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Sprawa Katynia w publicystyce 

po wi conej stosunkom polsko-rosyjskim 

przed i po katastroÞ e lotniczej w Smole sku

Wst p

Katastrofa samolotu prezydenckiego na smoleńskim lotnisku 10 kwietnia 2010 r. 

stanowi bardzo poważną cezurę w relacjach Polski z Rosją. Przerażająca ilość o( ar, nie-

jasne przyczyny wypadku i krótkotrwale integrująca Polaków żałoba, zostały dodatko-

wo obarczone sugestywnym - a w opinii wielu wręcz symbolicznym - przypomnieniem 

celu tragicznie zakończonej wizyty - czyli cmentarza leśnego w Katyniu, z całą histo-

ryczną treścią, jaką on z sobą niesie.

Zapewne kilka miesięcy po wydarzeniu to zbyt wcześnie, aby snuć jakiekolwiek 

rozważania pozbawione nuty emocjonalnej, jednakże nad jednym z problemów nale-

żałoby się pochylić, jako że jest on interesujący z uwagi na świeżość i bezpośrednie sko-

relowanie z dramatycznymi wydarzeniami 10 kwietnia. Chodzi tu o debaty medialne 

w Polsce (w Rosji również, jednak będą one tu analizowane w widocznie mniejszym 

stopniu), które w niepowtarzalny sposób skierowały się na problemy wspólnej historii - 

tej bolesnej dla Polaków, a wstydliwej i niewygodnej dla Rosjan.   

Polskie media w sposób dynamiczny i żywiołowy komentowały nie tylko samą tra-

gedię i jej bezpośrednie następstwa. Wielokrotnie dotykano w nich również problemów 

historycznych, a także szeroko rozumianych stosunków między Rosją i Polską. W tych 

relacjach od lat sprawa Katynia była zawsze trudnym akcentem, powodem niezrozu-

mienia i przedmiotem dyplomatycznych zmagań. Tragedia smoleńska niewątpliwie sta-

ła się powodem zwiększenia rozgłosu wydarzeń sprzed siedemdziesięciu lat, zarówno 

w Rosji, jak i w innych krajach świata.  

Celem dociekań w niniejszym tekście jest „przegląd” funkcji spełnianych przez le-

gendę Katynia w polskim (a także, jak się już uprzednio rzekło - przynajmniej częścio-

wo, rosyjskim) dyskursie medialnym o bieżących stosunkach Polski z Federacją Rosyj-
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ską. Jeżeli chodzi o ramy czasowe - wskazanie ich tutaj będzie niezbyt wyraźne, bowiem 

uwaga skoncentrowana została głównie na tekstach i opiniach, pochodzących z ostat-

nich kilku lat, dla których za cezurę można by równie dobrze przyjąć premierę ( lmu 

„Katyń” Andrzeja Wajdy w 2007 r. czy początek prezydentury Dmitrija Miedwiediewa 

w 2008 r. Cezura początkowa ma jedynie charakter orientacyjny, bowiem przed wyda-

rzeniami smoleńskimi z 2010 r. trudno mówić o istotnej zmianie stanowisk rosyjskich 

polityków, intelektualistów czy mediów w stosunku do dziedzictwa Katynia.    

Określenie „sprawa Katynia” zostało tu zastosowane w znaczeniu analogicznym do 

tego, jakie w swej podziemnej publikacji przyjął Jerzy Łojek1 - czyli całokształtu pro-

blematyki dramatycznego losu polskich o( cerów i przedstawicieli służb państwowych, 

zgładzonych na terenie ZSRR w 1940 r.   

Katy  w rosyjskim i polskim „my leniu politycznym”  

Dla Polaków Katyń jest miejscem głęboko symbolicznym, w którym to symbolu 

kumuluje się cały żal i nieufność, jaka komplikuje wzajemne relacje z Moskwą. Dobit-

nie ujął to Andrzej Nowak, pisząc: „Zbrodnie sowieckie z symboliczną wymową Katy-

nia na czele (…) dodały  nowe i trudne problemy do historycznego katalogu stosunków 

