ROZMOWY

Pamięý historyczna w Rosji
Wywiad z Janem Raczyľskim,
wiceprezesem Stowarzyszenia “Memoriaâ”1
Andrzej Turkowski: Na poczĊtku chciaâem zapytaý o Paľskie pochodzenie.
Nazwisko wskazuje, ůe jest ono polskie.
Jan Raczyľski: Tak, to prawda, mam polskie pochodzenie, chociaů mój dziadek
urodziâ się w Zâatoustie, w obwodzie czelabiľskim. Jego ojciec, mój pradziadek,
peâniâ tam funkcję sędziego œledczego, bo obowiĊzywaâa zasada, ůe polscy urzędnicy nie mogli sâuůyý w Polsce. Dwaj bracia mojej prababci (z domu Bâaůejewska),
po powstaniu w 1863 roku zostali zesâani na Syberię, a rodzina byâa zmuszona
przenieœý się z Grodna do Ufy. Prababcia i pradziadek pobrali się w Orenburgu.
Dziadek studiowaâ na uniwersytecie w Krakowie. Studia te nie trwaây zbyt dâugo,
gdyů wkrótce wstĊpiâ do PPS-u. Staâ się jednym z bardziej znanych czâonków bojówki, za co w 1905 r. zostaâ aresztowany. Przebywaâ w więzieniu w warszawskiej
Cytadeli, a póŭniej skazany na 7 i póâ roku katorgi i zesâany na Syberię. Pracowaâ
przy budowie Amurskiej Drogi Koâowej. Od 1909 r. byâ na zesâaniu w Barguzinie
w obwodzie zabajkalskim. Tam oůeniâ się. Jego wybrankĊ byâa równieů tzw. „katorůanka”, skazana za dziaâalnoœý w Partii Socjalistów-Rewolucjonistów. W 1931
roku przyjechaâ do Moskwy, gdzie w 1938 roku zostaâ rozstrzelany.
AT: Chciaâbym spytaý o wspóâczesnĊ sytuację w Rosji w zakresie pamięci
historycznej, dekomunizacji czy stosunku do Stalina. Jak ocenia Pan te procesy i czy zachodzĊ w nich jakieœ zmiany?
JR: W pierwszych latach wâadzy Wâadimira Putina sformuâowaâ on tezę, zgodnie
z którĊ Rosjanie powinni byý dumni ze swojej historii. Jest to zaâoůenie, z którego
nigdy się nie wycofaâ i które jest niezmiennie realizowane. Przy tym naleůy pamiętaý, ůe ani Putina ani Miedwiediewa w ůadnej mierze nie moůna uznaý za wielbicieli Stalina. Obaj publicznie wielokrotnie potępili stalinowskie represje. Prawdziwy
problem leůy w tym, ůe oni nie rozumiejĊ przyczyn represji. StosujĊ niektóre mechanizmy wâadzy bolszewickiej, nie rozumiejĊc, ůe to wâaœnie one doprowadziây
do represji. Dlatego funkcjonujemy w takiej podwójnej rzeczywistoœci, w której
1 Wywiad przeprowadzony zostaâ 18 marca 2016 roku. Jan Raczyľski przebywaâ w Warszawie na zapro-

szenie Studium Europy Wschodniej UW. Stowarzyszenie „Memoriaâ” zostaâo uhonorowane NagrodĊ
PrzeglĊdu Wschodniego im. Aleksandra Gieysztora. Jan Raczyľski w imieniu Stowarzyszenia odebraâ
nagrodę podczas uroczystoœci, która odbyâa się 19 marca 2016 r. w Sali Balowej Paâacu Potockich UW.
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z jednej strony niedawno pojawiâa się koncepcja paľstwowej polityki pielęgnowania pamięci oÞar represji – gdzie padajĊ nieoczekiwanie gâębokie i ciepâe sâowa;
a z drugiej strony, w tym samym czasie Wojskowe Stowarzyszenie Historyczne,
którego kierownikiem jest Minister Kultury Wâadimir Miedinski, stawia pomniki
Stalina. W zeszâym roku odsâonięto dwa takie pomniki. I to jest odzwierciedlenie
tej nieprzemyœlanej polityki historycznej.
Nie znam osobiœcie Putina i dlatego moja ocena opiera się wyâĊcznie na analizie jego wypowiedzi i czynów. Wâaœnie z tego wyâania się wraůenie, ůe centralnym
punktem jego œwiatopoglĊdu jest sakralnoœý wâadzy paľstwowej. Jest to o dla niego
najwaůniejsza wartoœý i wâaœnie dlatego mamy do czynienia w Rosji z takim dwoistym stosunkiem do postaci Stalina i powstrzymywaniem się od jakichkolwiek jednoznacznych jej ocen. Z jednej strony uznanie winy za masowe represje, w tym równieů w koľcu za mord katyľski, przy jednoczesnym uznawaniu Stalina za wielkiego
dziaâacza paľstwowego, któremu zawdzięczamy zwycięstwo w II wojnie œwiatowej
i, co obecnie zdarza się coraz częœciej, podkreœlanie, ůe w tych czasach wszyscy przywódcy paľstwowi rzekomo byli wâaœnie tacy i ůe wâaœciwie to nie ma o czym specjalnie mówiý. Wszystkim tym ůyjemy. Tym ůe jakiekolwiek pytania stanowiĊ tabu.
