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ROZMOWY

Pami  historyczna w Rosji 
Wywiad z Janem Raczy skim, 

wiceprezesem Stowarzyszenia “Memoria ”1

Andrzej Turkowski: Na pocz tku chcia em zapyta  o Pa skie pochodzenie. 
Nazwisko wskazuje, e jest ono polskie.

Jan Raczy ski: Tak, to prawda, mam polskie pochodzenie, chocia  mój dziadek 
urodzi  si  w Z atoustie, w obwodzie czelabi skim. Jego ojciec, mój pradziadek, 
pe ni  tam funkcj  s dziego ledczego, bo obowi zywa a zasada, e polscy urz d-
nicy nie mogli s u y  w Polsce. Dwaj bracia  mojej prababci (z domu B a ejewska), 
po powstaniu w 1863 roku zostali zes ani na Syberi , a rodzina by a zmuszona 
przenie  si  z Grodna do Ufy. Prababcia i pradziadek pobrali si  w Orenburgu. 
Dziadek studiowa  na uniwersytecie w Krakowie. Studia te nie trwa y zbyt d ugo, 
gdy  wkrótce wst pi  do PPS-u. Sta  si  jednym z bardziej znanych cz onków bo-
jówki, za co w 1905 r. zosta  aresztowany. Przebywa  w wi zieniu w warszawskiej 
Cytadeli, a pó niej skazany na 7 i pó  roku katorgi i zes any na Syberi . Pracowa  
przy budowie Amurskiej Drogi Ko owej. Od 1909 r. by  na zes aniu w Barguzinie 
w obwodzie zabajkalskim. Tam o eni  si . Jego wybrank  by a równie  tzw. „ka-
tor anka”, skazana za dzia alno  w Partii Socjalistów-Rewolucjonistów. W 1931 
roku przyjecha  do Moskwy, gdzie w 1938 roku zosta  rozstrzelany. 

AT: Chcia bym spyta  o wspó czesn  sytuacj  w Rosji w zakresie pami ci 
historycznej, dekomunizacji czy stosunku do Stalina. Jak ocenia Pan te pro-
cesy i czy zachodz  w nich jakie  zmiany?

JR: W pierwszych latach w adzy W adimira Putina sformu owa  on tez , zgodnie 
z któr  Rosjanie powinni by  dumni ze swojej historii. Jest to za o enie, z którego 
nigdy si  nie wycofa  i które jest niezmiennie realizowane. Przy tym nale y pami -
ta , e ani Putina ani Miedwiediewa w adnej mierze nie mo na uzna  za wielbicie-
li Stalina. Obaj publicznie wielokrotnie pot pili stalinowskie represje.  Prawdziwy 
problem le y w tym, e oni nie rozumiej  przyczyn represji. Stosuj  niektóre me-
chanizmy w adzy bolszewickiej, nie rozumiej c, e to w a nie one doprowadzi y 
do represji. Dlatego funkcjonujemy w takiej podwójnej rzeczywisto ci, w której 

1 Wywiad przeprowadzony zosta  18 marca 2016 roku. Jan Raczy ski przebywa  w Warszawie na zapro-
szenie Studium Europy Wschodniej UW. Stowarzyszenie „Memoria ” zosta o uhonorowane Nagrod  
Przegl du Wschodniego im. Aleksandra Gieysztora. Jan Raczy ski w imieniu Stowarzyszenia odebra  
nagrod  podczas uroczysto ci, która odby a si  19 marca 2016 r. w Sali Balowej Pa acu Potockich UW. 
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z jednej strony niedawno pojawi a si  koncepcja pa stwowej polityki piel gnowa-
nia pami ci oÞ ar represji – gdzie padaj  nieoczekiwanie g bokie i ciep e s owa; 
a z drugiej strony, w tym samym czasie Wojskowe Stowarzyszenie Historyczne, 
którego kierownikiem jest Minister Kultury W adimir Miedinski, stawia pomniki 
Stalina. W zesz ym roku ods oni to dwa takie pomniki. I to jest odzwierciedlenie 
tej nieprzemy lanej polityki historycznej. 
 Nie znam osobi cie Putina i dlatego moja ocena opiera si  wy cznie na anali-
zie jego wypowiedzi i czynów. W a nie z tego wy ania si  wra enie, e centralnym 
punktem jego wiatopogl du jest sakralno  w adzy pa stwowej. Jest to o dla niego 
najwa niejsza warto  i w a nie dlatego mamy do czynienia w Rosji z takim dwo-
istym stosunkiem do postaci Stalina i powstrzymywaniem si  od jakichkolwiek jed-
noznacznych jej ocen. Z jednej strony uznanie winy za masowe represje, w tym rów-
nie  w ko cu za mord katy ski, przy jednoczesnym uznawaniu Stalina za wielkiego 
dzia acza pa stwowego, któremu zawdzi czamy zwyci stwo w II wojnie wiatowej 
i, co obecnie zdarza si  coraz cz ciej, podkre lanie, e w tych czasach wszyscy przy-
wódcy pa stwowi rzekomo byli w a nie tacy i e w a ciwie to nie ma o czym spe-
cjalnie mówi . Wszystkim tym yjemy. Tym e jakiekolwiek pytania stanowi  tabu. 
Na przyk ad kana  telewizyjny „Do d ” (Deszcz) zosta  usuni ty z oferty telewizji 
kablowych, bo w trakcie znanego programu po wi conego historii zadano widzom 
pytanie czy warto by oby podda  Leningrad, aby ocali  ycie wielu jego mieszka -
ców. To pytanie, tak jak kiedy  jest obecnie zabronione. Tydzie  temu wyst powa em 
w programie telewizyjnym, gdzie znowu pojawi o si  to pytanie. Próbowa em po-
równa  to do sytuacji w Polsce, gdzie pojawia si  pytanie o to czy warto by o zaczy-
na  powstanie warszawskie i debatuje si  o tym, pojawiaj  si  ró ne punkty widzenia, 
a samo pytanie nie jest zabronione. Spotka em si  z agresywn  odpowiedzi , równie  
skierowan  przeciwko Polsce – kim s  Polacy eby my mieli z nich bra  przyk ad? 
Funkcjonuje wojenny mit, w którym znajduj  si  okre lone, niepodlegaj ce dyskusji 
prawdy. Wynika to z faktu, e wojna ze strony ZSRR poch on a niewyobra aln  
liczb  oÞ ar, praktycznie ka da rodzina straci a kogo  bliskiego i ta tzw. „sakralna 
pami ” zros a si  z pami ci  w skali mikro, z pami ci  rodzinn . Rozdzieli  to 
i powiedzie , je liby nie ci przywódcy to mo e by oby du o mniej oÞ ar, a mo e wcale 
nie dosz oby do wybuchu wojny, wydaje si  praktycznie niemo liwe. Niemo liwym 
jest doprowadzenie do uznania tego w wiadomo ci wi kszo ci Rosjan. 