Polski z  jej wschodnimi sąsiadami”2. Tym samym każde doniesienie dotyczące prób 

rewidowania wydarzeń sprzed siedemdziesięciolecia, budzi poruszenie wśród polskiej 

opinii publicznej. Tymczasem współcześni naukowcy - historycy rosyjscy wobec dra-

matu Katynia nie są jednomyślni.  Polskie pojmowanie spraw jest im zupełnie obce, co 

jednak wbrew obiegowym sądom Polaków nie jest wyłącznie wyrazem złej woli czy ba-

dawczej nierzetelności w służbie określonym potrzebom chwili. Wielu badaczy, a nawet 

wielu „zwyczajnych” Rosjan, którzy dzieje wydarzeń katyńskich znają, uważa je wyłącz-

nie za jedno ze zdarzeń wpisujących się w pasmo cierpień narodów w okresie stalinow-

skim i trwale zrośniętych z ogólnym obrazem czasów. Paradoksalnie, dramat polskiej 

inteligencji i elity wojskowej wydaje się im niezrozumiały, nie będąc wcale „najliczniej-

szą” kaźnią tamtych czasów (zwłaszcza, że jego o( ary są stosunkowo dobrze zidenty( -

kowane i zlokalizowane w porównaniu z wieloma tysiącami bezimiennych pochówków 

w całym dawnym ZSRR). Taki pogląd jest trudny do zrozumienia dla Polaków i  jest 

często mylony z wyrazem złej woli, jakim jest,  wspomniane wcześniej, celowe pomniej-

szanie wydarzeń katyńskich. Przykładem tej postawy może być odpowiedź władz rosyj-

skich w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, która notabene 

poprzedziła zaledwie o kilka dni wypadek w Smoleńsku. W odpowiedzi tej władze ro-

syjskie zaznaczyły, że nie jest nawet pewny fakt rozstrzelania Polaków3.    

Rosyjska inteligencja nie jest jednomyślnie niechętna pamięci o Katyniu. Co praw-

da opinia Władimira Bukowskiego nie jest reprezentatywna dla współczesnych tren-

1 J. Łojek, Dzieje sprawy Katynia, Białystok 1989. 

2 A. Nowak, Polityka wschodnia Polski: Historyczne inspiracje i współczesne dylematy. [w:] A. Gil, T. Kapuśniak 

(red.), Polityka wschodnia Polski. Uwarunkowania, koncepcje, realizacja, Lublin-Warszawa 2009, s. 138.

3 http://www.rp.pl/artykul/456406_Rosjanie_neguja_mord_w_Katyniu.html (pobrano dn. 30.09.2010).
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dów myślowych w Rosji, jednak stanowi ona wartościowy głos, podkreślający różno-

rodność sądów na temat zbrodni i prób jej rewizji: „Zgodnie z prawem, jeżeli jest ciało, 

to jest i zbrodnia. Kreml, twierdząc, że nie jest pewny, czy Polaków rzeczywiście roz-

strzelano, całkowicie się kompromituje. Przecież Sowieci „badali” ciała w Katyniu, po-

wołali nawet pseudokomisję, która miała udowodnić, że to zrobili Niemcy. Putin pro-

wadzi z Polską chytrą grę i, niestety, wasze władze (tj. polskie - J.B.) dają się na to nabie-

rać. Obecny polski rząd jest dla mnie wielkim rozczarowaniem. Znam osobiście Radka 

Sikorskiego, odkąd studiował w Wielkiej Brytanii. Zawsze uważałem go za zdecydo-

wanego antykomunistę, który powinien bez problemu rozszyfrować prawdziwe inten-

cje Kremla. Co się z nim dzieje?”4. Bukowski dosyć odważnie wyciąga wnioski o cy-

nicznej „grze politycznej” - jednak jego głos pozwala odrzucić łatwe publicystyczne 

uproszczenie, że „wszyscy Rosjanie” negują mord katyński. W podobnym tonie pisał 

- już po katastro( e smoleńskiej Matwiej Ganapolski. W swym blogu pisał o połączeniu 

Rosjan z Polakami „podwójną krwią” - przelaną pod Katyniem i Smoleńskiem5. Mówił 

on o próbie, jaką powyższe zdarzenia stanowiły także dla narodu rosyjskiego i nawet 

zdecydował się na wyrażenie przeprosin pod adresem Polaków.     

Należy w tym miejscu przypomnieć, że nawet rosyjscy politycy decydowali się na 

istotne gesty ekspiacyjne wobec o( ar mordu z 1940 r. Takowe pojawiały się już w roku 

1993, kiedy to Katyń odwiedził wiceprezydent Aleksandr Ruckoj, a Borys Jelcyn pro-

sił o wybaczenie w Dolince Katyńskiej na warszawskim Cmentarzu Powązkowskim6. 

Temu ostatniemu gestowi jednak A. Nowak przypisał nie moralne a bieżące znaczenie 

w  wewnętrznej walce między frakcjami rosyjskiej polityki. Tymczasem rok 2010 dla 

obu państw przyniósł konieczność zmierzenia się z siedemdziesiątą rocznicą zbrodni, 

kolejnego przeżycia tragedii, które miało dokonać się w szczególnie uroczystej oprawie. 

Około jubileuszu polska prasa wyraźnie zwiększyła częstotliwość publikacji na histo-

ryczny temat. Wiele tekstów w sposób mniej lub bardziej bezpośredni odnosiło się – 

tout court - do bieżących relacji Polski z Federacją Rosyjską.   