Na przykâad kanaâ telewizyjny „Doůdů” (Deszcz) zostaâ usunięty z oferty telewizji
kablowych, bo w trakcie znanego programu poœwięconego historii zadano widzom
pytanie czy warto byâoby poddaý Leningrad, aby ocaliý ůycie wielu jego mieszkaľców. To pytanie, tak jak kiedyœ jest obecnie zabronione. Tydzieľ temu występowaâem
w programie telewizyjnym, gdzie znowu pojawiâo się to pytanie. Próbowaâem porównaý to do sytuacji w Polsce, gdzie pojawia się pytanie o to czy warto byâo zaczynaý powstanie warszawskie i debatuje się o tym, pojawiajĊ się róůne punkty widzenia,
a samo pytanie nie jest zabronione. Spotkaâem się z agresywnĊ odpowiedziĊ, równieů
skierowanĊ przeciwko Polsce – kim sĊ Polacy ůebyœmy mieli z nich braý przykâad?
Funkcjonuje wojenny mit, w którym znajdujĊ się okreœlone, niepodlegajĊce dyskusji
prawdy. Wynika to z faktu, ůe wojna ze strony ZSRR pochâonęâa niewyobraůalnĊ
liczbę oÞar, praktycznie kaůda rodzina straciâa kogoœ bliskiego i ta tzw. „sakralna
pamięý” zrosâa się z pamięciĊ w skali mikro, z pamięciĊ rodzinnĊ. Rozdzieliý to
i powiedzieý, jeœliby nie ci przywódcy to moůe byâoby duůo mniej oÞar, a moůe wcale
nie doszâoby do wybuchu wojny, wydaje się praktycznie niemoůliwe. Niemoůliwym
jest doprowadzenie do uznania tego w œwiadomoœci większoœci Rosjan.
AT: Proste pytanie – dlaczego tak wâaœnie jest? JakĊ rolę odgrywa dla wspóâczesnej wâadzy, wspóâczesnej elity Stalin, czy szerzej, pamięý historyczna?
Czy posâugujĊ się tym narzędziem dla legitymizacji swojej wâadzy czy tez
bojĊ się reakcji spoâecznej na pójœcie innĊ drogĊ w kwestii rozliczeľ? Czy
to jest bardziej reakcja na nastroje i emocje spoâeczne czy teů samodzielne
kreowanie obrazu przeszâoœci?
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JR: Najprędzej stanowi to próbę przywrócenia myœli o wielkoœci paľstwa i dumy
z przeszâoœci. Jeœli mamy byý dumni ze swojej przeszâoœci to przyznanie, ůe przywódca naszego wâasnego paľstwa byâ przestępcĊ wydaje się dla Putina nie do
przyjęcia. Jedynym paľstwem z przeszâoœci, o którym byâby gotowy tak się wypowiedzieý sĊ moůe tylko hitlerowskie Niemcy. Wydaje mi się, ůe wspóâczesne
wsparcie, jakiego Rosja udziela Baszarowi al-Asadowi, jest w jakimœ stopniu równieů zwiĊzane z przekonaniem Putina, ůe jeœli ktoœ jest juů gâowĊ paľstwa, to nie
wolno go ruszaý.
Jeœli chodzi o stosunek wâadz do opinii publicznej, to nie sĊdzę aby obawiaây
się one nastrojów pro-stalinowskich. Szczerze mówiĊc, nastroje te nie odegraây
wâaœciwie ůadnej roli nawet w 1956 roku, kiedy Nikita Chruszczow wygâosiâ swój
sâawny referat, a przecieů wtedy byâo duůo bliůej niů teraz do caâego tego bezmyœlnego kultu. Stwierdziâbym raczej, ůe teza o wielkoœci paľstwa opiera się w duůo
większym stopniu na micie wielkiego zwycięstwa. Wszystkie sowieckie mity opierajĊ się wâaœnie na „pobiede”. Na przykâad o kolektywizacji mówi się gâównie jako
o jednym z narzędzi, dzięki którym osiĊgnięto zwycięstwo – bez kolektywizacji nie
wygralibyœmy wojny. Naturalnie kolektywizacja nie nakarmiâa caâego narodu, nie
spowodowaâa, ůe obywatele dobrze się odůywiali. To samo dotyczy industrializacji,
która sama w sobie nikogo nie przekonuje i nie usprawiedliwiaâaby tych wszystkich
bezsensownych oÞar. Ale wâaœnie w kontekœcie zwycięstwa w wojnie jej rola jest
uwydatniana. W to wpisuje się równieů postaý Stalina. Te mity funkcjonujĊ i będĊ
funkcjonowaý nadal dopóki nie pojawi się jednoznaczne stanowisko w tej sferze
i dopóki nie dopuœci się do wolnej dyskusji naukowej.
AT: Od razu tutaj rzuca się w oczy centralny wĊtek paľstwa. W innych spoâeczeľstwach jest inaczej, np. w Polsce niezwykle waůna jest rola inteligencji. Czasem redaktor naczelny poczytnej gazety wydaje się mieý większe
wpâywy niů waůny urzędnik paľstwowy. W Stanach Zjednoczonych ogromnĊ rolę odgrywajĊ elity biznesowe.
