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Polska

INSTYTUT WSCHODNI „REDUTA”. 
ZARYS DOROBKU WYDAWNICZEGO 

DO 1952 ROKU

WSTĘP

Instytucja powstała w niezwykłych okolicznościach. 12 marca 1946 roku w pol-
skim obozie wojskowym w Quassassin w Egipcie powołano Instytut Bliskiego 

i Środkowego Wschodu. Wkrótce dodano do tej nazwy określenie „Reduta”. Nowa 
placówka powstała na pustynnym bezludziu, wśród obozowych baraków czy na-
miotów, z  dala od  wielkich miast, od  europejskich archiwów i  bibliotek, z  dala 
od wszelkich ośrodków potrzebnych w systematycznej pracy naukowej. Czy powo-
łanie instytutu naukowego w miejscu tak niedogodnym do pracy intelektualnej nie 
było marzycielskim projektem, uczuciowym porywem, skazanym na szybkie wy-
gaśnięcie, rychłe zapomnienie?

 Założyciele przyjęli jednak założenie, że mimo wszelkich przeciwności ta pla-
cówka jest bardzo potrzebna. Jej głównym celem będą przede wszystkim bada-
nia poświęcone krajom Bliskiego i Środkowego Wschodu – ich historii, kulturze, 
współczesnym zagadnieniom politycznym i gospodarczym. Przyszły instytut, zda-
niem organizatorów, pogłębi wiedzę, nabytą w  tej dziedzinie przez wychodźców 
polskich w  toku wieloletniej wędrówki przez kraje Wschodu. Ich doświadczenia 
i nawiązane kontakty naukowe, obserwacje i nowe umiejętności będą potrzebne 
przyszłej niepodległej Ojczyźnie. Okażą się przydatne w jej polityce zagranicznej, 
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w relacjach gospodarczych i kulturalnych z krajami Wschodu. Wzmocnią pozycję 
niepodległej Polski w stosunkach międzynarodowych.

Podobne cele przyświecały innym polskim instytucjom naukowym założonym 
wówczas na Wschodzie, jak np. powołane w czasie wojny Biuro Studiów Bliskie-
go i Środkowego Wschodu w Jerozolimie, powiązane organizacyjnie z tamtejszym 
polskim Centrum Informacji na  Wschodzie (od 1942 roku) czy zorganizowany 
w kwietniu 1945 roku Polski Instytut Studiów Bliskiego Wschodu w Bejrucie, dzia-
łający następnie pod nazwą Instytut Polski w Bejrucie1. „Reduta” powstała zatem 
nieco później, już po zakończeniu wojny, zarazem w niedogodnym miejscu.

Nowo założonej instytucji sprzyjał jednak ważny czynnik. Miała od  począt-
ku silne wsparcie organizacyjne. Powołano ją przecież pod patronatem Jednostek 
Wojska na Środkowym Wschodzie. Stanowiły one zaplecze 2. Korpusu Polskich 
Sił Zbrojnych, walczących w latach 1944–1945 pod dowództwem gen. Władysława 
Andersa na froncie włoskim. W pewnym okresie zamierzano oddziały zapasowe, 
pozostające jeszcze na Bliskim Wschodzie, przekształcić w 3. Korpus Polskich Sił 
Zbrojnych na obczyźnie. Krótko nawet używano tej nazwy. Zrezygnowano jednak 
z tego zamysłu wobec bliskiego już zakończenia działań bojowych w Europie.

Jednostki Wojska na Wschodzie, rozlokowane w Egipcie, Palestynie i Libanie, 
dość długo pełniły swą służbę. Rozbrojenie tamtejszych oddziałów polskich i prze-
niesienie ich do Wielkiej Brytanii nastąpiło dopiero w drugiej połowie 1947 roku. 
Minęły wtedy już dwa lata od zakończenia wojny. Nowy ośrodek naukowy powo-
łany na pustyni korzystał w tym okresie z dotacji Żołnierskiego Funduszu Społecz-
no-Narodowego przy Jednostkach Wojska na Wschodzie. Powyższe wsparcie nie 
było wówczas zjawiskiem wyjątkowym. Wygnańcza armia polska już od kilku lat 
sprawowała opiekę nad wieloma przedsięwzięciami kulturalnymi, podejmowany-
mi na szlakach wojennego wychodźstwa. Co więcej – w obliczu demobilizacji za-
pasowych formacji polskich na Bliskim Wschodzie podjęto decyzję, by w oparciu 
o istniejące jeszcze zasoby pieniężne kontynuować cywilną działalność naukową, 
oświatową i artystyczną w krajach Lewantu.

Ramowy program działalności „Reduty” ustaliła Rada Programowa, której 
przewodził gen. Józef Wiatr, dowódca Jednostek Wojska na Wschodzie. Kierowa-
nie Zarządem Instytutu powierzono ks. dr. hab. Kamilowi Kantakowi, który był 
przed II wojną światową m.in. profesorem katolickiego Seminarium Duchownego 
w Poznaniu, następnie kierownikiem biblioteki Seminarium Duchownego w Piń-
sku. Aresztowany po wybuchu wojny przez władze sowieckie, więziony w łagrach, 
opuścił ZSRR wraz z  armią gen. Władysława Andersa. Po przybyciu na  Bliski 
Wschód zamieszkiwał stale w Libanie, gdzie był dyrektorem wygnańczego Polskie-

1 Por. J. Draus, Oświata i nauka polska na Bliskim i Środkowym Wschodzie 1939–1950, Lu-
blin, 1993, s. 247–294 (rozdział pt. Polskie ośrodki naukowe i ich działalność).

Oskar Stanisław Czarnik



55

go Seminarium Duchownego i profesorem Uniwersytetu Katolickiego w Bejrucie. 
Ważną funkcję sekretarza generalnego pełnił działacz polityczny i pisarz – Włodzi-
mierz Bączkowski.

W miarę różnych przemieszczeń żołnierzy i cywilów Instytut opuścił obóz woj-
skowy na pustyni i rozwijał swą działalność w bliskowschodnich miastach – w Je-
rozolimie, a przede wszystkim w Bejrucie. Walne zebranie założycieli i członków 
„Reduty”, przeprowadzone 27 sierpnia 1947 roku, zatwierdziło budżet Instytutu, 
jak również główne kierunki działalności wydawniczej, obejmującej publikacje 
w języku polskim, angielskim, francuskim, arabskim i tureckim2.

I. ZAMIERZENIA WYDAWNICZE „REDUTY” 
NA BLISKIM WSCHODZIE

1. Działania wydawnicze Instytutu, podjęte w 1947 roku, miały od początku cha-
rakter wielokierunkowy. Staraniem „Reduty” powstały na Bliskim Wschodzie dwa 
periodyki. Pierwszy z nich, „Sprawy Bliskiego i Środkowego Wschodu”, miesięczny 
komunikat wewnętrzny Spółki Wydawniczej „Reduta”, ukazywał się w latach 1947 
–1956 w Jerozolimie, następnie w Bejrucie, a później w Londynie. W 1954 roku 
zmieniono tytuł na „Komunikat Wewnętrzny Instytutu »Reduta«”. Redaktorem pi-
sma był Włodzimierz Bączkowski, wspomniany już sekretarz generalny Instytu-
tu. Według pierwotnych założeń czasopismo miało ukazywać się jako miesięcznik, 
w  rzeczywistości wychodziło jako dwumiesięcznik lub nieregularnie. Przeważały 
w jego zawartości informacje bieżące, zwłaszcza dotyczące spraw organizacyjnych.