AT: Proste pytanie – dlaczego tak w a nie jest? Jak  rol  odgrywa dla wspó -
czesnej w adzy, wspó czesnej elity Stalin, czy szerzej, pami  historyczna? 
Czy pos uguj  si  tym narz dziem dla legitymizacji swojej w adzy czy tez 
boj  si  reakcji spo ecznej na pój cie inn  drog  w kwestii rozlicze ? Czy 
to jest bardziej reakcja na nastroje i emocje spo eczne czy te  samodzielne 
kreowanie obrazu przesz o ci?
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JR: Najpr dzej stanowi to prób  przywrócenia my li o wielko ci pa stwa i dumy 
z przesz o ci. Je li mamy by  dumni ze swojej przesz o ci to przyznanie, e przy-
wódca naszego w asnego pa stwa by  przest pc  wydaje si  dla Putina nie do 
przyj cia. Jedynym pa stwem z przesz o ci, o którym by by gotowy tak si  wy-
powiedzie  s  mo e tylko hitlerowskie Niemcy. Wydaje mi si , e wspó czesne 
wsparcie, jakiego Rosja udziela Baszarowi al-Asadowi, jest w jakim  stopniu rów-
nie  zwi zane z przekonaniem Putina, e je li kto  jest ju  g ow  pa stwa, to nie 
wolno go rusza .
 Je li chodzi o stosunek w adz do opinii publicznej, to nie s dz  aby obawia y 
si  one nastrojów pro-stalinowskich. Szczerze mówi c, nastroje te nie odegra y 
w a ciwie adnej roli nawet w 1956 roku, kiedy Nikita Chruszczow wyg osi  swój 
s awny referat, a przecie  wtedy by o du o bli ej ni  teraz do ca ego tego bezmy l-
nego kultu. Stwierdzi bym raczej, e teza o wielko ci pa stwa opiera si  w du o 
wi kszym stopniu na micie wielkiego zwyci stwa. Wszystkie sowieckie mity opie-
raj  si  w a nie na „pobiede”. Na przyk ad o kolektywizacji mówi si  g ównie jako 
o jednym z narz dzi, dzi ki którym osi gni to zwyci stwo – bez kolektywizacji nie 
wygraliby my wojny. Naturalnie kolektywizacja nie nakarmi a ca ego narodu, nie 
spowodowa a, e obywatele dobrze si  od ywiali. To samo dotyczy industrializacji, 
która sama w sobie nikogo nie przekonuje i nie usprawiedliwia aby tych wszystkich 
bezsensownych oÞ ar. Ale w a nie w kontek cie zwyci stwa w wojnie jej rola jest 
uwydatniana. W to wpisuje si  równie  posta  Stalina. Te mity funkcjonuj  i b d  
funkcjonowa  nadal dopóki nie pojawi si  jednoznaczne stanowisko w tej sferze 
i dopóki nie dopu ci si  do wolnej dyskusji naukowej. 

AT: Od razu tutaj rzuca si  w oczy centralny w tek pa stwa. W innych spo-
ecze stwach jest inaczej, np. w Polsce niezwykle wa na jest rola inteligen-

cji. Czasem redaktor naczelny poczytnej gazety wydaje si  mie  wi ksze 
wp ywy ni  wa ny urz dnik pa stwowy. W Stanach Zjednoczonych ogrom-
n  rol  odgrywaj  elity biznesowe. 