JR: W Rosji rzeczywiœcie wyglĊda to inaczej. Problemy rosyjskie majĊ ŭródâa
w róůnych sprawach, ale oczywiœcie przede wszystkim sĊ spuœciznĊ czasów sowieckich. Polska teů sporo wycierpiaâa od systemu, który rozpoczĊâ się tam powiedzmy
od 1946 roku, a który w latach 80. juů trzeszczaâ w szwach. Trwaâo to okoâo
40 lat. W przypadku Rosji chodzi o 70 lat, z których 60 oznaczaâo absolutnĊ cenzurę,
a historii nie moůna byâo dowiedzieý się przy pomocy ogólnodostępnych ŭródeâ,
jak na przykâad gazety, czasopisma, podręczniki. One przedstawiaây wyâĊcznie
œwiatopoglĊd partii. Lata te niosây ze sobĊ równieů niewyobraůalne represje. Mowa
tu o rozkuâaczaniu, kiedy to ok. 4 mln ludzi zostaâo zesâanych na Syberię. Mniej
więcej tyle samo obywateli ZSRR umarâo z gâodu. Mowa równieů o tzw. wielkim
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terrorze, kiedy to na przestrzeni 15 miesięcy w kaůdej minucie rozstrzeliwano kogoœ bez sĊdu. Wszystko to stanowiâo naszĊ przeszâoœý przy braku realnych ŭródeâ
dla badania historii.
Za przykâad moůe sâuůyý moje doœwiadczenie (choý z pewnoœciĊ jest ono bliskie wielu innym osobom). Moje silne wĊtpliwoœci wobec wâadzy sowieckiej majĊ
ŭródâa nie tylko w historii mojej rodziny, ale równieů w czasie kiedy zaczĊâem
czytaý stare wydania „Dzieâ zebranych Lenina”, jego korespondencję. Okazaâo
się, ůe to co znajduje się w podręcznikach to brednie, ůe Trocki wcale nie byâ
wrogiem, tylko jednym z najbliůszych wspóâpracowników i tak dalej. Moja rekonstrukcja historii dokonywaâa się wâaœnie tak. Rzeczywistych prac historycznych nie
byâo wcale. Byâo trochę o XIX wieku, ale teů z duůymi brakami. A o XX wieku
absolutnie niczego.
Ta sytuacja obecnie nie za bardzo się zmieniâa. W podręcznikach oczywiœcie
coœ się zmieniâo, ale o represjach wspomina się fragmentarycznie, nie wiele więcej niů w czasach Chruszczowa. Naturalnie wydano bardzo duůo dokumentów,
ale w nakâadach po 1000, czasem 2000 egzemplarzy i gâównie leůĊ na póâkach
w bibliotekach, i to nie wszystkich, ale tylko w największych. Nie stanowi to ůadnej
konkurencji z chociaůby róůnymi stalinowskimi broszurami o ogromnym nakâadzie, których bardzo duůa iloœý zachowaâa się w bibliotekach i czytelniach. To jest
bardzo zâa spuœcizna. Wedâug mnie w Rosji w XX wieku byây tylko 4 lub moůe
5 lat, które róůniây się od poprzednich i byây to lata gorbaczowskiej pierestrojki.
Podejœcie Gorbaczowa byâo nietypowe w porównaniu ze wszystkimi innymi przywódcami rosyjskimi – tzn. „razem powinniœmy przebudowaý ten kraj”. Powtarzaâ
to zdanie wielokrotnie. Gdy pracownicy jakiegoœ zakâadu skarůyli mu się na to ůe
majĊ zâego dyrektora, odpowiadaâ, ůe to jest przecieů wasz dyrektor i trzeba się
z nim dogadaý. Podejœcie Jelcyna, gâównie ze względu na jego osobowoœý, byâo
juů zupeânie inne – tzn. „teraz przyszedâem ja i ja zrobię tak, ůeby byâo wszystko
dobrze”. Jeœli przeœledzimy historię aktywnoœci spoâecznej w Rosji, to duůa jej
częœý skoľczyâa się wraz z dojœciem do wâadzy Jelcyna. To co udaâo się osiĊgnĊý
w czasach pierestrojki, chociaůby rosnĊcy wpâyw inteligencji, redaktorów gazet
i szerszy udziaâ spoâeczeľstwa w debacie zostaâo zaprzepaszczone.
Komunistyczna spuœcizna zrobiâa smutny ůart. Niestety nasi gâówni reformatorzy – Czubajs, Gajdar i inni – okazali się byý takimi „bolszewikami na odwrót”.
Prawdziwi bolszewicy uwaůali, ůe wszystko naleůy nacjonalizowaý i wtedy wszyscy
będĊ szczęœliwi, a reformatorzy z kolei uwaůali, ůe szczęœcie przyjdzie samo dopiero po absolutnej prywatyzacji. Mimo, iů wielu z nas mówiâo o tym, ůe stworzenie
prawdziwie demokratycznych instytucji jest na równi waůne lub nawet waůniejsze
niů sama prywatyzacja, gâos ten byâ zawsze ignorowany. Ich zdaniem niewidzialna
ręka rynku powinna wszystko zaâatwiý. Tymczasem w Rosji nie byâo ludzi, którzy
pamiętaliby ůe ůycie moůe byý zorganizowane w inny, niů komunistyczny, sposób.
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Rezultat jest taki, ůe rozmach tych reform, oczywiœcie niezbędnych, ale byý moůe
w innej formie i tempie, doprowadziâ do protestów, których skutkiem byây wydarzenia w 1993 roku. Wbrew temu co się powszechnie uwaůa, naciskom na prasę
rosyjskĊ poczĊtek daâ nie Putin, a wâaœnie Jelcyn w 1996 roku – kampania „gâosuj
sercem bo przegrasz”, straszenie Ziuganowem i tym podobne. Od tej pory zjawisko wysâugiwania się przez wâadzę prasĊ, czy szerzej mediami, tylko się w Rosji
pogâębiaâo. Wtedy teů reaktywujĊ się struktury sâuůb specjalnych, pojawiajĊ się
utrudnienia w dostępie do archiwów. Nie byâo jednak w czasach Jelcyna nacisków
na organizacje pozarzĊdowe, instytucje spoâeczne – to zaczęâo się juů w czasach
prezydentury Putina. Od tego czasu wiele udaâo się juů zniszczyý.