Odmienny pro�l miał periodyk w języku angielskim „�e Eastern Quarterly” 
(Jerozolima, potem Londyn, 1947–1953). Na Bliskim Wschodzie ukazał się tylko 
pierwszy numer kwartalnika, kolejne wydano już w Londynie. Warto wstępnie za-
znaczyć, iż przeważały w  periodyku teksty naukowe, publicystyczne i  literackie. 
Stanowiły one pierwszą część numeru. Część drugą wypełniały natomiast recenzje, 
omówienia i sprawozdania. Uwzględniano przy tym wybrane książki o tematyce 
politycznej i społecznej, publikowane przez instytucje polskie na obczyźnie, a także 
przez ośrodki wychodźcze innych narodów Europy Środkowej i Wschodniej. Ko-
mentowano w periodyku ważniejsze wydarzenia polityczne i kulturalne, zwłaszcza 

2 Por. K. Kantak, Dzieje uchodźstwa polskiego w Libanie, Bejrut, 1955, s. 130; M. Chmie-
lewski, Instytut Wschodni „Reduta”, w: Czasy nadziei. Działalność oświatowo-polityczna 
w JWSW [Jednostkach Wojska na Środkowym Wschodzie], Londyn, 1972, zwł. s. 143 
–144; B. Topolska, Instytut Wschodni „Reduta”, w: Mobilizacja uchodźstwa do walki poli-
tycznej 1945–1990, red. L. Kaliszewicz, Londyn, 1995, s. 470–474; R. Habielski, Życie spo-
łeczne i kulturalne emigracji, Warszawa, 1999, s. 199–200; B. Topolska, Instytut Wschod-
ni „Reduta”, w: Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, red. K. Dopierała, Toruń, 2003, 
t. 2, s. 251.
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związane z  tą częścią kontynentu. Redakcja starała się powiązać polskie dążenia 
demokratyczne i niepodległościowe z ruchami wolnościowymi innych narodów.

2. W tym samym początkowym okresie działalności „Reduty” wydano oraz 
rozpowszechniano jej staraniem kilka cennych książek. Należała do nich mono-
gra�a Stanisława Kościałkowskiego Polacy a Liban i Syria w toku dziejowym (Bej-
rut, 1949), ujmująca związki między Polską a Libanem i Syrią w czasach przedro-
zbiorowych, w okresie zaborów oraz II Rzeczypospolitej. Instytut Polski w Bejrucie 
s�nansował publikację tego dzieła w języku polskim, natomiast „Reduta” opłaciła 
wydanie książki w języku arabskim. Dzięki inicjatywie „Reduty” ukazało się w ję-
zyku arabskim dzieło Buolonia w przekładzie Józefa Daghera. Zawierało ono prace 
różnych autorów poświęcone Polsce – jej dziejom i kulturze. W wyniku zabiegów 
„Reduty” powyższa książka dotarła do wielu bibliotek akademickich i  szkolnych 
na Bliskim Wschodzie. „Reduta” zajęła się też rozpowszechnianiem książki Volodi-
mira Flaka (ks. Kamila Kantaka) Le Martyce de l’église grecque-uniate en Pologne oc-
cupée (Bejrut, 1947), Communautée Grecque-Uniate Polonaise au Liban, omawia-
jącej prześladowania przez władze komunistyczne wyznawców Kościoła obrządku 
greckokatolickiego na  terytorium przedwojennej II Rzeczypospolitej. Nakładem 
„Reduty” ukazały się w języku angielskim rozważania geopolityczne Michała So-
kolnickiego �e Turkish straits (Bejrut, 1950).

Dorobek edytorski „Reduty” obejmował w tym czasie publikację Anhellego Ju-
liusza Słowackiego w  przekładzie na  język arabski Józefa Daghera i  ze wstępem 
Stanisława Kościałkowskiego (Bejrut, 1949). Powyższa placówka adresowała też 
do odbiorców arabskich dwa inne utwory z klasyki polskiej – Latarnika Henryka 
Sienkiewicza i Nie-boską komedię Zygmunta Krasińskiego.

W toku swej działalności na Bliskim Wschodzie „Reduta” sprawnie współpra-
cowała z  innymi instytucjami kulturalnymi wychodźców. Zabiegała o  przekład 
na  języki obce książek wydanych przez te ośrodki, wspierała rozpowszechnianie 
dzieł opublikowanych przez zaprzyjaźnionych wydawców. Starała się zaintereso-
wać sprawami polskimi różnych obcojęzycznych odbiorców na Wschodzie.

II. PROGRAMOWY CHARAKTER KSIĄŻKI 
WŁODZIMIERZA BĄCZKOWSKIEGO ROSJA WCZORAJ I DZIŚ

Jest pewnym paradoksem, że dzieło szczególnie ważne w działalności bliskow-
schodniej „Reduty” – Rosja wczoraj i dziś. Studium historyczno polityczne Wło-

dzimierza Bączkowskiego, sekretarza Instytutu – ukazało się w Jerozolimie w 1946 
roku nakładem własnym autora, bez zaznaczenia instytucji wydawniczej. Dopiero 
wersję angielską tej książki, Towards an understanding of Russia. Study in Policy and 
Strategy, opublikowano w 1947 roku w  Jerozolimie, co prawda bez wymieniania 
wydawcy, ale już z logo „Reduty”, zamieszczanym również na innych publikacjach 
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Instytutu. W roku 1948 wydano powyższe dzieło również w języku arabskim oraz 
tureckim. Książka współtwórcy Instytutu funkcjonowała zatem w obiegu między-
narodowym, docierała do różnojęzycznych odbiorców w krajach Bliskiego Wscho-
du3. Jak zaznaczono w nocie redakcyjnej, zamieszczonej w wersji angielskiej, autor 
rozpoczął pracę nad tą książką w 1939 roku, a ukończył ją w 1945, co umożliwiło 
publikację oryginału polskiego w 1946 roku. Wersję angielską wzbogacono w po-
równaniu z  polskim pierwodrukiem dodatkowymi objaśnieniami edytorskimi, 
ułatwiającymi odbiorcom obcojęzycznym lekturę, zrozumienie raczej odległych 
dla nich zjawisk4.

Na czym polegał programowy charakter powyższego dzieła, jego szczególne 
miejsce w dorobku bliskowschodnim „Reduty”?

Książka Włodzimierza Bączkowskiego stanowiła próbę wyjaśnienia długotrwa-
łych procesów historycznych, wielowiekowych dążności politycznych, podejmo-
wanych konsekwentnie mimo upływu czasu, mimo przemian ustrojowych i cywi-
lizacyjnych. Podjęta przez autora analiza wybranych zjawisk prowadziła do syntezy, 
do historiozo�cznych uogólnień. Przyjął on jednocześnie założenie, iż udane pod-
boje terytorialne Rosji carskiej, a następnie sukcesy geopolityczne imperium so-
wieckiego stanowią jeden z  największych fenomenów współczesnej historii świa-
towej5. Wystarczy porównać liczby. Wielkie Księstwo Moskiewskie w  1425 roku 
obejmowało powierzchnię około 400  000 km2, natomiast Cesarstwo Rosyjskie 
w 1914 roku rozciągało się na terytorium około 23 000 000 km2, a więc obszar pań-
stwa zwiększył się od początku XV do początku XX wieku prawie 57 razy! W wyni-
ku II wojny światowej i jej następstw geopolitycznych imperium sowieckie rozcią-
gnęło swe władztwo na kolejne kraje Europy Środkowej i Wschodniej, a zarazem 
wydatnie zwiększyło zasięg swych wpływów politycznych, militarnych i gospodar-
czych w różnych częściach i regionach świata.

Tak rozległe i skuteczne zdobycze stanowiły, zdaniem autora, rezultat wypróbo-
wanych sposobów oddziaływania i długotrwałych dążności, które w jego przekona-
niu można by ująć następująco:

3 Por. następujące zapisy bibliogra�czne dotyczące tłumaczenia książki Rosja wczoraj i dziś. 
Studium historyczno polityczne Włodzimierza Bączkowskiego na  języki obce: Towards 
an understanding of Russia. A Study in Policy and Strategy, Jerusalem, 1947; Wadżah al 
wadżhu maa Rusija al Su�jatin. Tala’a Alsuaba, Bejrut, 1948 [tłumaczenie na j. arabski]; 
Waghan ma’ Russiah Assioviativah. Talla’ Al.-�anayah, Beyrouth, 1948 [tłumaczenie 
na j. turecki]. Por. Polonica zagraniczne. Bibliogra�a za okres od 1 września 1939 do 1955 
roku, red. J. Wilgat, Warszawa, 1975, t. 1, s. 57.