Badania Michaela Fleischera dotyczące polskiego systemu kultury i  miejsca Ro-

sji w tymże, przynoszą zaskakujący rezultat. „Katyń” jako hasło jest kojarzone z Rosją 

zaledwie w 0,8 proc. wypowiedzi ankietowanych. Nieco ponad 19 proc. respondentów 

połączyło z Rosją zespół haseł dotyczących komunizmu. Co do II wojny światowej war-

to zacytować autora badań: (wojna - J.B.) „nie odgrywa istotnej roli w semantyce kon-

struktu - tylko 2,6 proc. badanych analizuje ten komponent”7. Zmieniające się nasta-

wienie Polaków do historii nadal zdaje się jednak podtrzymywać żywe emocje związane 

z Katyniem, co szczególnie wyraźnie ujawniło się po katastro( e prezydenckiego samo-

lotu pod Smoleńskiem.

4 http://www.rp.pl/artykul/456406_Rosjanie_neguja_mord_w_Katyniu.html (pobrano dn. 30.09.2010).

5 P. Kraśko, Smoleńsk. 10 kwietnia 2010, Warszawa 2010, s. 88.

6 A. Nowak, Historie politycznych tradycji. Piłsudski, Putin i inni, Kraków 2007, s. 387.

7 M. Fleischer, Europa, Niemcy, USA i Rosja w polskim systemie kultury, Wrocław 2004, s. 130.
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Jednym z wydarzeń kulturalnych, które w ostatnim czasie skierowało uwagę opi-

nii publicznej na wydarzenia katyńskie, a także wzbudziło istotną debatę o rosyjskiej 

„akceptacji” i znajomości faktów o 1940 r. była premiera ( lmu Andrzeja Wajdy. Bar-

dziej (nawet niż polska emisja obrazu) znaczącym etapem w dyskusji o 1940 r., a także 

w konsekwencji o relacjach Warszawy z Moskwą była rosyjska prezentacja dzieła Waj-

dy8. Prezentacja dla dziennikarzy w listopadzie 2007 r. poprzedzała o kilka miesięcy pu-

bliczny pokaz obrazu. Pokłosiem dwóch pokazów zamkniętych w polskiej ambasadzie 

w  Moskwie były liczne prasowe opinie, które przybliżały wydźwięk ( lmu rosyjskim 

czytelnikom. Jak zauważyła „Gazeta Wyborcza” - szczególnie ważnym owocem dzieła 

jest zwrócenie uwagi na historyczne wydarzenie, a nie maskowanie współczesnych alu-

zji pod adresem wschodniego sąsiada Polski9.

Wśród czołowych recenzentów „Katynia” Wajdy znalazł się Siergiej Stankiewicz. 

Stankiewicz był zaangażowany w śledztwo w sprawie katyńskiej za rządów Borysa Jel-

cyna. Jak napisał: „Z powodu reputacji Wajdy trudno będzie w Rosji ( lm przemilczeć 

lub uznać za kolejny antyrosyjski wypad”10. Film był według Stankiewicza obdarzony 

potencjałem, pozwalającym nie tylko mówić Rosjanom o Katyniu, ale umożliwiał po-

zytywne zakończenie debaty na temat zbrodni w Rosji.

W dyskusjach o historii szczególnie trudnym zagadnieniem wyłaniającym się przy 

większości sporów między obydwoma narodami jest równoważność wzajemnych win11. 

„Jak czuć się odpowiedzialnym - pisze Andrzej de Lazari - za zdobycie Połocka przez 

Batorego, za Dymitrów Samozwańców w Moskwie, za udział w kampanii Napoleona, 

powstanie listopadowe i styczniowe (sic!), skoro ze strony Rosji były rozbiory, brutalna 

rusy( kacja, zsyłki, wojna 1920 r., 17 września 1939 r., wysiedlenia, Katyń, Starobielsk, 

Ostaszków, Miednoje, nie udzielenie pomocy podczas powstania warszawskiego, na-

rzucenie komunizmu i ludowości”12. Tak sformułowane, stereotypowe zapatrywanie Po-

laków na tzw. „sprawiedliwość dziejową” jest obecne także i w publicystyce. Z kolei po 

stronie rosyjskiej de Lazari rewizjonizm historyczny przypisuje przede wszystkim lu-

dziom „świadomym faktu nierównoważności win”, którzy - głównie z pobudek nacjo-

nalistycznych - usiłują odnaleźć niemiecką winę w zbrodni z 1940 r. lub wydobyć na 

światło dzienne dowody istnienia „polskiego Katynia”13. Rolę tego ostatniego przynaj-

mniej pośrednio mógł pełnić Ossów, o który rozegrał się spór, co ważne, toczony wy-

łącznie między polskimi urzędami i organizacjami.  