AT: Chciaâbym jeszcze na moment wróciý do pamięci o Stalinie. Jakiœ czas
temu przeczytaâem artykuâ Andreia Zubowa na temat roli Stalina. Zubow
pisze: „Stalin to nie tylko symbol. Jeœli jest czymkolwiek to osiĊ, wokóâ której obraca się caâa obecna wâadza. Usuľ oœ i wszystko się rozpadnie bo
wtedy będziesz musiaâ przyznaý, ůe byâeœ przestępcĊ! KGB byâo po uszy
umoczone w krwi rosyjskiego narodu, a ty zgâosiâeœ się tam do pracy, więc
teů jesteœ przestępcĊ! Nikt nie zaciĊgnĊâ cię tam siâĊ. Jesteœ przestępcĊ!
Jak czâowiek moůe się z tego oczyœciý? Nie moůe. Dlatego muszĊ usprawiedliwiý Stalina, ůeby okazaâo się, ůe tak naprawdę nie byâo tam ůadnego
przestępstwa.” Zgodziâby się Pan z tĊ, dosyý pesymistycznĊ opiniĊ, ůe brak
ostatecznego osĊdzenia Stalina jest czymœ niezbędnym dla obecnej wâadzy?
JR: Bardzo dâugo znam profesora Zubowa i ůywię do niego duůĊ sympatię. Tu
jednak wchodzi on w nie do koľca swojĊ dziedzinę i wydaje się, ůe stosuje zbyt
duůe uproszczenie. Putin nie obawia się tego, ůe ktokolwiek będzie mu wypominaâ to, ůe jest czekistĊ, szczególnie, ůe sam, osobiœcie nie popeâniaâ tych zbrodni
o jakich myœlimy kiedy mówimy „czekista”. Byâ trzeciorzędnym wywiadowcĊ, potem
œledziâ zagranicznych studentów na Uniwersytecie w Leningradzie – zatem byây to
raczej maâo znaczĊce aktywnoœci. Problem leůy w innym miejscu, a mianowicie w
ustanowieniu priorytetów, tzn. co jest waůniejsze – paľstwo czy ludzie. OsĊdzenie
Stalina i przyznanie, ůe paľstwo moůe byý przestępczym, oznaczaâoby przyznanie, ůe jest coœ waůniejszego niů to wielkie paľstwo, które byâo potęůne
i które budziâo postrach. Tym sposobem zakorzeniâ się, równieů wœród ludzi inteligentnych i wyksztaâconych, poglĊd ůe to wielkie paľstwo jest samo w sobie czymœ
niezwykle waůnym. I to wâaœnie jest tym, z czego wâadza nie moůe zrezygnowaý.
W centralnym punkcie jest marzenie, w imię którego moůna robiý wszystko. Niedawna absurdalna wymiana zdaľ z Koâokolcewem [Wâadimir Koâokolcew, Minister
Spraw Wewnętrznych FR – Red.] odnoœnie tego jakie sĊ nastroje spoâeczeľstwa
wobec represji ze strony milicji i jego odpowiedŭ, ůe jeœli milicja robi to w inte71
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resie spoâeczeľstwa to spoâeczeľstwo to akceptuje. [œmiech] Tego typu wymiany
zdaľ się zdarzajĊ i pokazujĊ, ůe najwaůniejsza jest ta zaleůnoœý – jeœli paľstwo jest
przestępcĊ, to znaczy ůe sĊ rzeczy których paľstwo nie ma prawa robiý. Widaý to
po częœci na przykâadzie zbrodni katyľskiej. Rosja przyznaâa winę, Putin klękaâ
i nadaâ temu atmosferę moralnej odpowiedzialnoœci, ale dokumenty œledztwa nadal sĊ zamknięte, a kwaliÞkacja przestępstwa o przekroczeniu uprawnieľ sâuůbowych to wręcz bluŭnierstwo. Na to ůeby nazwaý to tak jak sami przedstawiali to
w trybunale w Norymberdze, czyli zbrodniĊ przeciwko ludzkoœci, nie starcza im
odwagi. Tak samo nie do pomyœlenia jest ůeby uznaý, ůe Stalin razem z Hitlerem
ponoszĊ odpowiedzialnoœý za wybuch II wojny œwiatowej.
AT: Z tego co Pan mówiâ rzeczywiœcie wyâania się pewna dwoistoœý. Z jednej strony upamiętnia się oÞary represji, a z drugiej stawia się pomniki
Stalina. Istnieje pewna nieprzekraczalna granica. Wâadza nie pozwoli jej
przekroczyý, gdyů to podwaůyâoby jej dziaâania na rzecz „wielkiego gosudarstwa”.
JR: Trzeba pamiętaý, ůe to co robiĊ œrodowiska, które reprezentuje minister
Miedinski nie oznacza ůe to on o tym decyduje. Ludzie, którzy sĊ blisko tzw.