4 Por. W. Bączkowski, Towards an understanding of Russia. A study in Policy and Strategy, 
Jerusalem, 1947, Note to English Edition.

5 W. Bączkowski, Rosja wczoraj i dziś. Studium historyczno-polityczne, Jerozolima, 1946, s. 112.
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1. Warunkiem udanego podboju jest dokładne rozpoznanie warstw wyższych 
wybranego kraju, o�ary przyszłej agresji. Umiejętne intrygi i prowokacje powin-
ny doprowadzić do stopniowej demoralizacji tych środowisk, zaniku niezależności 
duchowej. Rosnący bezwład w kręgach decyzyjnych osłabi, a może wręcz zniweczy 
opór przeciw agresji. Tę pierwszą przygotowawczą fazę inwazji stosowały różne im-
peria wschodnie. Autor odwołał się do wybranych przykładów:

Czyngiz i jego potomkowie prawie nigdy nie ponosili klęsk, dlatego że armia była wpro-
wadzana przez nich dopiero w końcowym etapie pracy rozkładowej w kraju przeznaczo-
nym do podboju6.

Rosja carska skutecznie przejęła i udoskonaliła tę metodę w stosunkach ze swy-
mi sąsiadami. W wielu przypadkach podejmowano agresję militarną, gdy nastąpi-
ła już destrukcja instytucji społecznych i państwowych w kraju, który zamierzano 
zagarnąć. Intrygi wśród jego przywódców, przekupstwo w kręgu warstw wyższych 
– wszystkie te czynniki gwarantowały, że przyszła akcja militarna będzie skutecz-
na. Umiejętne wykorzystanie powyższej metody przyniosło Rosji zwycięstwo nad 
wieloma państwami. Zagarnęła w ten sposób Chanat Kazański, następnie Chanat 
Astrachański oraz dokonała skutecznych podbojów w następnych wiekach. Po wie-
lu wojnach z Rzeczpospolitą, początkowo przegranych, dyplomacja rosyjska rozwi-
nęła skuteczną akcję intryg i przekupstwa w kręgu jej wyższych sfer. Gdy w czasie 
insurekcji kościuszkowskiej powstańcy zdobyli w Warszawie archiwum gen. Josifa 
Igelströma, okazało się, iż około 110 wybitnych osobistości polskich pobierało sta-
łe pensje z ambasady rosyjskiej, co miało oczywiste następstwa dla życia politycz-
nego kraju.

W przekonaniu Bączkowskiego kierownictwo imperium sowieckiego wprowa-
dziło ten mechanizm do swej polityki zagranicznej i strategii militarnej. Częstokroć 
przyjmowano założenie, że przeciwnik musi być w zasadzie pokonany przed uderze-
niem nań siłami zbrojnymi. Mogą one później

w znacznym stopniu dokończyć dzieła, uderzając pięścią w budowlę już mocno popę-
kaną. Jednym ze sposobów przygotowania klęski nieprzyjaciela jest przeniknięcie do ko-
mórek dyspozycyjnych przeciwnika i rozkład ich od wewnątrz. Po tych przygotowaniach 
armia regularna możliwie jednym silniejszym uderzeniem […] odnosi błyskawiczne 
zwycięstwo7.

Jeśli zamierzona dywersja okazała się nieskuteczna, rosyjska inwazja militar-
na napotykała na długotrwały opór lub nawet kończyła się klęską. Tak należałoby, 
według autora, ocenić rosyjskie działania wojenne na północnym Kaukazie w la-

6 Tamże, s. 5.
7 Tamże, s. 6.
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tach 1816–1864. Miejscowe plemiona górskie, m.in. Czeczeni, Ingusze, Dagestań-
czycy, Czerkiesi, nieustępliwie walczyły przeciw agresji rosyjskiej, odnosiły nie-
kiedy sukcesy w starciach z wielokrotnie liczniejszą i  lepiej uzbrojoną regularną 
armią rosyjską – zwłaszcza w swych działaniach bojowych pod ogólnym dowódz-
twem Szamila.

Podobnie zwycięstwo Polski nad inwazją bolszewicką w latach 1919–1920 wy-
nikało nie tylko z pomyślnego przebiegu wielu operacji militarnych, lecz stanowiło 
także rezultat mobilizacji duchowej całego społeczeństwa. Prawie wszystkie partie 
polityczne i środowiska społeczne odrzuciły ideologię bolszewicką lub pokusę ro-
zejmu w zamian za podporządkowanie kraju Rosji sowieckiej. Wartości duchowe 
w wyraźny sposób oddziałały na ostateczny wynik tej wojny.

2. Skutecznym wielowiekowym podbojom militarnym Rosji sprzyjały – według 
autora – dwa inne istotne czynniki. Pierwszy z nich to brak wyżej zorganizowa-
nych struktur państwowych na rozległych obszarach Syberii, wcielanych stopnio-
wo do Rosji od XVI do XVIII wieku. Można je było zagarniać stosunkowo niewiel-
kim wysiłkiem wojskowym. Drugim istotnym czynnikiem był system szpiegowski, 
wprowadzany i jawnie utrwalany w okresie narodzin oraz rozwoju imperium. Swe 
szczegółowe rozważania na ten temat autor uwieńczył stwierdzeniem:

Rosja, obok krajów klasycznego Orientu oraz obok Bizancjum, reprezentowała wyjąt-
kowy typ tworu państwowego, w którym system szpiegowski i tajne akcje są czynnikami 
kryjącymi się w samych fundamentach ustroju państwa i jego aparatu8.

Ścisła kontrola szpiegowska własnego społeczeństwa ułatwiała działalność wy-
wiadowczą na zewnątrz, przygotowującą przyszłe podboje.

3. Kierownictwo bolszewickie przejęło i udoskonaliło – zdaniem autora – umie-
jętność dostosowania języka dyplomacji i propagandy do aktualnego etapu w po-
lityce zagranicznej mocarstwa. Umiejętność sowiecka w  tej dziedzinie przerosła 
osiągnięcia Rosji przedrewolucyjnej. Charakterystycznym przykładem była, we-
dług Bączkowskiego, sprawa Kominternu. Jak wiadomo, powołano tę organizację 
decyzją Międzynarodówki Komunistycznej w marcu 1919 roku. Przyjęto wówczas 
założenie, iż zbliża się rewolucja międzynarodowa, która w oparciu o nowo powsta-
łe państwo sowieckie ogarnie wiele krajów świata. Komintern miał zatem stać się 
biurem planowania rewolucji, ośrodkiem dyspozycyjnym, koordynującym przy-
szłe „wojny wyzwoleńcze”.

Porażka państwa sowieckiego w wojnie z Polską w latach 1919–1920, słabnięcie 
nastrojów rewolucyjnych w Europie w latach dwudziestych XX wieku, kłopoty eko-
nomiczne i rozgrywki wewnętrzne w ZSRR w okresie międzywojennym narzuciły 
kierownictwu bolszewickiemu wery�kację dotychczasowych planów, a zarazem ję-

8 Tamże, s. 40.
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zyka prowadzonej propagandy. Jak wykazał szczegółowo Bączkowski, bardziej ko-
rzystne dla ZSRR były w latach 30. XX wieku hasła tak zwanego antyfaszystowskiego 
„frontu ludowego”, zrzeszającego w kilka krajach Europy środowiska i partie o róż-
norodnej proweniencji politycznej. Przejęcie przez komunistów, a zarazem przez 
kierownictwo sowieckie zręcznej kontroli nad tymi dążnościami stało się teraz nie-
zmiernie opłacalne. Interesom ZSRR służyły przy tym silne wpływy w różnych le-
wicowych organizacjach międzynarodowych, jak np. Międzynarodówka Czerwo-
nych Związków Zawodowych, Międzynarodówka Czerwonej Pomocy MOPR czy 
Liga Antyimperialistyczna i Antykolonialna. Upowszechniano zatem w ZSRR oraz 
w innych krajach wybrane hasła tych organizacji. Zapewniano w kontaktach mię-
dzynarodowych o sowieckiej tolerancji, o wsparciu wszelkich „postępowych” dąż-
ności, o pragnieniu szczerej współpracy z różnorodnymi organizacjami politycz-
nymi czy instytucjami kulturalnymi. Powyższe chwyty propagandowe były teraz 
bardziej przydatne niż uporczywe głoszenie hasła rewolucji powszechnej.