JR: W Rosji rzeczywi cie wygl da to inaczej. Problemy rosyjskie maj  ród a 
w ró nych sprawach, ale oczywi cie przede wszystkim s  spu cizn  czasów sowiec-
kich. Polska te  sporo wycierpia a od systemu, który rozpocz  si  tam powiedzmy 
od 1946 roku, a który w latach 80. ju  trzeszcza  w szwach. Trwa o to oko o 
40 lat. W przypadku Rosji chodzi o 70 lat, z których 60 oznacza o absolutn  cenzur , 
a historii nie mo na by o dowiedzie  si  przy pomocy ogólnodost pnych róde , 
jak na przyk ad gazety, czasopisma, podr czniki. One przedstawia y wy cznie 
wiatopogl d partii. Lata te nios y ze sob  równie  niewyobra alne represje. Mowa 

tu o rozku aczaniu, kiedy to ok. 4 mln ludzi zosta o zes anych na Syberi . Mniej 
wi cej tyle samo obywateli ZSRR umar o z g odu. Mowa równie  o tzw. wielkim 
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terrorze, kiedy to na przestrzeni 15 miesi cy w ka dej minucie rozstrzeliwano ko-
go  bez s du. Wszystko to stanowi o nasz  przesz o  przy braku realnych róde   
dla badania historii. 
 Za przyk ad mo e s u y  moje do wiadczenie (cho  z pewno ci  jest ono bli-
skie wielu innym osobom). Moje silne w tpliwo ci wobec w adzy sowieckiej maj  
ród a nie tylko w historii mojej rodziny, ale równie  w czasie kiedy zacz em 

czyta  stare wydania „Dzie  zebranych Lenina”, jego korespondencj . Okaza o 
si , e to co znajduje si  w podr cznikach to brednie, e Trocki wcale nie by  
wrogiem, tylko jednym z najbli szych wspó pracowników i tak dalej. Moja rekon-
strukcja historii dokonywa a si  w a nie tak. Rzeczywistych prac historycznych nie 
by o wcale. By o troch  o XIX wieku, ale te  z du ymi brakami. A o XX wieku 
absolutnie niczego. 
 Ta sytuacja obecnie nie za bardzo si  zmieni a. W podr cznikach oczywi cie 
co  si  zmieni o, ale o represjach wspomina si  fragmentarycznie, nie wiele wi -
cej ni  w czasach Chruszczowa. Naturalnie wydano bardzo du o dokumentów, 
ale w nak adach po 1000, czasem 2000 egzemplarzy i g ównie le  na pó kach 
w bibliotekach, i to nie wszystkich, ale tylko w najwi kszych. Nie stanowi to adnej 
konkurencji z chocia by ró nymi stalinowskimi broszurami o ogromnym nak a-
dzie, których bardzo du a ilo  zachowa a si  w bibliotekach i czytelniach. To jest 
bardzo z a spu cizna. Wed ug mnie w Rosji w XX wieku by y tylko 4 lub mo e 
5 lat, które ró ni y si  od poprzednich i by y to lata gorbaczowskiej pierestrojki. 
Podej cie Gorbaczowa by o nietypowe w porównaniu ze wszystkimi innymi przy-
wódcami rosyjskimi – tzn. „razem powinni my przebudowa  ten kraj”.  Powtarza  
to zdanie wielokrotnie. Gdy pracownicy jakiego  zak adu skar yli mu si  na to e 
maj  z ego dyrektora, odpowiada , e to jest przecie  wasz dyrektor i trzeba si  
z nim dogada . Podej cie Jelcyna, g ównie ze wzgl du na jego osobowo , by o 
ju  zupe nie inne – tzn. „teraz przyszed em ja i ja zrobi  tak, eby by o wszystko 
dobrze”. Je li prze ledzimy histori  aktywno ci spo ecznej w Rosji, to du a jej 
cz  sko czy a si  wraz z doj ciem do w adzy Jelcyna. To co uda o si  osi gn  
w czasach pierestrojki, chocia by rosn cy wp yw inteligencji, redaktorów gazet 
i szerszy udzia  spo ecze stwa w debacie zosta o zaprzepaszczone. 
 Komunistyczna spu cizna zrobi a smutny art. Niestety nasi g ówni reforma-
torzy – Czubajs, Gajdar i inni – okazali si  by  takimi „bolszewikami na odwrót”. 
Prawdziwi bolszewicy uwa ali, e wszystko nale y nacjonalizowa  i wtedy wszyscy 
b d  szcz liwi, a reformatorzy z kolei uwa ali, e szcz cie przyjdzie samo dopie-
ro po absolutnej prywatyzacji. Mimo, i  wielu z nas mówi o o tym, e stworzenie 
prawdziwie demokratycznych instytucji jest na równi wa ne lub nawet wa niejsze 
ni  sama prywatyzacja, g os ten by  zawsze ignorowany. Ich zdaniem niewidzialna 
r ka rynku powinna wszystko za atwi . Tymczasem w Rosji nie by o ludzi, którzy 
pami taliby e ycie mo e by  zorganizowane w inny, ni  komunistyczny, sposób. 
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Rezultat jest taki, e rozmach tych reform, oczywi cie niezb dnych, ale by  mo e 
w innej formie i tempie, doprowadzi  do protestów, których skutkiem by y wyda-
rzenia w 1993 roku. Wbrew temu co si  powszechnie uwa a, naciskom na pras  
rosyjsk  pocz tek da  nie Putin, a w a nie Jelcyn w 1996 roku – kampania „g osuj 
sercem bo przegrasz”, straszenie Ziuganowem i tym podobne. Od tej pory zjawi-
sko wys ugiwania si  przez w adz  pras , czy szerzej mediami, tylko si  w Rosji 
pog bia o. Wtedy te  reaktywuj  si  struktury s u b specjalnych, pojawiaj  si  
utrudnienia w dost pie do archiwów. Nie by o jednak w czasach Jelcyna nacisków 
na organizacje pozarz dowe, instytucje spo eczne – to zacz o si  ju  w czasach 
prezydentury Putina. Od tego czasu wiele uda o si  ju  zniszczy . 