„wierchuszki” tak wâaœnie interpretujĊ pozycję wâadzy. Jestem absolutnie pewien,
ůe Putin po prostu nie wie jak uciszyý, uspokoiý tych nadaktywnych interpretatorów jego pozycji. Sam Putin nie ůywi ůadnych ciepâych uczuý wobec Stalina
i rozumie, ůe Stalin nie pasuje do przyzwoitego spoâeczeľstwa, ůe rehabilitacji
Stalina nie da się wytâumaczyý zachodnim partnerom. To zâoůony problem
– z jednej strony podejmuje się starania, ůeby mit Stalina wykorzeniaý, a drugiej
funkcjonuje narracja, ůe byây bâędy, a nawet przestępstwa, ale mimo tego nasze
paľstwo zawsze byâo wartoœciowe, zawsze postępowaâo sâusznie, zwâaszcza
w sprawach międzynarodowych. Czâowieka jeszcze moůna osĊdziý, ale paľstwo
jest poza wszelka krytykĊ.
AT: Czy w elicie obecnej rosyjskiej wâadzy sĊ róůne frakcje, które róůni stosunek do dekomunizacji, destalinizacji? Czy na tym tle dochodzi do tarý?
SĊ przecieů tacy jak Jurij Bondarenko, który deklaruje swój krytyczny stosunek do komunizmu oraz tacy jak wspomniany juů Wâadimir Miedinski,
którego podejœcie jest wręcz odwrotne.
JR: Z tego co mi wiadomo minister Miedinski nie zmieniâ swojego krytycznego
– przynajmniej werbalnie – nastawienia do komunizmu. Promuje, na przykâad,
ideę powrotu do dawnych nazw. Ale jednoczeœnie broni polityki ZSRR. Trudno mi
zrozumieý to co dzieje się w jego gâowie. Jest czâowiekiem z tytuâem doktora, a o
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jego dysertacji w dziedzinie historii napisano juů kilka prac, jako ůe jest zupeânie
nienaukowa. Dostaâ się tak wysoko, poniewaů jego tematem byâo to, jak okropni
cudzoziemcy zakâamywali prawdę o dawnej Rosji, pisaâ o antyrosyjskiej propagandzie w XV czy XVI wieku. Paľstwo rosyjskie zawsze miaâo jakĊœ misję - „trzeci
Rzym”, mesjanizm, wszystkie tego typu gâupstwa. Ludzie na szycie wâadzy zawsze
w nie wierzyli. Tak, oczywiœcie, sĊ tam róůne stanowiska. Ale Bondarenko teů, jak
uwaůam, jest stronnikiem myœlenia o wielkim paľstwie. W tym sĊ jednomyœlni.
SĊ oczywiœcie teů inne siây, bardziej przyzwoite. Jednak nie ma otwartego starcia
dotyczĊcego stosunku do historii wœród rosyjskich elit. Pozycja pro-stalinowska
staje się silniejsza w zwiĊzku z ostatnimi agresywnymi dziaâaniami Rosji. Ceremonia odkrycia ostatnich pomników Stalina odbyâa się na niskim poziomie reprezentacji wâadz. W tym samym czasie w Jaâcie odkryto pomnik tzw. jaâtaľskiej trójki,
a w uroczystoœci braâ udziaâ Sergiej Naryszkin [przewodniczĊcy Dumy Paľstwowej
FR – Red.]. Jeszcze w 2013 roku trudno byâoby sobie wyobraziý, by jakiœ przedstawiciel rosyjskich wâadz braâ oÞcjalnie udziaâ w odkryciu takiego pomnika. Byâoby to co najmniej kâopotliwe. Obecnie takie zdarzenia majĊ miejsce i jest to jeden
z symptomów obecnej sytuacji. Oczywiœcie nie byâ to nowy pomnik samego Stalina,
na to sĊ jeszcze nie gotowi. Ale byây cytaty o wielkim paľstwie, przypominanie jak
Churchill wstaâ kiedy wszedâ Stalin, takie dowody na potęgę paľstwa i wâadzy. Dla
racjonalnego czâowieka wydaje się to anegdotyczne, ale taki wâaœnie mamy kontekst.
AT: Czy dostrzega Pan w Rosji zjawisko negatywnego stosunku do komunizmu, który nie przekâada się na stosunek do ciĊgâoœci elit? Obserwujemy
dekomunizację w sferze symboli bez przeâoůenia na ciĊgâoœý elit.
JR: Ten negatywny stosunek do komunizmu nie jest juů tak jednoznaczny jak na
przykâad miaâo to miejsce 5 lat temu. Niestety u nas nie ma porzĊdnych badaľ socjologicznych. Dopiero niedawno Centrum Jurija Lewady przeprowadziâo badanie,
które miaâo daý odpowiedŭ na pytania na ile szczerze ludzie odpowiadajĊ na pytania
socjologów, ankieterów. Większoœý badanych powiedziaâo, ůe sami odpowiadajĊ
szczerze, ale na pytanie czy tak robiĊ wszyscy – padaâa odpowiedŭ, ůe nie wszyscy [œmiech]. Tak się dzieje w przypadku ankiet telefonicznych – niby nikt nie pyta
o Twoje nazwisko, ale wiadomo na kogo zarejestrowany jest dany numer telefonu.
Wraz z mitem o wielkim paľstwie powróciâ mit o szczęœliwym ůyciu. W sowieckich
czasach byâa taka znana ksiĊůka - „Smaczne i zdrowe jedzenie”, póŭniej wznawiana
jeszcze wiele razy. Byây tam ilustracje, na których wszystko byâo, jakby w sklepach
moůna byâo wszystko kupiý. To samo byâo na Þlmach i w gazetach – nie byâo tam
pustych póâek, nie byâo zwolnieľ, ůadnych problemów, wszyscy otrzymujĊ mieszkania
itp. Teraz wraz z powrotem wielkiego paľstwa, powróciâ ten gazetowy, perfekcyjny
sposób przedstawiania rzeczywistoœci. Ludzie w moim wieku opowiadajĊ, ůe kiedyœ
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wszystko byâo dobrze, ůe nie byâo ůadnych kolejek. Ludzie, którzy w Moskwie stali
w dâugich kolejkach, ůeby kupiý podstawowe produkty teraz o tym zapomnieli. To jest
poraůajĊce. Myœlę, ůe to w duůej mierze jest jakiœ kompleks. To przedstawianie epoki –
byâ wielki wódz, byâo wielkie paľstwo i wszystko byâo wspaniale, a dobrobyt wzrastaâ.