W okresie II wojny światowej, zwłaszcza po napaści III Rzeszy na ZSRR, współ-
praca bolszewickiego imperium z  zachodnimi aliantami stała się koniecznością, 
a koncepcje głoszone do niedawna przez Komintern były jeszcze bardziej niedo-
godne. Dlatego podjęto w 1943 roku decyzję o likwidacji Kominternu, który miał 
swą siedzibę w ZSRR. Wery�kacja przydatności pewnych instytucji, zmiana języ-
ka propagandy nie oznaczała rezygnacji z ekspansywnych dążności bolszewizmu. 
Funkcje Kominternu przejęły inne instytucje, w tym również kulturalne. Dostoso-
wały one swe hasła i sposoby działania do nowych potrzeb ZSRR9.

4. Fenomen mocarstwowości Rosji, a  następnie ZSRR wiązał się również 
ze  zręczną manipulacją tradycjami narodowymi. W imperium carskim sprzyjał 
wszelkim zaborczym dążeniom mit szczególnego posłannictwa dziejowego narodu 
rosyjskiego. Świadectwem tego mitu były m.in. niektóre skądinąd znakomite dzieła 
literackie. Przekonanie o posłannictwie Rosji zaznaczało się też w innych obiegach 
tekstów, m.in. w przekazach prasowych czy utworach popularnych. Powyższe zja-
wisko było długotrwałe, występowało również w czasie I wojny światowej.

Bolszewizm tylko pozornie i przejściowo oddalił koncepcję „trzeciego Rzymu”, 
historycznej misji Rosji, jej rzekomo niezbędnej i uprzywilejowanej roli w proce-
sie „jednoczenia” Słowian. Powyższe hasła powróciły stosunkowo szybko po oba-
leniu caratu, jeszcze w okresie wojny domowej. Propaganda sowiecka wykorzystała 
umiejętnie wybrane mity w czasie wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919–1920, 
zwłaszcza w toku polsko-ukraińskiej ofensywy na Kijów wiosną 1920 roku. W imię 
ratowania „świętej” Rosji przed polskim zagrożeniem powołano do służby sowiec-
kiej niektórych dawnych o�cerów armii carskiej czy innych specjalistów.

9 Tamże, s. 89–113.
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Mit wielkiego posłannictwa Rosji wykorzystywano w następnych latach w mia-
rę wzrostu sił militarnych i gospodarczych ZSRR. Przejawem tej dążności był sta-
rannie upowszechniany kult wybranych postaci historycznych, jak np. Aleksan-
der Newski, Iwan Groźny, Piotr Wielki, Aleksander Suworow, Michaił Kutuzow. 
Umacniały ten pietyzm niektóre ówczesne dzieła literackie i  �lmowe, niekiedy 
na dobrym poziomie artystycznym. Nawroty do wybranych tradycji zaznaczyły się 
szczególnie silnie w okresie II wojny światowej, zwłaszcza w czasie ciężkich zma-
gań z inwazją niemiecką.

5. Podobne manipulacje zastosowano wobec rosyjskiej Cerkwi prawosławnej. 
Jak wiadomo, państwo bolszewickie było z  założenia ateistyczne, wrogie wobec 
wszystkich wyznań oraz instytucji religijnych, w tym prawosławia. W wyniku wie-
lu represji, często wręcz krwawych prześladowań duchowieństwa prawosławne-
go, kon�skaty większości budynków kościelnych, a także przedmiotów sakralnych 
i innych obiektów zmniejszyła się wielokrotnie liczba księży, biskupów oraz cerkwi, 
klasztorów na całym obszarze ZSRR: według zestawienia zamieszczonego przez au-
tora, w okresie od 1917 do 1941 roku liczba księży prawosławnych spadła z 50 960 
do 5665 (dziewięciokrotnie), biskupów z 130 do 28 (ponad czterokrotnie), cerkwi 
z 46 457 do 4225 (prawie 11-krotnie), klasztorów z 1026 do 38 (27-krotnie)10.

Władze państwowe o�cjalnie narzucały ateizację społeczeństwa. Odpowiednie 
zarządzenia zakazywały wychowania religijnego i nauczania zasad wiary. Doraźne 
rozporządzenia władz utrudniały lub uniemożliwiały odprawianie nabożeństw. Tę-
piono wszelkie formy publicznego wyrażania swych uczuć religijnych. Propaganda 
partyjno-państwowa zapowiadała bliskie wytrzebienie wszelkich wierzeń.

Polityka bolszewicka wobec Kościoła wschodniego zmieniała się częściowo 
od 1939 roku, a więc w obliczu nowej wielkiej wojny. Podjęto pewne posunięcia tak-
tyczne, pomocne w tworzeniu pozorów swobodnego życia religijnego. Zawieszono 
również wydawanie miesięcznika „Bezbożnik”, wyspecjalizowanego w zwalczaniu 
wiary oraz instytucji religijnych. Tak samo przerwano edycję pokrewnego pisma 
„Antyreligioznik”. Odradzanie się cerkwi pod względem organizacyjnym przebie-
gało pod kontrolą władz, w  wyznaczonym przez nie zakresie. Władze partyjno-
-państwowe nie zrezygnowały przecież z ateizacji społeczeństwa, wprowadzały ją 
jednak z pewnym umiarem. Korzyści ze zmiany taktyki były widoczne, uzyskano 
je przy tym w  stosunkowo krótkim czasie. Cerkiew w  latach wojny wspomaga-
ła przecież mobilizację społeczeństwa do walki na froncie i do ogromnych wysił-
ków na jego zapleczu. Odnowiony udział cerkwi w życiu publicznym, kontrolowa-
ny zresztą przez władze, był pożytecznym zjawiskiem w relacjach ZSRR z aliantami 
zachodnimi. Współtworzył propagandowy obraz państwa, rzekomo tolerującego 

10 Tamże, s. 142.
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różnorodne poglądy i jakoby niezależne od niego instytucje. Był nader przydatny 
w kontaktach z obcymi dyplomatami i dziennikarzami, z różnymi cudzoziemcami 
przebywającymi wówczas w ZSRR.

Władze sowieckie wykorzystały przy tym powiązania Kościoła wschodniego 
z państwem w przedrewolucyjnej Rosji. Utrwalane niegdyś wśród ludu mnie-
manie, że car jest istotą „nadludzką”, nawet „równą apostołom”, znalazło w ZSRR 
swoistą kontynuację. Patriarcha Cerkwi rosyjskiej Aleksy, obdarzony tą godnością 
w 1945 roku, oświadczył po swym wyborze, iż władza sowiecka jest ustanowiona 
przez Boga, a patriarcha Sergiusz nieco wcześniej nazwał Stalina wodzem wybra-
nym przez Boga11. Cerkiew rosyjska zatem przetrwała, zapłaciła jednak za to wy-
soką cenę, przede wszystkim podporządkowaniem znacznej części duchowieństwa 
państwu bolszewickiemu. Stosowało ono wiele sposobów, by ingerować również 
w  sprawy wewnątrzkościelne. Polityka prowadzona wobec innych wyznań, które 
starały się bronić swej niezależności, jak np. Kościół katolicki, była jeszcze bardziej 
wroga, prześladowcza. Autor nie omawiał już jednak tego zjawiska. Skupił się wo-
kół manipulowania rosyjskimi tradycjami narodowymi i prawosławnymi.