AT: Chcia bym jeszcze na moment wróci  do pami ci o Stalinie. Jaki  czas 
temu przeczyta em artyku  Andreia Zubowa na temat roli Stalina. Zubow 
pisze: „Stalin to nie tylko symbol. Je li jest czymkolwiek to osi , wokó  któ-
rej obraca si  ca a obecna w adza. Usu  o  i wszystko si  rozpadnie bo 
wtedy b dziesz musia  przyzna , e by e  przest pc ! KGB by o po uszy 
umoczone w krwi rosyjskiego narodu, a ty zg osi e  si  tam do pracy, wi c 
te  jeste  przest pc ! Nikt nie zaci gn  ci  tam si . Jeste  przest pc ! 
Jak cz owiek mo e si  z tego oczy ci ? Nie mo e. Dlatego musz  uspra-
wiedliwi  Stalina, eby okaza o si , e tak naprawd  nie by o tam adnego 
przest pstwa.” Zgodzi by si  Pan z t , dosy  pesymistyczn  opini , e brak 
ostatecznego os dzenia Stalina jest czym  niezb dnym dla obecnej w adzy?

JR: Bardzo d ugo znam profesora Zubowa i ywi  do niego du  sympati . Tu 
jednak wchodzi on w nie do ko ca swoj  dziedzin  i wydaje si , e stosuje zbyt 
du e uproszczenie. Putin nie obawia si  tego, e ktokolwiek b dzie mu wypomi-
na  to, e jest czekist , szczególnie, e sam, osobi cie nie pope nia  tych zbrodni 
o jakich my limy kiedy mówimy „czekista”. By  trzeciorz dnym wywiadowc , potem 
ledzi  zagranicznych studentów na Uniwersytecie w Leningradzie – zatem by y to 

raczej ma o znacz ce aktywno ci. Problem le y w innym miejscu, a mianowicie w 
ustanowieniu priorytetów, tzn. co jest wa niejsze – pa stwo czy ludzie. Os dzenie 
Stalina i przyznanie, e pa stwo mo e by  przest pczym, oznacza oby przy-
znanie, e jest co  wa niejszego ni  to wielkie pa stwo, które by o pot ne 
i które budzi o postrach. Tym sposobem zakorzeni  si , równie  w ród ludzi inte-
ligentnych i wykszta conych, pogl d e to wielkie pa stwo jest samo w sobie czym  
niezwykle wa nym. I to w a nie jest tym, z czego w adza nie mo e zrezygnowa . 
W centralnym punkcie jest marzenie, w imi  którego mo na robi  wszystko. Nie-
dawna absurdalna wymiana zda  z Ko okolcewem [W adimir Ko okolcew, Minister 
Spraw Wewn trznych FR – Red.] odno nie tego jakie s  nastroje spo ecze stwa 
wobec represji ze strony milicji i jego odpowied , e je li milicja robi to w inte-

PAMI  HISTORYCZNA W ROSJI



72

resie spo ecze stwa to spo ecze stwo to akceptuje. [ miech] Tego typu wymiany 
zda  si  zdarzaj  i pokazuj , e najwa niejsza jest ta zale no  – je li pa stwo jest 
przest pc , to znaczy e s  rzeczy których pa stwo nie ma prawa robi . Wida  to 
po cz ci na przyk adzie zbrodni katy skiej. Rosja przyzna a win , Putin kl ka  
i nada  temu atmosfer  moralnej odpowiedzialno ci, ale dokumenty ledztwa na-
dal s  zamkni te, a kwaliÞ kacja przest pstwa o przekroczeniu uprawnie  s u bo-
wych to wr cz blu nierstwo. Na to eby nazwa  to tak jak sami przedstawiali to 
w trybunale w Norymberdze, czyli zbrodni  przeciwko ludzko ci, nie starcza im 
odwagi. Tak samo nie do pomy lenia jest eby uzna , e Stalin razem z Hitlerem 
ponosz  odpowiedzialno  za wybuch II wojny wiatowej. 

AT: Z tego co Pan mówi  rzeczywi cie wy ania si  pewna dwoisto . Z jed-
nej strony upami tnia si  oÞ ary represji, a z drugiej stawia si  pomniki 
Stalina. Istnieje pewna nieprzekraczalna granica. W adza nie pozwoli jej 
przekroczy , gdy  to podwa y oby jej dzia ania na rzecz „wielkiego gosu-
darstwa”.

JR: Trzeba pami ta , e to co robi  rodowiska, które reprezentuje minister 
Miedinski nie oznacza e to on o tym decyduje. Ludzie, którzy s  blisko tzw. 
„wierchuszki” tak w a nie interpretuj  pozycj  w adzy. Jestem absolutnie pewien, 
e Putin po prostu nie wie jak uciszy , uspokoi  tych nadaktywnych interpreta-

torów jego pozycji. Sam Putin nie ywi adnych ciep ych uczu  wobec Stalina 
i rozumie, e Stalin nie pasuje do przyzwoitego spo ecze stwa, e rehabilitacji 
Stalina nie da si  wyt umaczy  zachodnim partnerom. To z o ony problem 
– z jednej strony podejmuje si  starania, eby mit Stalina wykorzenia , a drugiej 
funkcjonuje narracja, e by y b dy, a nawet przest pstwa, ale mimo tego nasze 
pa stwo zawsze by o warto ciowe, zawsze post powa o s usznie, zw aszcza 
w sprawach mi dzynarodowych. Cz owieka jeszcze mo na os dzi , ale pa stwo 
jest poza wszelka krytyk . 