„Kontekst katyński” w  przypadku Ossowa nie był sformułowany wprost, jednak 

można go łączyć z  wydarzeniami II wojny światowej wskutek ustawicznego podkre-

8 http://www.rp.pl/artykul/29,455847-Nowa-linia-wobec-Katynia--.html (pobrano dn. 13.09.2010).

9 http://wyborcza.pl/1,85810,4659870.html#ixzz0zRROyloj (pobrano dn. 13.09.2010).

10 Ibidem.

11 A. de Lazari, Wzajemne uprzedzenia Polaków i Rosjan [w:] A. de Lazari (red.), Katalog wzajemnych uprzedzeń 

Polaków i Rosjan, Warszawa 2006, s. 18.

12 Ibidem.

13 Ibidem.
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ślania przez rewizjonistów rosyjskich dramatu jeńców bolszewickich po wojnie z Polską. 

Sam pomnik, zbudowany z pieniędzy Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, wznie-

siono na mogile żołnierzy Armii Czerwonej. Zastanawiające było zwieńczenie go pra-

wosławnym krzyżem, który mimo uniwersalnego charakteru trudno łączyć z ideowym 

obliczem poległych. Otoczono go złowrogo wyglądającymi ostrzami bagnetów, co spo-

tęgowało efekt odwrotny do zamierzonego. W konsekwencji zamiast godnego pochówku 

czerwonoarmistów wśród rodaków, choćby na którymś z cmentarzy radzieckich z czasów 

II wojny światowej, wzbudzono negatywne nastroje antyrosyjskie i sprowokowano, nie-

stety, wciąż nie dość merytoryczną, dyskusję i nie wyjaśniono sprawy należycie. 

Dla rzetelnego opisania miejsca problematyki katyńskiej w  postrzeganiu Rosji 

przez polską inteligencję współczesnej warto także zwrócić uwagę na prasowe polemiki 

poprzedzające uroczystości rocznicowe. Za pierwszy przykład może posłużyć wypo-

wiedź Bronisława Wildsteina na łamach „Rzeczypospolitej”, w której stawiał on tezę, 

że  polski premier nie powinien spotykać się z Władimirem Putinem, jako reprezentan-

tem władzy negującej zbrodnię katyńską14. Stanowisko Donalda Tuska jest przez Wild-

steina krytykowane jako nadmiernie uległe, tak względem Europy, jak i Rosji. Porów-

nuje on „miękką” postawę premiera do prezydenckiej decyzji o uhonorowaniu człon-

ków grupy Memoriał - zasłużonej dla działań upamiętniających wydarzenia w Katyniu. 

Widać zatem wyraźnie, że z historii Wildstein wyprowadza wprost z rozumienia histo-

rii, próbując tym samym budować polską „rację stanu” w ścisłym powiązaniu z przyję-

ciem historycznych imponderabiliów.     

Do tego samego wydarzenia zgoła inaczej odnoszą się publicyści „Gazety Wybor-

czej”15. Dziennik zwracał uwagę, że są to pierwsze tak duże obchody katyńskie z udzia-

łem premiera Rosji, toteż polski szef rządu jest tam osobą pożądaną. Zauważono w ko-

mentarzu do obrad, że premier Putin nie wypowiedział spodziewanych przeprosin, a je-

dynie ograniczył się do drobnego gestu podania ręki Donaldowi Tuskowi. „Wyborcza” 

cytuje także wypowiedzi prasy rosyjskiej, które niemal ironicznie piszą o współpracy 

Tuska i Putina „przeciw Stalinowi”. Ważną dla wydźwięku publikacji jest opinia przy-

wołana z łam „Izwiestii”: „Putin przecież nie może ciężaru stalinowskich przestępstw 

zrzucać na współczesnych Rosjan”.

Znacznie bardziej trzeźwo i bez odniesień historycznych wypowiedział się Broni-

sław Komorowski w radiu TOK FM, gdzie podkreślił, że wizyta Putina nie ma charak-

teru sentymentalnego. Jest realizacją interesów Rosji, a co szczególnie satysfakcjonują-

ce, jeśli ów interes za jeden z elementów przyjął pojednanie z Polską, to tym lepiej dla 

Polski. Komorowski nie miał wątpliwości co do trudności realizacji takich zamiarów, 

ale ich wdrożenie uznał za wielki cel16. 

14 http://www.rp.pl/artykul/243943,456404-Polityka--i-prawda-historyczna.html (pobrano dn. 30.09.2010).

15 http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,7743681,_Przelom_pojednanie_krok_do_przodu_rosyj-

skie.html (pobrano dn. 30.09.2010). 