6. Kolejnym ogniwem rozważań Bączkowskiego jest stosunek władz Rosji car-
skiej, a  następnie ZSRR do  narodów zagarniętych w całości lub częściowo przez 
wschodnie imperium. W przedrewolucyjnej Rosji wprowadzano najczęściej bezpo-
średnią rusy�kację. Jak twierdził autor, odgórnym zabiegom asymilacyjnym służył 
specy�czny typ koczowniczy biurokraty rusy�katora12, wykonującego swe powinno-
ści – w zależności od dyspozycji władz centralnych – w  różnych częściach impe-
rium. Rusy�kator nie zawsze był rodowitym Rosjaninem. Niejednokrotnie pełnił 
gorliwie tę funkcję Niemiec, Ukrainiec, Ormianin, Gruzin, Żyd, a także Polak, przy-
jęty do rosyjskiej służby państwowej i zajmujący w niej odpowiednie stanowisko.

Instrumentem rusy�kacji było oczywiście szkolnictwo państwowe elementarne 
i średnie. Istotną rolę odgrywały różnorodne zabiegi administracyjne, ograniczają-
ce lub niwelujące użycie pewnych języków w życiu publicznym. Dotyczyło to m.in. 
języka ukraińskiego, który starano się w pewnym okresie zredukować do gwary lu-
dowej, wykluczonej z piśmiennictwa. Wielu zagarniętym narodom narzucono cy-
rylicę jako jedyny alfabet używany w komunikacji społecznej (takie zamierzenia 
projektowano przejściowo wobec Litwinów). Ważną rolę odgrywała również wni-
kliwa cenzura czasopism i książek, wydawanych na terytorium Cesarstwa Rosyj-
skiego lub sprowadzanych z zagranicy. Stosowano wiele innych sposobów, zmie-
rzających do ograniczenia lub wytrzebienia miejscowej kultury na rzecz wartości 
narzucanych przez państwo.

11 Tamże, s. 130.
12 Tamże, s. 192.

Oskar Stanisław Czarnik



63

Polityka asymilacyjna Rosji carskiej uległa w  ZSRR różnym mody�kacjom. 
Wiązało się to – według Bączkowskiego – ze strategią bolszewizmu wobec dążeń 
wolnościowych niektórych narodów. Zgodnie z koncepcją Włodzimierza Lenina, 
należało je popierać w pewnych sytuacjach i na wybranych obszarach jako ruchy 
przydatne w ekspansji komunizmu. Poparcie dla tzw. wojen wyzwoleńczych nie-
jednokrotnie sprzyjało poszerzeniu wpływów politycznych imperium sowieckiego, 
wzmacniało jego pozycję w stosunkach międzynarodowych. Mogło również uła-
twić dalsze podboje.

Równolegle władze sowieckie zastosowały nową strategię w polityce kultural-
nej wobec krajów inkorporowanych już przez ZSRR, a także formalnie odrębnych, 
a zarazem uzależnionych politycznie od tego mocarstwa. Dawne formy rusy�ka-
cji, stosowane w Rosji carskiej, były teraz mniej przydatne. Asymilacja w wydaniu 
sowieckim polegała na  selektywnym traktowaniu kultury miejscowej, na  pozor-
nej opiece nad wytworami duchowymi zagarniętych narodów. Długotrwała ma-
nipulacja wybranymi elementami, tępienie tradycji uznanych za obce lub wrogie 
– wszystkie te zabiegi pozwalały zaszczepić kulturze podbitego narodu nową hie-
rarchię wartości, narzuconą ideologię. Niekiedy odpowiednie zabiegi redukowały 
ten dorobek do miejscowego folkloru. Zdecydowaną przewagę uzyskiwały wzorce 
narzucane przez państwo komunistyczne. Wiązało się to z szerokim upowszech-
nieniem cywilizacji rosyjskiej. Sowietyzacja połączona z  pośrednią rusy�kacją 
przejawiała się na co dzień w oświacie, piśmiennictwie, w życiu literackim i arty-
stycznym, w nauce, w użyciu miejscowego języka, w różnych sferach działalności.

Powyższa strategia kształtuje – zdaniem autora – współczesną politykę ZSRR 
wobec Polski. W przekonaniu przywódców sowieckich to właśnie w Polsce znaj-
dowały oparcie wszelkie dążenia wolnościowe na zachodzie imperium. Niepodle-
gła Polska wraz ze swą odrębną, niezależną kulturą stanowiła i mogłaby stanowić 
w przyszłości wydatną przeszkodę w kontrolowaniu przez ZSRR Europy Wschod-
niej i w oddziaływaniu przez to mocarstwo na kraje Europy Zachodniej. Narzuca 
to potrzebę redukcji terytorialnej i duchowej polskości. Groźną w skutkach opera-
cją była inkorporacja przez ZSRR dotychczasowych ziem wschodnich Rzeczypo-
spolitej. Zmieniła ona kształt terytorialny kraju, skład jego ludności. Ograniczyła 
zasięg jego kultury, osłabiła oddziaływanie pewnych tradycji. Jak twierdził Bącz-
kowski w 1946 roku, dalsza redukcja terytorialna polskości może przybrać nowe 
formy. Tak np. zabiegiem korzystnym dla ZSRR byłoby wyodrębnienie na ziemiach 
etnicznie polskich tak zwanego „narodu śląskiego”, ewentualnie „narodu pomor-
skiego” czy „autonomicznego terytorium góralskiego”. Można by zręcznie przeciw-
stawić nowo powołane podmioty głównemu zrębowi polskości. Najważniejszym 
jednak przedsięwzięciem będzie, w przekonaniu autora, odpowiednia selekcja kul-
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tury polskiej – jej przeszłości oraz form współczesnych. Głównym celem tej opera-
cji stanie się unicestwienie wartości kształtujących suwerenność duchową narodu, 
likwidacja lub zniekształcenie wielu tradycji, odseparowanie go od Zachodu. Pod-
jęte zabiegi ideologiczne zmierzają do zniechęcenia przynajmniej części społeczeń-
stwa do tych wartości, które w przyszłości mogłyby umożliwić odrodzenie narodo-
we, odzyskanie utraconej tożsamości duchowej:

Chodzi bowiem o wytworzenie w narodzie polskim dynamicznego zaprzaństwa, podej-
mującego aktywną walkę z własnym narodem i polskością. Życiorysy najwybitniejszych 
zrusy�kowanych komunistów polskich są tego dowodem13.

Powyższe stwierdzenie wraz z kilkoma innymi uogólnieniami zamyka książkę 
Włodzimierza Bączkowskiego, powstałą w ciągu kilku lat na wschodnich drogach 
wojennej tułaczki.

Warto przy tym dodać, iż autor unikał w swym dziele jakiejś demonizacji Rosji 
carskiej czy ZSRR. Nie ma w nim wrogości wobec narodu rosyjskiego. Bączkowski 
traktował z szacunkiem kulturę rosyjską, odwoływał się do pewnych jej osiągnięć. 
Korzystał przy tym z licznych publikacji rosyjskich, w tym sowieckich. Jego książka 
ma charakter publicystyczny, uwzględnia jednak podstawy materiałowe, jakie były 
dostępne na Bliskim Wschodzie w okresie II wojny światowej. Wyróżnia się jedno-
cześnie jako próba całościowego ujęcia pewnych zjawisk politycznych, długotrwa-
łych dążności państwowych jako opis mechanizmów, wykorzystanych w budowie 
imperium.

Książka Włodzimierza Bączkowskiego, przetłumaczona na  trzy języki obce, 
sygnalizowała zarazem pewną ewolucję w  preferencjach badawczych i  edytor-
skich „Reduty”. Jej przedsięwzięcia coraz bardziej skupiały się wokół problematy-
ki Europy Środkowej i Wschodniej. Sprawy dotyczące Azji przesuwano stopniowo 
na dalszy plan. Kolejne inicjatywy „Reduty”, podejmowane już w Wielkiej Brytanii, 
świadczyły o wyborze tego właśnie kierunku.