AT: Czy w elicie obecnej rosyjskiej w adzy s  ró ne frakcje, które ró ni sto-
sunek do dekomunizacji, destalinizacji? Czy na tym tle dochodzi do tar ? 
S  przecie  tacy jak Jurij Bondarenko, który deklaruje swój krytyczny sto-
sunek do komunizmu oraz tacy jak wspomniany ju  W adimir Miedinski, 
którego podej cie jest wr cz odwrotne.

JR: Z tego co mi wiadomo minister Miedinski nie zmieni  swojego krytycznego 
– przynajmniej werbalnie – nastawienia do komunizmu. Promuje, na przyk ad, 
ide  powrotu do dawnych nazw. Ale jednocze nie broni polityki ZSRR. Trudno mi 
zrozumie  to co dzieje si  w jego g owie. Jest cz owiekiem z tytu em doktora, a o 
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jego dysertacji w dziedzinie historii napisano ju  kilka prac, jako e jest zupe nie 
nienaukowa. Dosta  si  tak wysoko, poniewa  jego tematem by o to, jak okropni 
cudzoziemcy zak amywali prawd  o dawnej Rosji, pisa  o antyrosyjskiej propagan-
dzie w XV czy XVI wieku. Pa stwo rosyjskie zawsze mia o jak  misj  - „trzeci 
Rzym”, mesjanizm, wszystkie tego typu g upstwa. Ludzie na szycie w adzy zawsze 
w nie wierzyli. Tak, oczywi cie, s  tam ró ne stanowiska. Ale Bondarenko te , jak 
uwa am, jest stronnikiem my lenia o wielkim pa stwie. W tym s  jednomy lni. 
S  oczywi cie te  inne si y, bardziej przyzwoite. Jednak nie ma otwartego starcia 
dotycz cego stosunku do historii w ród rosyjskich elit. Pozycja pro-stalinowska 
staje si  silniejsza w zwi zku z ostatnimi agresywnymi dzia aniami Rosji. Ceremo-
nia odkrycia ostatnich pomników Stalina odby a si  na niskim poziomie reprezen-
tacji w adz. W tym samym czasie w Ja cie odkryto pomnik tzw. ja ta skiej trójki, 
a w uroczysto ci bra  udzia  Sergiej Naryszkin [przewodnicz cy Dumy Pa stwowej 
FR – Red.]. Jeszcze w 2013 roku trudno by oby sobie wyobrazi , by jaki  przedsta-
wiciel rosyjskich w adz bra  oÞ cjalnie udzia  w odkryciu takiego pomnika. By o-
by to co najmniej k opotliwe. Obecnie takie zdarzenia maj  miejsce i jest to jeden 
z symptomów obecnej sytuacji. Oczywi cie nie by  to nowy pomnik samego Stalina, 
na to s  jeszcze nie gotowi. Ale by y cytaty o wielkim pa stwie, przypominanie jak 
Churchill wsta  kiedy wszed  Stalin, takie dowody na pot g  pa stwa i w adzy. Dla 
racjonalnego cz owieka wydaje si  to anegdotyczne, ale taki w a nie mamy kontekst. 

AT: Czy dostrzega Pan w Rosji zjawisko negatywnego stosunku do komu-
nizmu, który nie przek ada si  na stosunek do ci g o ci elit? Obserwujemy 
dekomunizacj  w sferze symboli bez prze o enia na ci g o  elit. 