16 http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,7743650,Komorowski_w_TOK_FM_Wystapienie_Puti-

na_bylo_skrepowane_.html (pobrano dn. 5.09.2010).
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Należy mieć tu na uwadze istotną rozbieżność w poglądach na historię, jaka jest 

udziałem Polaków i Rosjan. Wnioskiem szokującym dla polskiego czytelnika może być 

na przykład pogląd niemal 18 proc. Rosjan, że problemem Polaków jest brak wdzięcz-

ności Rosji za wyzwolenie Polski od faszyzmu17. Ważne jest jednak w kontekście miej-

sca polsko-rosyjskich także i to, co wykazał realizowany w 2007 r. sondaż TNS OBOP 

na reprezentatywnej próbie Polaków, w  którym zapytywano o  sprawców mordu ka-

tyńskiego. Na Związek Radziecki wskazało zaledwie 61 proc. respondentów. Dla osób 

w wieku 18-29 lat taka wiedza jest oczywista zaledwie w 40 procentach18. W myśleniu 

politycznym w Polsce i Rosji Katyń jest jednym z wielu elementów problematycznych. 

W obydwu krajach pamięć o Katyniu przez dziesięciolecia skazana była na nieistnienie, 

a wzmożenie w Rosji prac i poszukiwań, dotyczących wydarzeń sprzed lat siedemdzie-

sięciu może uchodzić przynajmniej za początek pewnej kluczowej zmiany, jeżeli nawet 

może ona mieć doraźny i utylitarny charakter.

Smole sk jako „nowy Katy ” 

Wydarzenie, które wstrząsnęło światem 10 kwietnia 2010 r., z racji geogra( cznej 

bliskości i pewnej „historycznej” czy „moralnej” ( liacji z dramatem katyńskim mogło 

stać  się początkiem przełomu w  wielkiej debacie dotyczącej relacji między Moskwą 

a Warszawą. Wśród szeregu ocen i wypowiedzi na temat przyczyn i okoliczności ka-

tastrofy pojawiały się liczne deklaracje „współczującego optymizmu” ze strony rosyj-

skiej i nadziei na zmianę złego nastawienia po obu stronach. Inną z charakterystycz-

nych cech pojawiających się w dyskusji na ten temat, było częste zestawianie mordu 

i wypadku, wywodzenie ich z podobnych pobudek, przypisywanie w przypadku wy-

darzeń w 2010 r. równie złowrogich intencji, jak zbrodniarzom sprzed 70 lat. Niewąt-

pliwie wnioski takie częściowo powodowane były topogra( ą miejsca wypadku, jednak 

postrzeganie katastrofy smoleńskiej przez pryzmat historii wydaje się być poważnym 

nadużyciem. 

Korespondent telewizyjny Piotr Kraśko wyjaśnia kojarzenie przez wiele osób wo-

jennej zbrodni z rocznicową tragedią następującymi słowy: „Tamtego dnia często po-

wtarzano: drugi Katyń. To nie było dobre sformułowanie, bo tamte wydarzenia były 

zbrodnią, a  to był tragiczny wypadek, ale grały emocje. Smoleńsk po prostu kojarzył 

się z wydarzeniami z czasów wojny. (…) Katyń był przede wszystkim powodem „ich” 

(o& ar wypadku - J.B.) przyjazdu”19. Dostrzegła to również i rosyjska opinia publiczna - 

jak „Niezawisimaja Gazeta”, która napisała: »Prezydent Polski, który tak wiele sił oddał 

przywracaniu prawdy historycznej - tej jedynej prawdy, która była potrzebna jemu i, 

w jego rozumieniu, Polsce - zakończył życie w odległości kilku kroków od lasu katyń-

skiego, tego miejsca, jakie od prawie 70 lat dzieliło narody Polski i Rosji«”20.     

17 http://niezalezna.pl/article/show/id/33386 (pobrano dn. 5.09.2010).

18 A. Nowak, op. cit., s. 392.

19 P. Kraśko, op. cit., s. 9.

20 Ibidem, s. 111.
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Ważne pytanie, które nasuwa się w  tym kontekście brzmi: czy Rosjanie zdobyli 

w  następstwie katastrofy większą świadomość na temat okoliczności zbrodni sprzed 

siedemdziesięciu lat? Strona niezalezna.pl przytacza wyniki sondażu rosyjskiego Cen-

trum Lewady, które wyraźnie wskazuje, że jedna trzecia Rosjan poznała wydarzenie 

w następstwie katastrofy smoleńskiej21. Zdarzenia, które zyskały tak ogromny rozgłos 

na świecie spowodowały pewną „liberalizację” w ramach rosyjskiego dyskursu o histo-

rii najnowszej. „Takie rzeczy nie zdarzają się tak po prostu. Dotychczas na „Katyń” ewi-

dentnie był szlaban” - tak wypowiedział się Siergiej Buntman, dziennikarz „Echa Mo-

skwy” na wieść o publicznej emisji telewizyjnej ( lmu Andrzeja Wajdy w rosyjskiej tele-

wizji Kultura22. Buntman dał tym samym wyraz zdziwieniu, że rosyjska polityka wobec 

historii uległa - jeśli nie zawieszeniu - to przynajmniej pewnemu złagodzeniu, dopu-