III. ZMIANY ORGANIZACYJNE 
ORAZ DALSZA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

1. Koniec lat 40. XX wieku to okres stopniowych przenosin działaczy „Reduty” 
z  Bliskiego Wschodu do  Wielkiej Brytanii. Siedzibą Instytutu stał się dom za-
kupiony już w  1947 roku przy ulicy Bolton Gardens w  Londynie. Umieszczono 
tam w 1948 roku bibliotekę Instytutu, liczącą wówczas około 1500 książek (póź-
niej zbiory wzrosły do około 4000 książek). Tej generalnej przeprowadzce towa-
rzyszyły zmiany organizacyjne. Na początku lat 50. XX wieku przewodniczącym 

13 Tamże, s. 242.
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Rady Instytutu był nadal gen. Józef Wiatr, natomiast funkcję wiceprzewodniczące-
go, a zarazem szefa Komitetu Redakcyjnego Rady pełnił Mieczysław Chmielewski, 
jej sekretarzem i  skarbnikiem został T. Krychowski. Zarząd Instytutu znajdował 
się jeszcze na Bliskim Wschodzie. W 1952 roku postanowiono, iż Rada w Londy-
nie przejmie funkcje i kompetencje Zarządu. Można zatem przyjąć, że moment 
ten stanowi pewną cezurę w działalności organizacyjnej „Reduty”, gdyż jej ośrodek 
kierowniczy ostatecznie ustabilizował się w Londynie. Delegatem Instytutu w Li-
banie był w tym czasie nadal Zygmunt Zawadowski, we Francji Ryszard Wraga (Je-
rzy Niezbrzycki), a w USA Józef Lipski14. W okresie przenosin ośrodek zmienił swą 
nazwę. Już w 1949 roku sygnował niektóre swe publikacje jako Instytut Wschodni 
„Reduta”. Pod tą nazwą przeszedł do historii.

W wyniku tej generalnej przeprowadzki publikacje Instytutu w Londynie uzy-
skały przewagę liczebną nad tekstami wydawanymi na Bliskim Wschodzie. Szcze-
gólnie ważną rolę odegrał w  działalności naukowej i  edytorskiej Instytutu Kurs 
Spraw Wschodnich, zorganizowany w Londynie w 1949 roku pod kierunkiem Sta-
nisława J. Paprockiego. Był to cykl spotkań naukowych poświęconych wybranym 
zagadnieniom Europy Środkowej i  Wschodniej. Uwzględniono przy tym ważne 
zjawiska i wydarzenia historyczne oraz zagadnienia współczesne zwłaszcza poli-
tyczne i  gospodarcze. Sporadycznie nadal podejmowano tematy dotyczące kra-
jów Azji. W toku powyższego cyklu wystąpiło 23 prelegentów. Po zakończeniu tej 
pierwszej serii spotkań organizowano w latach 50. XX wieku kolejne zebrania na-
ukowe.

Zarówno w cyklu Kurs Spraw Wschodnich, jak i w dalszej akcji odczytowej In-
stytutu wystąpili jako prelegenci znani uczeni polscy na obczyźnie, a także publi-
cyści, politycy oraz inni autorzy, m.in. Włodzimierz Bączkowski, Adam Ciołkosz, 
Michał Grażyński, Józef Kalinowski, Tytus Komarnicki, Stanisław Kościałkowski, 
Marian Kukiel, Jan Librach, ks. Jerzy Mirewicz, Henryk Paszkiewicz, Witold Raj-
kowski, Wiktor Sukiennicki, Stanisław Swianiewicz, Wacław Szyszkowski, Jan To-
karski, Tadeusz Wałek-Czarnecki, Wiktor Weintraub, Władysław Wielhorski, Ry-
szard Wraga, Zygmunt Zawadowski. Zaznaczał się też udział autorów obcych, 
zwłaszcza Ukraińców, jak np. D. Andriejewski, B. Kordiuk, A. Leszuk, S. Onyszko, 
K. Zelenko. W poszczególnych spotkaniach uczestniczyło zazwyczaj kilkadziesiąt, 
niekiedy około 100 osób. Audytorium współtworzyli m.in. naukowcy, publicyści, 
działacze kulturalni, a także słuchacze polskiej Szkoły Nauk Politycznych w Lon-
dynie15.

14 B. Topolska, Instytut Wschodni „Reduta”, w: Mobilizacja uchodźstwa…, s. 470–474; 
M. Chmielewski, Instytut Wschodni „Reduta”…, s. 146.

15 M. Chmielewski, Instytut Wschodni „Reduta”…, s. 147–148.
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Odczyty wygłoszone w 1949 roku w ramach Kursu Spraw Wschodnich, a na-
stępnie w latach 1950–1951 utrwalono w serii wydawniczej „Wschód Polski” pod 
redakcją Stanisława J. Paprockiego. Był to zbiór zeszytów jednolicie opracowanych 
pod względem redakcyjnym i powielonych. Nosiły one kolejne numery, tworzyły 
pewną jednostkę edytorską, liczącą łącznie około 1000 stron.

2. Warto zwrócić uwagę na opublikowane w  tej serii dwie prace znanego hi-
storyka Mariana Kukiela: Próby unii polsko-rosyjskiej (1805–1815) oraz Polity-
ka wschodnia księcia Adama Czartoryskiego w dobie emigracyjnej16. W pierwszym 
swym wystąpieniu autor postawił generalne pytanie: Czym była próba unii pol-
sko-rosyjskiej, pojętej w duchu dawnej unii polsko-litewskiej, związana z planami 
i wysiłkami dwóch ludzi: Aleksandra I i księcia Adama Czartoryskiego? Czy była 
wielką szansą historyczną, utraconą przez Polskę, czy raczej kolejną iluzją politycz-
ną, projektem bez możliwości realizacji? Może stanowiła swoistą grę polityczną, 
prowadzoną w pewnym okresie przez dwie wybitne osobistości?17 Zdaniem uczo-
nego, odpowiedź na te pytania wymaga bezstronnej analizy ówczesnych zdarzeń 
i uwarunkowań politycznych, wolnej od wszelkich uprzedzeń.

Marian Kukiel referował wnikliwie, jak daleko sięgały wstępne uzgodnienia cara 
Aleksandra I i księcia Adama Czartoryskiego w sprawie ewentualnego odbudowa-
nia przedrozbiorowej Rzeczypospolitej – oczywiście w unii dynastycznej z Rosją, 
a więc pod ogólnym władztwem Romanowów. Autor rozważał, czy projekty obu 
rozmówców były rzeczywiście realne w konfrontacji z postawą czołowych dygnita-
rzy rosyjskich oraz na tle ówczesnej sytuacji międzynarodowej, zwłaszcza w latach 
1810–1815, a więc w okresie ostatnich zwycięstw Napoleona, następnie jego pora-
żek i klęsk, wreszcie ostatecznego upadku cesarstwa Bonapartego. Kukiel położył 
nacisk na przebieg kongresu wiedeńskiego i decyzje w sprawie nowego podziału 
Europy. W przekonaniu autora, car Aleksander I nie był monarchą tak samowład-
nym, jak na ogół sądzono. Jego propolskie propozycje napotykały na opór ze stro-
ny własnych doradców oraz innych wpływowych dygnitarzy rosyjskich. Wszelkie 
wstępne wypowiedzi Aleksandra I na  temat ewentualnej odbudowy państwowo-
ści polskiej spotkały się w 1815 roku, zwłaszcza w czasie kongresu, ze zdecydowa-
nym sprzeciwem czołowych państw Europy Zachodniej – Wielkiej Brytanii, Austrii 
(reprezentowanej przez Metternicha), ponapoleońskiej Francji (reprezentowanej 
przez Talleyranda), a także Prus.

16 M. Kukiel, Próby unii polsko-rosyjskiej (1805–1815), odczyt wygłoszony 23 lutego 1950 r., 
publikacja: Londyn, 1950; tenże, Polityka wschodnia księcia Adama Czartoryskiego w do-
bie emigracyjnej, odczyt wygłoszony 8 lutego 1951 r., Londyn, 1951.