JR: Ten negatywny stosunek do komunizmu nie jest ju  tak jednoznaczny jak na 
przyk ad mia o to miejsce 5 lat temu. Niestety u nas nie ma porz dnych bada  so-
cjologicznych. Dopiero niedawno Centrum Jurija Lewady przeprowadzi o badanie, 
które mia o da  odpowied  na pytania na ile szczerze ludzie odpowiadaj  na pytania 
socjologów, ankieterów. Wi kszo  badanych powiedzia o, e sami odpowiadaj  
szczerze, ale na pytanie czy tak robi  wszyscy – pada a odpowied , e nie wszy-
scy [ miech]. Tak si  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 pa stwie powróci  mit o szcz liwym yciu. W sowieckich 
czasach by a taka znana ksi ka - „Smaczne i zdrowe jedzenie”, pó niej wznawiana 
jeszcze wiele razy. By y tam ilustracje, na których wszystko by o, jakby w sklepach 
mo na by o wszystko kupi . To samo by o na Þ lmach i w gazetach – nie by o tam 
pustych pó ek, nie by o zwolnie , adnych problemów, wszyscy otrzymuj  mieszkania 
itp. Teraz wraz z powrotem wielkiego pa stwa, powróci  ten gazetowy, perfekcyjny 
sposób przedstawiania rzeczywisto ci. Ludzie w moim wieku opowiadaj , e kiedy  
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wszystko by o dobrze, e nie by o adnych kolejek. Ludzie, którzy w Moskwie stali 
w d ugich kolejkach, eby kupi  podstawowe produkty teraz o tym zapomnieli. To jest 
pora aj ce. My l , e to w du ej mierze jest jaki  kompleks. To przedstawianie epoki – 
by  wielki wódz, by o wielkie pa stwo i wszystko by o wspaniale, a dobrobyt wzrasta . 
To wszystko razem o ywa. Ostatnia reforma systemu zdrowia, reforma potrzebna ale 
zrealizowana w z y sposób, doprowadzi a do tego e dost p do us ug medycznych jest 
trudniejszy, nawet w Moskwie, nie mówi c o prowincji. Takie wydarzenia to momenty, 
w których nast puje idealizacja przesz o ci. Sytuacja si  pogorszy a, czyli wcze niej 
by o lepiej, czyli jeszcze wcze niej by o jeszcze lepiej. To taka dziwna logika. 
 Je li chodzi o komunistyczn  przesz o  i ci g o  elit to sprawa lustracji jest 
w Rosji bardzo skomplikowana i to z ró nych przyczyn. W cz ci dlatego, e inicja-
torami zmian byli dzia acze partyjni. Gorbaczow by  przecie  pierwszym sekretarzem 
i gdyby nie to, adnych zmian nie uda oby mu si  wprowadzi . W pewnym momencie 
temat lustracji zosta  poddany debacie. W samym stowarzyszeniu „Memoria ” mamy 
na t  spraw  ró ne pogl dy. Jak w ka dym postkomunistycznym pa stwie, mamy 
ró ne uwarunkowania i z o ono ci. Jednym z nich jest fakt, e u nas by o 17 mln 
cz onków partii. Lustracja takiej liczby ludzi jest nie do wyobra enia i nie ma takiego 
bud etu, który by to wytrzyma . Drugim wa nym argumentem w dyskusji jest kwestia 
autentyczno ci materia ów archiwalnych. Nie wszystko si  zachowa o. Wiadomo, e 
towarzysz Kriuczkow [W adimir Kriuczkow, Przewodnicz cy Komitetu Bezpiecze -
stwa Pa stwowego ZSRR w latach 1988-1991 – Red.] podczas swoich ostatnich dni na 
stanowisku wiele zniszczy . Du o materia ów, które przywieziono z bratnich republik 
te  zosta o zniszczonych lub ukrytych tak, e nie daje si  ich odnale . Oprócz tego 
w materia ach tych wiele zezna  wiadków czy informacji o werbunkach nie musi 
wcale by  prawdziwymi. I tak jest w przypadku nie tylko archiwów rosyjskich, ale te  
czeskich czy innych. Tak si  dzia o, kiedy dokumenty o werbunku wype niano dla za-
robku, premii czy uznania zwierzchników. Miesza y si  w to równie  s u by specjalne. 
 W tym momencie problem ten rozpada si  na dwie cz ci. Pierwsza dotyczy 
nast pstw prawnych. Je li przeprowadzi  lustracj , za ó my, e rozpoczynaj c 
od sekretarzy rajkomów to tak naprawd  nie jeste my w stanie, w sensie praw-
nym, ustali  co si  naprawd  dzia o i pod wp ywem czego si  dzia o. Ja jestem 
przeciwny lustracji w a nie ze wzgl du na te prawne skutki. Jednocze nie jestem 
za tym, aby wszystkie te archiwa by y dost pne. W innym przypadku pozo-
stan  w r kach s u b specjalnych i pozostan  narz dziem szanta u, nacisków 
i, jak wcze niej b d  pogarsza  sytuacj  w spo ecze stwie. 

AT: Kwestie polityki pami ci, polityki historycznej odgrywaj  w yciu pu-
blicznym Polski bardzo wa n  rol . Przyk adem mo e by  sprawa przesz o-
ci Lecha Wa sy, która jaki  czas temu wybuch a na nowo. Wydaje si , e 