ściła pewne tematy, o  które walczyli dotychczas nieliczni dysydenci, tacy choćby jak 

przedstawiciele wspomnianej wcześniej grupy Memoriał. „Moskowskij Komsomolec” 

uznał, że choć „Lech Kaczyński nie był politykiem przyjaźnie nastawionym do Rosji, 

to jednak teraz trzeba zapomnieć o dawnych sporach i w ogóle o polityce. Na naszej zie-

mi zginął szef innego państwa”. Postrzegając zadania władz Federacji Rosyjskiej w tej 

sytuacji należało „tak zorganizować dochodzenie w sprawie katastrofy, aby nikomu nie 

przyszła do głowy myśl o spisku bądź próbie ukrycia czegoś. I trzeba na wszystkie spo-

soby - i słowem, i czynem - pokazywać Polsce, że dzielimy z nią ból”23.

W polskich mediach nie zabrakło - choć nie było to nagminne i powszechnie, opi-

sanego wcześniej, wyprowadzania analogii między mordem o( cerów polskich w 1940 r., 

a wypadkiem lotniczym, w wyniku którego zginęła część władz państwowych w roku 

2010. Ten trudny elementem debaty o historii najnowszej mógł stać się dla stosunków 

polsko-rosyjskich bardzo poważnym problemem natury politycznej. Zapewne wiele 

głosów - wyrażanych nawet przez osoby wysoko postawione w hierarchii politycznej 

i społecznej mogło być obciążonych istotnym wydźwiękiem emocjonalnym, jednakże 

samo pobieżne przeanalizowane wielu z nich daje pojęcie o nastawieniu do Rosji i Ro-

sjan, jakie uległo rozbudzeniu właśnie w następstwie wydarzeń smoleńskich.         

Zapewne pod wpływem emocji sąd wyrażał na przykład Mariusz Leszczyński, 

biskup pomocniczy diecezji zamojsko-lubaczowskiej: „To nowy Katyń. Tak jak 70 lat 

temu na tamtej ziemi, teraz znowu zginęli tam przedstawiciele polskiej inteligencji. 

To tragedia narodu, tragedia Kościoła, tragedia najbliższych i rodzin tych, którzy tam 

zginęli. To tragedia nas wszystkich. Dziś wszyscy jesteśmy jedną cierpiącą rodziną”24. 

Bliski tej wypowiedzi był też historyk Andrzej Lechowski, autor słów: „Sobotnia kata-

21 http://niezalezna.pl/article/show/id/33386 (pobrano dn. 30.09.2010).

22 http://www.rp.pl/artykul/29,455847-Nowa-linia-wobec-Katynia--.html (pobrano dn. 30.09.2010).

23 http://wyborcza.pl/1,75477,7761138,Rosyjska_prasa__Czarne_dni_Polski.html#ixzz0zRpBCLyt (pobrano 

dn. 30.09.2010).

24 http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100412/KATASTROFA_SAMOLOTU_

PREZYDENTA/404090915 (pobrano dn. 30.09.2010).
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strofa prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem nadała nowy wymiar zbrodni katyń-

skiej dokonanej na polskich o( cerach 70 lat temu” 25.

W apelu przedstawicieli Rodzin Katyńskich pojawił się bardzo wyważony i tonu-

jący wydźwięk - wskazujący, że szacunek należy się zarówno o( arom mordu, jak i o( a-

rom katastrofy. Zacieranie granic między Katyniem a tragedią smoleńską mogłoby jed-

nak zminimalizować znaczenie i odebrać tożsamość ludziom przynależnym do środo-

wisk potomków o( ar Katynia26.

Wobec częstego zestawiania Katynia i Smoleńska rodzi się pytanie o konsekwencje 

i wpływ tego sposobu myślenia niektórych przedstawicieli opinii publicznej na relacje 

Polski z Rosją. Cezary Michalski na stronie internetowej pisma „Krytyka Polityczna” 

żywi nadzieję, że tragedia smoleńska pozwoli na bardziej racjonalne podejście do kwe-

stii upamiętniania historii, co z kolei może wpłynąć na całokształt relacji międzypań-

stwowych27. Michalski zresztą w bardzo surowy sposób ocenia całość polskiej polityki 

wobec historii - zwłaszcza tej tragicznej. Zapytuje on wprost: „Czy dwa Katynie przybli-

żą nas do tej wiedzy? Czy pomogą wyjść Polakom z samozawinionej niedojrzałości? Czy 

też jeszcze głębiej nas w to wpakują?”.