To wszystko razem oůywa. Ostatnia reforma systemu zdrowia, reforma potrzebna ale
zrealizowana w zây sposób, doprowadziâa do tego ůe dostęp do usâug medycznych jest
trudniejszy, nawet w Moskwie, nie mówiĊc o prowincji. Takie wydarzenia to momenty,
w których następuje idealizacja przeszâoœci. Sytuacja się pogorszyâa, czyli wczeœniej
byâo lepiej, czyli jeszcze wczeœniej byâo jeszcze lepiej. To taka dziwna logika.
Jeœli chodzi o komunistycznĊ przeszâoœý i ciĊgâoœý elit to sprawa lustracji jest
w Rosji bardzo skomplikowana i to z róůnych przyczyn. W częœci dlatego, ůe inicjatorami zmian byli dziaâacze partyjni. Gorbaczow byâ przecieů pierwszym sekretarzem
i gdyby nie to, ůadnych zmian nie udaâoby mu się wprowadziý. W pewnym momencie
temat lustracji zostaâ poddany debacie. W samym stowarzyszeniu „Memoriaâ” mamy
na tę sprawę róůne poglĊdy. Jak w kaůdym postkomunistycznym paľstwie, mamy
róůne uwarunkowania i zâoůonoœci. Jednym z nich jest fakt, ůe u nas byâo 17 mln
czâonków partii. Lustracja takiej liczby ludzi jest nie do wyobraůenia i nie ma takiego
budůetu, który by to wytrzymaâ. Drugim waůnym argumentem w dyskusji jest kwestia
autentycznoœci materiaâów archiwalnych. Nie wszystko się zachowaâo. Wiadomo, ůe
towarzysz Kriuczkow [Wâadimir Kriuczkow, PrzewodniczĊcy Komitetu Bezpieczeľstwa Paľstwowego ZSRR w latach 1988-1991 – Red.] podczas swoich ostatnich dni na
stanowisku wiele zniszczyâ. Duůo materiaâów, które przywieziono z bratnich republik
teů zostaâo zniszczonych lub ukrytych tak, ůe nie daje się ich odnaleŭý. Oprócz tego
w materiaâach tych wiele zeznaľ œwiadków czy informacji o werbunkach nie musi
wcale byý prawdziwymi. I tak jest w przypadku nie tylko archiwów rosyjskich, ale teů
czeskich czy innych. Tak się dziaâo, kiedy dokumenty o werbunku wypeâniano dla zarobku, premii czy uznania zwierzchników. Mieszaây się w to równieů sâuůby specjalne.
W tym momencie problem ten rozpada się na dwie częœci. Pierwsza dotyczy
następstw prawnych. Jeœli przeprowadziý lustrację, zaâóůmy, ůe rozpoczynajĊc
od sekretarzy rajkomów to tak naprawdę nie jesteœmy w stanie, w sensie prawnym, ustaliý co się naprawdę dziaâo i pod wpâywem czego się dziaâo. Ja jestem
przeciwny lustracji wâaœnie ze względu na te prawne skutki. Jednoczeœnie jestem
za tym, aby wszystkie te archiwa byây dostępne. W innym przypadku pozostanĊ w rękach sâuůb specjalnych i pozostanĊ narzędziem szantaůu, nacisków
i, jak wczeœniej będĊ pogarszaý sytuację w spoâeczeľstwie.
AT: Kwestie polityki pamięci, polityki historycznej odgrywajĊ w ůyciu publicznym Polski bardzo waůnĊ rolę. Przykâadem moůe byý sprawa przeszâoœci Lecha Waâęsy, która jakiœ czas temu wybuchâa na nowo. Wydaje się, ůe
w tej kwestii Polska i Rosja zasadniczo się róůniĊ. Jak Pan to ocenia?
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JR: Z mojego punktu widzenia pytania o stosunek Rosjan do historii sĊ pytaniami wtórnymi. Podstawowym pytaniem jest stosunek do reůymu komunistycznego.