17 M. Kukiel, Próby unii…, s. 1.
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W tej sytuacji wyodrębnienie w zaborze rosyjskim tak zwanego Królestwa Pol-
skiego, a  w  zaborze pruskim Wielkiego Księstwa Poznańskiego było – zdaniem 
uczonego – rozwiązaniem w miarę korzystnym dla Polski, chociaż dalszy bieg wy-
padków zniweczył wartość tych uzgodnień. W przekonaniu Kukiela, Aleksander I 
do końca życia snuł niejasne projekty restytucji dawnej Rzeczypospolitej w powią-
zaniu z tronem carskim. Wrogość otoczenia cara oraz Zachodu wobec tych wstęp-
nych propozycji fatalnie zaciążyła – zdaniem autora – na  losach Polski, a  także 
na przyszłości Rosji.

W kolejnym swym wystąpieniu na forum „Reduty” Marian Kukiel rozwinął te-
mat Polityka wschodnia księcia Adama Czartoryskiego w dobie emigracyjnej. Uczo-
ny przedstawił zatem swego bohatera – niegdyś przyjaciela cara Aleksandra I, mi-
nistra spraw zagranicznych Rosji w latach 1804–1806, kuratora wileńskiego okręgu 
naukowego w  latach 1803–1824, wreszcie prezesa Rządu Narodowego w okresie 
powstania listopadowego – w  jakże odmiennej sytuacji. Omówił wybrane inicja-
tywy księcia Adama jako polityka Wielkiej Emigracji. Uwydatnił jego koncepcje 
i poczynania polityczne o zasięgu międzynarodowym. Ujął w zarysie rozległe i dłu-
gotrwałe kontakty i wpływy polityczne Adama Czartoryskiego, obejmujące m.in. 
Węgry, Bałkany, Turcję i kraje północnego Kaukazu. Autor uzasadniał w swym wy-
wodzie dwie generalne tezy. W jego przekonaniu Adam Czartoryski był wybitnym 
prekursorem współczesnego prometeizmu – idei wyzwolenia wszystkich zniewolo-
nych narodów Europy południowo-wschodniej. Uczony twierdził zarazem, iż dzię-
ki swym kontaktom na Wschodzie, dzięki zabiegom dyplomatycznym i poparciu 
dążeń wolnościowych różnych ludów książę Adam cieszył się większym uznaniem 
wśród działaczy serbskich, węgierskich i rumuńskich, wśród polityków tureckich 
i bojowników kaukaskich niż w  licznych środowiskach ówczesnej emigracji pol-
skiej. Oskarżany przez nią o konserwatyzm, był dla Rosji cara Mikołaja I bardziej 
groźnym i wytrwałym przeciwnikiem niż wielu przywódców lewicy emigracyjnej18.

Autor omówił m.in. działalność emisariuszy księcia Adama na  Bałkanach, 
a także w Persji, Chiwie i Bucharze. Podkreślił zarazem autorytet A. Czartoryskiego 
na Kaukazie, gdzie Czerkiesi przyzwyczaili się do jego stałego orędownictwa u Porty 
i na Zachodzie, a jeszcze w r. 1861 dawali mu uroczyste pełnomocnictwa do występo-
wania w ich imieniu w Londynie i w Paryżu. Zdaniem autora, z rad Czartoryskiego 
korzystali niektórzy przywódcy serbscy: Można powiedzieć, że wtedy Czartoryski 
bardziej słuchany był przez Serbów niż przez Polaków19.

3. Prelegenci „Reduty” poświęcili swe wystąpienia innym ważnym zjawiskom 
i wydarzeniom historycznym, często o długotrwałych następstwach. Seria wydaw-

18 M. Kukiel, Polityka wschodnia…, s. 3–4.
19 Tamże, s. 30, 4.
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nicza „Wschód Polski” obejmowała m.in. odczyt Wiktora Sukiennickiego Stalin 
a Polska (Londyn, 1949), przypominający sytuację Gruzji pod panowaniem rosyj-
skim w XIX i na początku XX wieku oraz pierwsze zetknięcie (jeszcze przed I woj-
ną światową) przyszłego dyktatora sowieckiego z Polską, zwłaszcza z postawą po-
lityczną napotkanych przygodnie mieszkańców zaboru austriackiego20. Program 
odczytowy i  wydawniczy „Reduty” uwzględniał też inne istotne kwestie, jak np. 
świadomość narodowa Białorusinów, relacje krajów bałtyckich z Rosją czy dzieje 
emigracji rosyjskiej po I wojnie światowej. Prelegentami i autorami tych tekstów 
byli m.in. Władysław Wielhorski, Józef Kalinowski, Henryk Paszkiewicz i Wiktor 
Sukiennicki21.

Tak np. Władysław Wielhorski w swych rozważaniach o Białorusi ujął na wstę-
pie dwie istotne kwestie metodologiczne: cechy etnogra�czne oraz więzi etnicz-
ne wybranych zbiorowości. Podkreślił podmiotową interpretację pojęcia „naród”, 
wskazał sytuacje, kiedy pewne zjawiska etnogra�czne, jak np. dialekt, wierzenia, 
obyczaje, obrzędy, architektura ludowa, zdobnictwo, nie pokrywają się swym za-
sięgiem z granicami narodowymi, wyznaczonymi przez świadomość mieszkań-
ców – łączące ich tradycje, dążenia, idee, poczucie wspólnoty. Rozróżnienie po-
wyższych pojęć stanowiło podstawę metodologiczną dalszych rozważań autora 
o dziejach północno-wschodnich plemion słowiańskich nad górnym Dnieprem 
i górną Dźwiną (jak np. Krywiczanie), o położeniu i  roli tych grup w Wielkim 
Księstwie Litewskim oraz w  przedrozbiorowej federacyjnej Rzeczypospolitej. 
Wielhorski opisał zarazem, jak różnorodne wpływy polityczne oraz inspiracje 
kulturalne współtworzyły historię tych ziem. Kolejnym ogniwem jego rozważań 
było kształtowanie się wspólnoty białoruskiej w sensie regionalnym, a następnie 
narodowym w XIX i XX wieku. Autor zajął się bliżej białoruskim ruchem nie-
podległościowym na początku XX stulecia (zwłaszcza po upadku Rosji carskiej), 
białoruskimi orientacjami politycznymi w czasie wojny polsko-sowieckiej w la-
tach 1919–1920, następnie położeniem Białorusinów po pokoju ryskim w ZSRR 
oraz w państwie polskim. Zamknął swe wywody omówieniem współczesnego za-
sięgu narodowości białoruskiej w Europie Wschodniej, zwłaszcza na styku z in-
nymi narodami.

20 W. Sukiennicki, Stalin a Polska, Londyn, 1949, z. 1.
21 Zob. W. Wielhorski, Kraje bałtyckie a Rosja, wykład 11 lipca 1949 r., Londyn, 1949; ten-

że, Naród białoruski wśród swych sąsiadów, odczyt 28 listopada 1949 r., Londyn, 1949; 
J. Kalinowski, Dziesięć lat polityki Związku Sowieckiego, odczyt wygłoszony 2 lutego 1950 
r., Londyn, 1940; H. Paszkiewicz, Rokowania polsko-litewskie o unię 1385–1386, odczyt 
wygłoszony 9 maja 1950 r., Londyn, 1950; W. Sukiennicki, Trzydzieści lat emigracji rosyj-
skiej, odczyt wygłoszony 26 października 1950 r., Londyn, 1950.
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W toku kolejnych spotkań organizowanych przez Instytut poruszano również 
wybrane problemy gospodarcze, jak np. rywalizacja między mocarstwami o do-
stęp do źródeł surowców w Iranie, a także doniosłe kwestie prawne, jak np. de�ni-
cja ludobójstwa stosowana w relacjach międzynarodowych22. Powyższe przykłady 
dowodzą, iż w stosunkowo krótkim okresie „Reduta” stała się w Londynie poważ-
nym ośrodkiem pogłębiającym wiedzę o Europie Środkowej i Wschodniej, a po-
mimo skromnych możliwości materialnych osiągnęła w  tej dziedzinie wymierne 
rezultaty.

