokumenty, do których udało się dotrzeć
naukowcom. Pochodzą one ze zbiorów byłego
archiwum partyjnego – Rosyjskiego Archiwum
Państwowego Historii SpołecznoPolitycznej (ros.
– RGASPI). W większości są one częścią zasobu
Feliksa Dzierżyńskiego, który z ramienia Biura
Politycznego partii komunistycznej zajmował się
kwestiami polskimi. Uzupełniają je protokoły
posiedzeń BP oraz innego typu akta z tzw.
Zespołu Stalina.

Autor
podkreślił,
że
„jak
można
wywnioskować z zapisów na kartach wypożyczeń,
polscy badacze dotychczas do tych materiałów nie
sięgnęli” [Przewrót… 1926: 46].
Opublikowane dokumenty datowane są
między 15 marca a 30 lipca 1926 r. Obejmują więc
okres na dwa miesiące przed zamachem, sam
przewrót i ponad dwa miesiące od jego
zakończenia. Celem tak szerokiego zakresu
czasowego jest przedstawienie pewnej ewolucji
stosunku władz na Kremlu do sytuacji w Polsce.
Trzeba podkreślić, że zawarte w pracy materiały
źródłowe pozwalają tę zmianę wyraźnie
zaobserwować.
Wśród różnego typu dokumentów znalazły
się m.in. protokoły z posiedzeń Biura Politycznego
Komitetu
Centralnego
Wszechzwiązkowej
Komunistycznej
Partii
(bolszewików)
[KC
WKP(b)] oraz notatki z tych posiedzeń wysokich
funkcjonariuszy partyjnych. W publikacji znajdują
się
dokumenty
OGPU
(Zjednoczonego
Państwowego Zarządu Politycznego – policji
politycznej),
a
także
notatki
służbowe
Dzierżyńskiego oraz o Dzierżyńskim i jego
stosunku do Polski. Autorowi pracy udało się też
dotrzeć do listów wysokich przedstawicieli partii
komunistycznych;
radzieckiej
i
polskiej.
Zasadniczo zamieszczone w publikacji źródła
powstały w Moskwie. Obok nich znajdują się
jednak i dokumenty powstałe w Warszawie. Tylko
dwa dokumenty jako miejsce pochodzenia mają
podane Tbilisi (Tyflis), a zaledwie jeden – Berlin
(jest to analiza sporządzona przez Dział Informacji
Dyplomatycznej NKID – Ludowego Komisariatu
Spraw Zagranicznych).
Duża część źródeł poświęcona została
problemom Komunistycznej Partii Polski. Lektura
kolejnych
dokumentów
pozwala
dostrzec
niekonsekwentną politykę, prowadzoną przez
polskich komunistów wobec Piłsudskiego, a także
brak długofalowej i planowo wykonywanej
polityki Kremla wobec marszałka, jego stronników
oraz Polski.
Autor książki podkreślił we wstępie, że
zawarte w publikacji materiały „po raz kolejny
udowadniają (…), że partia ta [KPP – przyp. S. J.]
była ważnym instrumentem sowieckiej polityki
wobec Polski, sprowadzającej się do wyraźnie
artykułowanych
zamiarów
jej
podbicia,
a następnie sowietyzacji” [Przewrót… 1926: 46]

Nawet pobieżna lektura poszczególnych źródeł,
zawartych w książce, pozwala jednoznacznie
potwierdzić tą tezę.
„Przewrót…” stanowi niezwykle ciekawą
pozycję, uzupełniającą znaczący brak w polskiej
historiografii w zakresie stosunków polsko
sowieckich w połowie lat 20. XX wieku. Zawarty
w pracy materiał źródłowy, mimo że stosunkowo
mały pod względem ilościowym, porusza bardzo
dużą liczbę wątków i spraw związanych z polityką
Kremla i komunistów wobec odrodzonej Polski. Ta
publikacja z pewnością nie wyczerpuje poruszonej
problematyki. Materiał źródłowy dobierany był
bowiem przy użyciu ściśle określonego klucza. Na
polskich badaczy czeka jeszcze bardzo wiele słabo
zbadanych lub wręcz nieznanych dokumentów,
mieszczących się w archiwach Moskwy.
Nie ulega wątpliwości, że „Przewrót
majowy…” jest bardzo ważną pracą. Zawiera
dokumenty, które do tej pory dla większości
polskich
badaczy,
ale
także
i
osób
zainteresowanych problematyką zamachu z 1926
r., były niedostępne. Z pewnością stanie się jedną z
ważniejszych pozycji przybliżających wydarzenia,
które
zmieniły
kierunek
rozwoju
Polski,
kształtując jej nowe oblicze aż do wybuchu II
wojny światowej.