Dopóki sam reůym nie zostanie osĊdzony jako przestępczy, fakt, ůe ktoœ mu sâuůyâ
wywoâuje odpowiedzi w stylu – tak sâuůyâ, no i co z tego? Przejawia się to w przeróůnych, nawet zaskakujĊcych formach. Na przykâad kiedy mowa jest o represjach,
staliniœci powiedzĊ – „bronicie Tuchaczewskiego, a przecieů on zabijaâ Tambowskich powstaľców”. Oczywiœcie robiâ to na rozkaz partii, ale stalinowcy nie uůywajĊ
tego argumentu w dyskusji. Ich zdaniem Tuchaczewskiego trzeba byâo rozstrzelaý
bo byâ zâym czâowiekiem. Dla nich „Smiersz” [komórki kontrwywiadu wojskowego
w latach 1943-1946 – Red.] to bohaterska instytucja. Tymczasem kiedyœ Gozman
[Leonid Gozman – rosyjski polityk opozycyjny – Red.] powiedziaâ, ůe „Smiersz” nie
byâ w niczym lepszy niů nazistowskie gestapo. To byâa bardzo wĊtpliwa struktura,
która nadal widnieje na stronie internetowej „Pamięý narodu” [pamyat-naroda.ru
– strona projektu zainicjowanego przez Ministerstwo Obrony FR i wspierana przez
Administrację Prezydenta FR, której celem jest informowanie o losach uczestników
Wielkiej Wojny Ojczyŭnianej – Red.], gdzie znajduje się lista odznaczeľ z opisem
zasâug funkcjonariuszy „Smiersz-u”. Na Gozmana wylaâ się przysâowiowy rynsztok,
skarůono go w sĊdzie. To byâa gâoœna sprawa. Najciekawsze jest to, ůe ci sami ludzie,
którzy występujĊ w obronie „Smiersz-u”, oskarůajĊ Aleksieja Wieniediktowa, redaktora naczelnego radiostacji „Echo Moskwy” o to ůe jego dziadek sâuůyâ w „Smiersz-u”. Niechby chociaů mieli jedno, spójne stanowisko! To wszystko w Rosji toczy się
takim dziwnym sposobem, gâównie dlatego, ůe brakuje fundamentów. Represjom,
czy teů innym przestępstwom popeânionym przez poszczególne osoby czy instytucje
reůymu komunistycznego powinna zostaý przyznana konkretna prawna kwaliÞkacja.
Oceľmy je legalnie, wedâug obowiĊzujĊcego w tamtych czasach prawa. Dzięki temu
będzie jakiœ punkt wyjœcia.
Podam przykâad tego jak to dziaâa w praktyce. W szkoâach ksiĊůka Aleksandra
Soâůenicyna „Archipelag Guâag”, w nieco skróconym wydaniu, jest częœciĊ programu nauczania. Co ciekawe staâo się to z inicjatywy Wâadimira Putina. Z jednej
strony to oczywiœcie bardzo dobrze, ale z drugiej strony pozycja tak traktowana
jest w szkoâach nie jako œwiadectwo wydarzeľ historycznych, a jako literatura.
Mimo faktu, ůe dzieâo Soâůenicyna jest niezwykle mocne, to jeœli jest traktowane
wyâĊcznie jako literatura, a niczego równie znaczĊcego i wyraŭnego na temat systemu Guâagów nie ma w programie nauczania historii, trudno oczekiwaý jakichkolwiek rezultatów.
AT: Jak wyglĊda obecna sytuacja stowarzyszenia „Memoriaâ”? W polskich
mediach moůna byâo przeczytaý o procesach sĊdowych w 2014 roku, z którymi musiaâa się zmierzyý Paľska organizacja. Czy wasza pozycja i moůliwoœci dziaâania ulegajĊ pogorszeniu?
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JR: Obserwujemy systematyczne pogarszanie się sytuacji nie tylko „Memoriaâu” ale
generalnie organizacji pozarzĊdowych w Rosji. Pierwsze bariery i trudnoœci w naszym
dziaâaniu pojawiaây się juů w trakcie pierwszej kadencji Putina, ale prawdziwĊ wojnę
sferze pozarzĊdowej wâadza wypowiedziaâa po największych, po rozpadzie ZSRR, antyrzĊdowych protestach w 2011 roku. Wtedy teů uchwalono ustawę o zagranicznych
agentach, wymierzonĊ wâaœnie w organizacje pozarzĊdowe, które korzystajĊ z zagranicznych ŭródeâ Þnansowania. Cel ustawy byâ w peâni zrozumiaây – dyskredytacja tych organizacji, poniewaů w języku rosyjskim „zagraniczny agent” znaczy mniej więcej to samo
co „szpieg”. Kiedy buntowaliœmy się, przedstawiciele wâadz uspokajali nas, ůe tylko taka
nazwa, ůe nic zâego nie oznacza i ůe będziemy mogli pracowaý tak jak wczeœniej. Teraz
juů doskonale widaý, ůe byâo to kâamstwo. Organizacje „zagraniczni agenci” nie mogĊ
otrzymywaý ůadnego wsparcia ze strony wâadz samorzĊdowych, majĊ trudniejszy dostęp
do mediów. Ta ustawa to byâ taki sztuczny twór – bo i tak wczeœniej wszystkie rozliczenia
i sprawozdania Þnansowe musiaây byý skâadane i byây analizowane. W tym sensie ustawa nic nie zmieniâa. Chodziâo o utrudnienie dziaâania i „Þnansowe uduszenie” częœci
NGO-sów. Za brak rejestracji groůĊ kary Þnansowe ok. 4 tys. euro, które dla większoœci,
w szczególnoœci lokalnych, rosyjskich NGO oznaczajĊ koniec dziaâania. Samego „Międzynarodowego Memoriaâu” to na razie nie dotknęâo, ale zaszkodziâo wielu mniejszym
organizacjom które wchodziây w skâad naszego stowarzyszenia, przykâadem jest „Jekaterinburski Memoriaâ”, który sam nie otrzymywaâ pieniędzy z zagranicy, ale wynajmowaâ
pomieszczenie organizacji, która opâacaâa czynsz ze œrodków zagranicznych. Ten sam
los czeka fragment petersburskiego oddziaâu Memoriaâu, oraz moskiewskie Centrum
ds. Obrony Praw Czâowieka Memoriaâ. Jest coraz trudniej pracowaý. Zâoůona w 2012
roku skarga na tę ustawę do Europejskiego Trybunaâu Praw Czâowieka w Strasburgu
nadal nie doczekaâa się rozpatrzenia. Niestety widocznie Europejski Trybunaâ teů nie
jest wolny od politycznych nacisków. Sprawa ta najpewniej zostaâaby rozstrzygnięta na
niekorzyœý paľstwa rosyjskiego, co mogâoby za sobĊ pociĊgnĊý wyjœcie Rosji z systemu
europejskiego sĊdownictwa.