Owe „dwa Katynie” są wyrazem traumatycznego obciążenia widocznego zarów-

no w historii, jak i teraźniejszości Polski. Upamiętnianie katastrofy smoleńskiej było-

by tym samym dla Michalskiego kolejnym „kultem śmierci”, który wypaczałby osąd jej 

znaczenia, a ponadto tworzyłby kolejne wzorce „męczeństwa”, wpisujące się w szkodli-

wą – zdaniem Michalskiego - wizję polskiego patriotyzmu.

Wiele środowisk - w tym zwłaszcza Rodziny Katyńskie – chciały przy okazji zwięk-

szonego „zainteresowania” czy ożywienia wokół problematyki katastrofy wpłynąć na 

wyjaśnienie dotychczas nieprzeanalizowanych elementów sprawy Katynia i innych za-

szłości polsko-rosyjskich. Jednym z takich głosów miał być projekt ugody przed Try-

bunałem w Strasburgu28. Te problemy jednak trudno uznać za rozwiązane, a  jedynie 

zasygnalizowane i stopniowo, co jednak może uchodzić za element zmiany w relacjach 

polsko-rosyjskich po 10 kwietnia 2010 r.   

Złowróżbne obserwacje należały w przypadku wydarzeń smoleńskich do rzadko-

ści. Nie znalazło się w polskiej prasie wiele istotnych głosów, dopatrujących się w kon-

sekwencjach katastrofy smoleńskiej poważnego zagrożenia dla stosunków między pań-

stwami. Jednym z istotnych wyjątków może tu być przywoływana przez Tadeusza Mar-

czaka na łamach „Naszego Dziennika” wypowiedź Gleba Pawłowskiego - którą gwoli 

zachowania sensu należy przywołać tu w całej objętości: „Bywają na świecie katastrofy 

25 http://www.bialystokonline.pl/katastrofa-pod-smolenskiem-nadala-nowy-wymiar-zbrodni-katynskiej,

 artykul,49115.html (pobrano dn. 5.09.2010).

26 http://www.tvn24.pl/12690,1669180,0,1,smolensk-to-nie-drugi-katyn,wiadomosc.html (pobrano dn. 30.09. 

2010).

27 http://www.krytykapolityczna.pl/Cezary-Michalski/Michalski-Polityka-smierci/menu-id-291.html (pobra-

no dn. 30.09.2010).

28 http://www.wprost.pl/ar/201767/Rodziny-katynskie-ugoda-z-Rosja-za-odtajnienie-rosyjskiego-sledztwa/ 

(pobrano dn. 5.09.2010).
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- stwierdza Pawłowski - pozbawione bezpośredniej politycznej przyczyny, ale nie wia-

domo dlaczego stające się zapowiedzią czegoś o wiele gorszego. I tak Titanic zatonął 

w przeddzień I wojny światowej. A Polska często była Titanikiem świata. Polskie kata-

strofy w jakiś dziwny sposób zwiastowały światowe katastrofy. Dlaczego? Nie wiadomo. 

Ale wydarzenia zaczynające się z powodu Polski, albo w związku z nią, zawsze koszto-

wały świat drogo. Szczególnie Rosję. Najbardziej pamiętna II wojna światowa, rozpo-

częta z powodu Polski, a przecież nie jest to wydarzenie jedyne ani nie ostatnie. Dzisiaj 

- wyznaje Pawłowski - odczuwam dreszcz na myśl, że oto światu znowu zostały ukazane 

polskie stygmaty. Jak odczytywać ten znak, na razie nie wiadomo, ale przecież wiemy, 

że nasz świat znajduje się na progu przemian, których kierunek jest nam nieznany”29. 

Głos Pawłowskiego niewątpliwie cechuje istotna dawka historiozo( cznej generalizacji, 

ale jest jedną z nielicznych odnotowanych w polskiej prasie wypowiedzi rosyjskich, któ-

re usiłują na podstawie wydarzeń z 10 kwietnia formułować sugestie pod adresem przy-

szłych wzajemnych relacji i ich implikacji dla stosunków międzynarodowych.