w tej kwestii Polska i Rosja zasadniczo si  ró ni . Jak Pan to ocenia?
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JR: Z mojego punktu widzenia pytania o stosunek Rosjan do historii s  pytania-
mi wtórnymi. Podstawowym pytaniem jest stosunek do re ymu komunistycznego. 
Dopóki sam re ym nie zostanie os dzony jako przest pczy, fakt, e kto  mu s u y  
wywo uje odpowiedzi w stylu – tak s u y , no i co z tego? Przejawia si  to w prze-
ró nych, nawet zaskakuj cych formach. Na przyk ad kiedy mowa jest o represjach, 
stalini ci powiedz  – „bronicie Tuchaczewskiego, a przecie  on zabija  Tambow-
skich powsta ców”. Oczywi cie robi  to na rozkaz partii, ale stalinowcy nie u ywaj  
tego argumentu w dyskusji. Ich zdaniem Tuchaczewskiego trzeba by o rozstrzela  
bo by  z ym cz owiekiem. Dla nich „Smiersz” [komórki kontrwywiadu wojskowego 
w latach 1943-1946 – Red.] to bohaterska instytucja. Tymczasem kiedy  Gozman 
[Leonid Gozman – rosyjski polityk opozycyjny –  Red.] powiedzia , e „Smiersz” nie 
by  w niczym lepszy ni  nazistowskie gestapo. To by a bardzo w tpliwa struktura, 
która nadal widnieje na stronie internetowej „Pami  narodu” [pamyat-naroda.ru 
– strona projektu zainicjowanego przez Ministerstwo Obrony FR i wspierana przez 
Administracj  Prezydenta FR, której celem jest informowanie o losach uczestników 
Wielkiej Wojny Ojczy nianej  – Red.], gdzie znajduje si  lista odznacze  z opisem 
zas ug funkcjonariuszy „Smiersz-u”. Na Gozmana wyla  si  przys owiowy rynsztok, 
skar ono go w s dzie. To by a g o na sprawa. Najciekawsze jest to, e ci sami ludzie, 
którzy wyst puj  w obronie „Smiersz-u”, oskar aj  Aleksieja Wieniediktowa, redak-
tora naczelnego radiostacji „Echo Moskwy” o to e jego dziadek s u y  w „Smiersz-
-u”. Niechby chocia  mieli jedno, spójne stanowisko! To wszystko w Rosji toczy si  
takim dziwnym sposobem, g ównie dlatego, e brakuje fundamentów. Represjom, 
czy te  innym przest pstwom pope nionym przez poszczególne osoby czy instytucje 
re ymu komunistycznego powinna zosta  przyznana konkretna prawna kwaliÞ kacja. 
Oce my je legalnie, wed ug obowi zuj cego w tamtych czasach prawa. Dzi ki temu 
b dzie jaki  punkt wyj cia. 
 Podam przyk ad tego jak to dzia a w praktyce. W szko ach ksi ka Aleksandra 
So enicyna „Archipelag Gu ag”, w nieco skróconym wydaniu, jest cz ci  pro-
gramu nauczania. Co ciekawe sta o si  to z inicjatywy W adimira Putina. Z jednej 
strony to oczywi cie bardzo dobrze, ale z drugiej strony pozycja tak traktowana 
jest w szko ach nie jako wiadectwo wydarze  historycznych, a jako literatura. 
Mimo faktu, e dzie o So enicyna jest niezwykle mocne, to je li jest traktowane 
wy cznie jako literatura, a niczego równie znacz cego i wyra nego na temat sys-
temu Gu agów nie ma w programie nauczania historii, trudno oczekiwa  jakich-
kolwiek rezultatów. 

AT: Jak wygl da obecna sytuacja stowarzyszenia „Memoria ”? W polskich 
mediach mo na by o przeczyta  o procesach s dowych w 2014 roku, z któ-
rymi musia a si  zmierzy  Pa ska organizacja. Czy wasza pozycja i mo li-
wo ci dzia ania ulegaj  pogorszeniu?
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JR: Obserwujemy systematyczne pogarszanie si  sytuacji nie tylko „Memoria u” ale 
generalnie organizacji pozarz dowych w Rosji. Pierwsze bariery i trudno ci w naszym 
dzia aniu pojawia y si  ju  w trakcie pierwszej kadencji Putina, ale prawdziw  wojn  
sferze pozarz dowej w adza wypowiedzia a po najwi kszych, po rozpadzie ZSRR, an-
tyrz dowych protestach w 2011 roku. Wtedy te  uchwalono ustaw  o zagranicznych 
agentach, wymierzon  w a nie w organizacje pozarz dowe, które korzystaj  z zagranicz-
nych róde  Þ nansowania. Cel ustawy by  w pe ni zrozumia y – dyskredytacja tych orga-
nizacji, poniewa  w j zyku rosyjskim „zagraniczny agent” znaczy mniej wi cej to samo 
co „szpieg”. Kiedy buntowali my si , przedstawiciele w adz uspokajali nas, e tylko taka 
nazwa, e nic z ego nie oznacza i e b dziemy mogli pracowa  tak jak wcze niej.  Teraz 
ju  doskonale wida , e by o to k amstwo. Organizacje „zagraniczni agenci” nie mog  
otrzymywa  adnego wsparcia ze strony w adz samorz dowych, maj  trudniejszy dost p 
do mediów. Ta ustawa to by  taki sztuczny twór – bo i tak wcze niej wszystkie rozliczenia 
i sprawozdania Þ nansowe musia y by  sk adane i by y analizowane. W tym sensie usta-
wa nic nie zmieni a. Chodzi o o utrudnienie dzia ania i „Þ nansowe uduszenie” cz ci  
NGO-sów. Za brak rejestracji gro  kary Þ nansowe ok. 4 tys. euro, które dla wi kszo ci, 
w szczególno ci lokalnych, rosyjskich NGO oznaczaj  koniec dzia ania. Samego „Mi -
dzynarodowego Memoria u” to na razie nie dotkn o, ale zaszkodzi o wielu mniejszym 
organizacjom które wchodzi y w sk ad naszego stowarzyszenia, przyk adem jest „Jekate-
rinburski Memoria ”, który sam nie otrzymywa  pieni dzy z zagranicy, ale wynajmowa  
pomieszczenie organizacji, która op aca a czynsz ze rodków zagranicznych. Ten sam 
los czeka fragment petersburskiego oddzia u Memoria u, oraz moskiewskie Centrum 
ds. Obrony Praw Cz owieka Memoria . Jest coraz trudniej pracowa . Z o ona w 2012 
roku skarga na t  ustaw  do Europejskiego Trybuna u Praw Cz owieka w Strasburgu 
nadal nie doczeka a si  rozpatrzenia. Niestety widocznie Europejski Trybuna  te  nie 
jest wolny od politycznych nacisków. Sprawa ta najpewniej zosta aby rozstrzygni ta na 
niekorzy  pa stwa rosyjskiego, co mog oby za sob  poci gn  wyj cie Rosji z systemu 
europejskiego s downictwa. 

AT: S ycha  g osy w ród przedstawicieli rosyjskich elit, e Rosja powinna 
wyj  spod jurysdykcji europejskich s dów i e nie powinna czu  si  zobo-
wi zana do wykonywania zas dzonych przez nie wyroków.