AT: Sâychaý gâosy wœród przedstawicieli rosyjskich elit, ůe Rosja powinna
wyjœý spod jurysdykcji europejskich sĊdów i ůe nie powinna czuý się zobowiĊzana do wykonywania zasĊdzonych przez nie wyroków.
JR: To prawda. Generalnie rzecz biorĊc, Rosja nigdy specjalnie tych wyroków nie
wykonywaâa. Pâacono kary Þnansowe i tyle. Efektywnoœý jest w tym przypadku
duůo mniejsza niů wszyscy kiedyœ mieliœmy nadzieję.
AT: Jak wyobraůa sobie Pan najbliůszĊ przyszâoœý Rosji w kontekœcie napiętych relacji z Zachodem? W jaki sposób Pana zdaniem zakoľczy się ta
trudna sytuacja?
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JR: Nie powiem niczego nowego jeœli stwierdzę, ůe jest to bardzo trudne pytanie.
W grę wchodzi zbyt duůo róůnych czynników i zaleůnoœci. W 2011 r. nie wiedzieliœmy, ůe wybuchnĊ takie antyrzĊdowe protesty. Kiedy juů wybuchây, to mimo, ůe
byâo wœród nas wielu sceptyków, czuâo się, ůe moůliwa jest zmiana. Wtedy nie
przewidziaâbym obecnej sytuacji.
Duůe znaczenie ma wszechobecna propaganda. Tak intensywnej propagandy nie byâo nawet w czasach sowieckich. Jest moůe mniej totalna niů wtedy, ale
z pewnoœciĊ bardziej agresywna. Niestety wpâywa równieů na ludzi racjonalnie
myœlĊcych. Teraz bardzo duůo zaleůy od konsekwencji Zachodu w domaganiu się
od Rosji przestrzegania zasad prawa międzynarodowego. To ma znaczenie fundamentalne nie tylko dla sytuacji międzynarodowej Rosji lecz takůe dla sytuacji
wewnętrznej. Częœý rosyjskiej propagandy to przedstawianie Zachodu jako zainteresowanego wyâĊcznie zarabianiem pieniędzy, a nie szanujĊcego jakieœ wartoœci.
Elita rosyjska propaguje przekaz, ůe jak tylko Zachód zorientuje się ůe nie opâacajĊ
mu się sankcje, to zostanĊ one zniesione.
Co do zasady, jak widzimy w przypadku Póânocnej Korei, nawet najbardziej
izolowany i bezmyœlny reůym moůe funkcjonowaý i to dâugo. Oczywiœcie jeœli chodzi o Rosję, to sytuacja jest duůo bardziej skomplikowana. Więzi Rosji z zagranicĊ
byây duůo bardziej gâębokie i nie jest tak âatwo je przerwaý.
Ogromne znaczenie majĊ równieů czynniki gospodarcze. Funkcjonuje taka
fundamentalna zasada – dopóki nie ma konkurencji politycznej, nie będzie równieů
konkurencji ekonomicznej. Wybory sĊ nie potrzebne, a w sprawach ekonomicznych wszystko realizuje się poprzez korupcję. Biznesmen, czâowiek który chce
coœ zrealizowaý nie musi analizowaý programów ekonomicznych róůnych partii
politycznych i sprawdzaý co majĊ mu do zaoferowania. Skoro u wâadzy jest ciĊgle
ta sama elita, to szuka się urzędników paľstwowych i z nimi zaâatwia się sprawy.
Zjawisko korupcji, które ciĊgle roœnie w siâę jest zwiĊzane wâaœnie z tym. Oznacza
to równieů stagnację gospodarki – we wszystkich obszarach. Niestety obserwujemy to juů od wielu lat. Nie byâo w Rosji ůadnej powaůnej reformy gospodarczej,
poza przejœciem z gospodarki planowanej do gospodarki kapitalistycznej. Powstaâ
sektor prywatny, spóâki, zakâady pracy, ale nie byâo i nie jest to innowacyjne
i nie prowadzi do rozwoju. Sytuacja ta wczeœniej czy póŭniej musi doprowadziý do
nowej fali niezadowolenia spoâecznego. U obywateli, w szczególnoœci mâodszych,
pojawiâo się poczucie wâasnej godnoœci. To wâaœnie wyprowadziâo ich na ulice
w 2011 roku – dlaczego pozwalamy wâadzy na tyle? Wâadza stara się przy pomocy
manipulacji wyborczych i propagandy jakoœ nad tym zapanowaý. Sytuacja w kraju
jest bardzo niestabilna i niebezpieczna, moůe nawet najniebezpieczniejsza od lat.
Dzięki konsekwentnej polityce Putina, nie ma u nas mechanizmu zmiany wâadzy.
W tym kontekœcie Ukraina byâa w duůo lepszej sytuacji. Tam byâa realna opozycja,
a przejœcie kilkudziesięciu deputatów do innej frakcji po usunięciu Janukowycza
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pozwoliâo na kontynuację funkcjonowania paľstwa. Nasza Duma skonstruowana
jest tak, ůe mimo jakichœ transferów, wszystko pozostaje bez zmian. Brak w Rosji
silnej, wpâywowej opozycji, co do której moůna by ůywiý nadzieje, ůe mogâaby
przejĊý wâadzę bez jakichœ ogromnych wstrzĊsów politycznych.
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