Zako czenie

Andrzej Nowak z surowością ocenia „rytualizację” pamięci o Katyniu, pozbawioną 

należytej re> eksji30. Jego zdaniem, jest ona niewygodna dla „zwolenników „historycz-

nego kompromisu”. W ocenie Nowaka jedna ze stron owego polskiego „kompromisu” 

wywodzi swoją genealogię „wprost z katyńskiej zbrodni”31.  Wyłącznie rytualne obcho-

dy są jednym z elementów życia politycznego, pozostającym bez wpływu na pamięć hi-

storyczną Polaków.  Ta pamięć zestawiona została przezeń z pamięcią Holocaustu, żywą 

i trwającą w kolejnych pokoleniach po wojnie. Opinie, jakie w polskich debatach me-

dialnych po katastro( e smoleńskiej zdawały się początkowo przypominać wydarzenia 

katyńskie, przeplatają je z relacjami i re> eksjami o samym wypadku. W krótkim jednak 

czasie wybory prezydenckie i kon> ikt międzypartyjny odwróciły uwagę od przywoły-

wania Katynia, a upamiętnianie o( ar katastrofy podporządkowano politycznej walce, 

która nie tylko utrudnia racjonalne podejście do historii, ale także i do budowy dialogu 

polsko-rosyjskiego.

Czy dla owego dialogu koniunktura jest trwała, czy jedynie przejściowa? To wyda-

je się trudne do określenia. Dotarcie do świadomości przeciętnego Rosjanina z wiedzą 

jest zajęciem niełatwym, jednak wśród niewątpliwie istotnych zjawisk, jakie nastąpiły 

po 10 kwietnia, szczególnie istotne jest to, które następująco opisał Wacław Radziwi-

nowicz: „Akurat kiedy piszę ten tekst, Wiktor Szenderowicz, znany satyryk i bezlitosny 

krytyk Władimira Putina, chwali premiera za to, że pojechał do Katynia, bo - jak się 

wydaje - zdecydował wreszcie, że Rosja powinna zrzucić z siebie garb Stalina”32.

29 http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100426&typ=my&id=my11.txt (pobrano dn. 5.09.2010).

30 A. Nowak, op. cit., s. 392.

31 Ibidem.

32 http://wyborcza.pl/1,76842,7747870,katyn_pomoze_rosji_zrzucic_garb_stalina.html#ixzz0zeo724ks (po-

brano dn. 30.09.2010). 
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Inna opinia na łamach prasy zwraca uwagę na zaskakującą, jak na rosyjską prakty-

kę polityczną, postawę premiera Putina, który decyduje się przyjechać i uklęknąć w tak 

symbolicznym miejscu, jak cmentarz polskich o( cerów33. „Taktowność nigdy nie była 

silną stroną rosyjskiej polityki zagranicznej. Ta tragedia stała się rzadkim wyjątkiem” - 

podkreślił „Moskowskij Komsomolec”34.

Jeżeli w rosyjskim życiu intelektualnym zaczyna się wprost mówić o zrzuceniu „garbu 

Stalina”, to jest to niewątpliwie oznaką zmian korzystnych dla wzajemnych relacji polsko-

rosyjskich w sferze historii i jej odkrywania. Chcąc jednak odpowiedzieć na pytanie, czy 

wydarzenia smoleńskie stały się bezpośrednim asumptem do takiej zmiany i czy zmiana 

ta ma charakter długotrwały, należy ostrożnie analizować kroki obydwu stron. Zwłaszcza 

w kontekście zacytowanej wypowiedzi G. Pawłowskiego, przypisującej Smoleńskowi 

przełomową rolę w historii nie tylko Polski i Rosji, ale też Europy, warto przyglądać się 

de( niowaniu i realizacji rozmaitych bieżących interesów w stosunkach międzypaństwo-

wych. Historia bowiem - niestety - może pozostawać w cieniu owych interesów, a moż-

liwość dotarcia do prawdy o niej, zależy nierzadko od doraźnej politycznej koniunktury.      

Summary

The case of Katyn in press debates on Polish-Russian relations befo-

re and after Smolensk airplane crash

A tragic history of the mass murder of Polish oQ  cers and deputies in the Katyn 

forrest has a vivid impact on current relations between Poland and Russia. V e matter 

of text is to compare the opinions on Katyn jubilee and historian’s publications just 

before and a\ er the dramatic accident of Polish presidential airplane. V e event 

was deeply symbolic for many Poles and also Russians because of it’s close location to 

the cemetery of 1940 victims and because of the death of the top oQ  cials of Poland. 

It brought also some new value to mutual relations, based on compassion and will of 

help. V e aim of the text is to ( nd out if such change may have a long-lasting character 

and how actually Russian policy towards Poland can be rede( ned a\ er a great shock 

of April the 10th  2010.     

33 http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,7743070,Wladimir_Putin_przykleknal_przed_katynskim_

oltar zem_.html (pobrano dn. 5.09.2010).

34 http://wyborcza.pl/1,75477,7761138,Rosyjska_prasa__Czarne_dni_Polski.html#ixzz0zRpBCLyt (pobrano 

dn. 30.09.2010). 