JR: To prawda. Generalnie rzecz bior c, Rosja nigdy specjalnie tych wyroków nie 
wykonywa a. P acono kary Þ nansowe i tyle. Efektywno  jest w tym przypadku 
du o mniejsza ni  wszyscy kiedy  mieli my nadziej . 

AT: Jak wyobra a sobie Pan najbli sz  przysz o  Rosji w kontek cie na-
pi tych relacji z Zachodem? W jaki sposób Pana zdaniem zako czy si  ta 
trudna sytuacja?
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JR: Nie powiem niczego nowego je li stwierdz , e jest to bardzo trudne pytanie. 
W gr  wchodzi zbyt du o ró nych czynników i zale no ci. W 2011 r. nie wiedzie-
li my, e wybuchn  takie antyrz dowe protesty. Kiedy ju  wybuch y, to mimo, e 
by o w ród nas wielu sceptyków, czu o si , e mo liwa jest zmiana. Wtedy nie 
przewidzia bym obecnej sytuacji. 
 Du e znaczenie ma wszechobecna propaganda. Tak intensywnej propagan-
dy nie by o nawet w czasach sowieckich. Jest mo e mniej totalna ni  wtedy, ale 
z pewno ci  bardziej agresywna. Niestety wp ywa równie  na ludzi racjonalnie 
my l cych. Teraz bardzo du o zale y od konsekwencji Zachodu w domaganiu si  
od Rosji przestrzegania zasad prawa mi dzynarodowego. To ma znaczenie fun-
damentalne nie tylko dla sytuacji mi dzynarodowej Rosji lecz tak e dla sytuacji 
wewn trznej. Cz  rosyjskiej propagandy to przedstawianie Zachodu jako zain-
teresowanego wy cznie zarabianiem pieni dzy, a nie szanuj cego jakie  warto ci. 
Elita rosyjska propaguje przekaz, e jak tylko Zachód zorientuje si  e nie op acaj  
mu si  sankcje, to zostan  one zniesione. 
 Co do zasady, jak widzimy w przypadku Pó nocnej Korei, nawet najbardziej 
izolowany i bezmy lny re ym mo e funkcjonowa  i to d ugo. Oczywi cie je li cho-
dzi o Rosj , to sytuacja jest du o bardziej skomplikowana. Wi zi Rosji z zagranic  
by y du o bardziej g bokie i nie jest tak atwo je przerwa . 
 Ogromne znaczenie maj  równie  czynniki gospodarcze. Funkcjonuje taka 
fundamentalna zasada – dopóki nie ma konkurencji politycznej, nie b dzie równie  
konkurencji ekonomicznej. Wybory s  nie potrzebne, a w sprawach ekonomicz-
nych wszystko realizuje si  poprzez korupcj . Biznesmen, cz owiek który chce 
co  zrealizowa  nie musi analizowa  programów ekonomicznych ró nych partii 
politycznych i sprawdza  co maj  mu do zaoferowania. Skoro u w adzy jest ci gle 
ta sama elita, to szuka si  urz dników pa stwowych i z nimi za atwia si  sprawy. 
Zjawisko korupcji, które ci gle ro nie w si  jest zwi zane w a nie z tym. Oznacza 
to równie  stagnacj  gospodarki – we wszystkich obszarach. Niestety obserwuje-
my to ju  od wielu lat. Nie by o w Rosji adnej powa nej reformy gospodarczej, 
poza przej ciem z gospodarki planowanej do gospodarki kapitalistycznej. Powsta  
sektor prywatny, spó ki, zak ady pracy, ale nie by o i nie jest to innowacyjne 
i nie prowadzi do rozwoju. Sytuacja ta wcze niej czy pó niej musi doprowadzi  do 
nowej fali niezadowolenia spo ecznego. U obywateli, w szczególno ci m odszych, 
pojawi o si  poczucie w asnej godno ci. To w a nie wyprowadzi o ich na ulice 
w 2011 roku – dlaczego pozwalamy w adzy na tyle? W adza stara si  przy pomocy 
manipulacji wyborczych i propagandy jako  nad tym zapanowa . Sytuacja w kraju 
jest bardzo niestabilna i niebezpieczna, mo e nawet najniebezpieczniejsza od lat. 
Dzi ki konsekwentnej polityce Putina, nie ma u nas mechanizmu zmiany w adzy. 
W tym kontek cie Ukraina by a w du o lepszej sytuacji. Tam by a realna opozycja, 
a przej cie kilkudziesi ciu deputatów do innej frakcji po usuni ciu Janukowycza 
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pozwoli o na kontynuacj  funkcjonowania pa stwa. Nasza Duma skonstruowana 
jest tak, e mimo jakich  transferów, wszystko pozostaje bez zmian. Brak w Rosji 
silnej, wp ywowej opozycji, co do której mo na by ywi  nadzieje, e mog aby 
przej  w adz  bez jakich  ogromnych wstrz sów politycznych. 

Jan Raczy ski – wiceprezes moskiewskiego oddzia u stowarzyszenia „Memoria ”. W orga-
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wirtualnej bazy pami ci o oÞ arach politycznych represji. 
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go. Zajmuje si  polsk  polityk  zagraniczn , w tym stosunkami polsko-rosyjskimi po 1989 r.

ROZMOWA Z JANEM RACZY SKIM