4. Nakładem „Reduty” nadal ukazywało się w  tym czasie w Londynie pismo 
„�e Eastern Quarterly”, powstałe wcześniej na  Bliskim Wschodzie. Utrzymano 
w  kwartalniku wspomniany już podział na  artykuły o  charakterze monogra�cz-
nym, poświęcone wybranym zagadnieniom Europy Środkowej i Wschodniej, oraz 
na  część dokumentacyjno-recenzyjną, prezentującą anglojęzycznym odbiorcom 
aktualny dorobek piśmienniczy emigracji z krajów wcielonych bezpośrednio przez 
ZSRR lub kontrolowanych przez to mocarstwo. Zakres tematyczny i charakter tych 
rozważań sygnalizowały artykuły takich autorów, jak np. Cyril List (In Czechoslo-
vakia: �e Political Background of Religious Persecutions)23, A. Oras (Soviet Policy 
in Estonia)24, Stanisław Stroński (Russia’s Commun Cause with Germany Ten Years 
Ago)25. Prócz wielu publikacji poświęconych sprawom wschodnioeuropejskim czy 
działalności emigracji polskiej zaznaczył się w zawartości periodyku nowy ważny 
temat: początki integracji zachodnioeuropejskiej, pierwsze osiągnięcia w tej dzie-
dzinie i perspektywy dalszego rozwoju powyższego procesu. Zajmowali się tymi 
zagadnieniami m.in. Edward Raczyński i Jan Starzewski26.

ZAKOŃCZENIE

Jak już wspomniano, powołanie wiosną 1946 roku ośrodka naukowego i wydaw-
niczego na pustynnym bezludziu mogło wywołać obawę, że ambitne zamierzenie 

nie ma szans na realizację. Bieg wypadków nie potwierdził tych niepokojów. Dzięki 
o�arnej i racjonalnej działalności, a także dzięki mecenatowi społecznemu „Redu-
ta” najpierw na Bliskim Wschodzie, a potem w Londynie skupiła wielu uczonych, 

22 W. Rajkowski, Kon�ikt na�owy w Persji (tło polityczno-gospodarcze), Londyn, 1951; Wa-
cław Szyszkowski, O ludobójstwie, Londyn, 1951.

23 Tamże, s. 38–41.
24 „�e Eastern Quarterly”, June 1949, no 1, s. 9–16.
25 „�e Eastern Quarterly”, September 1949, no 2, s. 28–37.
26 J. Starzewski, Tendencies towards integration and regional federal movements, „�e East-

ern Quarterly”, June 1949, no 1, s. 3–8; E. Raczyński, Session of the European Movement, 
tamże, s. 42–45.
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pisarzy, polityków, popularyzatorów wiedzy. Osiągnęła już w  pierwszych latach 
działalności pokaźny dorobek wydawniczy, upowszechniany w języku polskim i ję-
zykach obcych. Zainteresowała swym programem odczytowym i edytorskim auto-
rów innej narodowości. Publikowała wielokrotnie ich teksty.

Instytut Wschodni „Reduta” kontynuował zarazem ważną inspirację ideową 
z okresu II Rzeczypospolitej. Był nią mit prometejski – idea wyzwolenia narodów 
Europy, zwłaszcza jej części południowo-wschodniej, podbitych niegdyś przez Ro-
sję carską, a następnie zagarniętych przez imperium sowieckie.

Znanym głosicielem dążności prometejskich był w Polsce międzywojennej m.in. 
Włodzimierz Bączkowski, który w latach 30. pełnił obowiązki kuratora orientali-
stycznego koła młodych przy Instytucie Wschodnim w Warszawie, a także reda-
gował kwartalnik „Wschód” i  tygodnik „Biuletyn Polsko-Ukraiński”27. W swych 
ówczesnych wystąpieniach publicystycznych m.in. dowodził, że prometeizm jest 
ideologią, która ułatwia słabszemu, zarazem zagrożonemu państwu odeprzeć in-
wazję silniejszego agresora. Umiejętne, konsekwentne i uczciwe poparcie dla dążeń 
wolnościowych podbitych narodów przynosi wymierne korzyści polityczne i mili-
tarne. Autor odwoływał się do różnych przejawów prometeizmu w dziejach Polski, 
zwłaszcza do koncepcji federacyjnych Józefa Piłsudskiego i sojuszu polsko-ukraiń-
skiego w czasie decydujących zmagań przeciw agresji sowieckiej w 1920 roku. Dla-
tego aktualne poparcie Rzeczypospolitej dla idei prometejskiej, dla zamierzeń nie-
podległościowych Ukraińców za Zbruczem, Tatarów krymskich i nadwołżańskich, 
Kozaków dońskich i kubańskich, dla narodów północnego Kaukazu, a także Gru-
zinów i  Azerbejdżan wzmocni w  przekonaniu Bączkowskiego obronność Polski 
w obliczu nowych zagrożeń28.

Prócz Instytutu Wschodniego wspierały dążności prometejskie inne ważne in-
stytucje, m.in. Instytut Badań Narodowościowych w  Warszawie czy kierowany 
przez Władysława Wielhorskiego Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschod-
niej w Wilnie. Wysoko oceniał przydatność dorobku wileńskiego Instytutu Oddział 
II Sztabu Głównego Wojska Polskiego. Co roku odbywało studia w Szkole Nauk Po-
litycznych związanej z Instytutem kilku lub kilkunastu o�cerów, skierowanych tam 
przez władze wojskowe. Wspierały �nansowo akcję prometejską, w tym pomoc dla 
emigrantów z krajów podbitych, odpowiednie ośrodki Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych oraz Sztabu Głównego Wojska Polskiego. Zajmowały się powyższą dzie-
dziną inne krajowe instytucje państwowe oraz niektóre zagraniczne placówki dy-
plomatyczne II Rzeczypospolitej29.

27 S. Mikulicz, Prometeizm w polityce II Rzeczypospolitej, Warszawa, 1971, s. 205.
28 W. Bączkowski, Czy prometeizm jest �kcją?, Warszawa, 1939, nadbitka z „Problemów Eu-

ropy Wschodniej”.
29 S. Mikulicz, Prometeizm w polityce…, s. 200–210.
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Instytut Wschodni „Reduta” – w jakże odmiennej sytuacji politycznej i z dala 
od Ojczyzny – przejął powyższą ideę. Współtworzyli „Redutę” lub współpracowali 
z nią ludzie niejednokrotnie zaangażowani w dążności prometejskie przed wybu-
chem II wojny światowej. Po tym kataklizmie, w pojałtańskiej Europie przyjmowa-
li założenie, iż odzyskanie przez Polskę niepodległości i wolności wiąże się ściśle 
z wyzwoleniem innych narodów zagarniętych przez imperium sowieckie. Można 
zatem przyjąć, iż działalność „Reduty” na Bliskim Wschodzie i w Londynie stano-
wiła kontynuację ważnej tradycji o międzynarodowym zasięgu.

BIBLIOGRAFIA

I. Bibliografie

Kościałkowski S., Łagowska M., Polonica zagraniczne libańskie z lat 1942–1949, w: Teka 
Bejrucka. Zeszyt B. Materiały bibliogra�czne, Bejrut, 1949, s. 23–110.

Zabielska J. , Bibliography of books in Polish or relating to Poland published outside Po-
land since September 1, 1939, t. 1, 1939–1951, London, 1954.

Polonica zagraniczne. Bibliogra�a za okres od września 1939 do 1955 roku, red. J. Wilgat 
(t. 1), D. Bilikiewicz-Blanc (t. 2–5), Warszawa, 1975, t. 1; 1987, t. 2; 1991, t. 3; 2003, 
t. 4–5.

II. Opracowania ogólne

Kantak K., Dzieje uchodźstwa polskiego w Libanie, Bejrut, 1955. 
Literatura polska na obczyźnie 1940–1960, red. T. Terlecki, Londyn, 1965, t. 2.
Czasy nadziei. Działalność oświatowo-polityczna w JWSW, Londyn, 1972.
Bazylow L., Historia Rosji, Warszawa, 1985.
Draus J., Oświata i nauka polska na Bliskim i Środkowym Wschodzie 1939–1950, Lu-

blin, 1993.
Mobilizacja uchodźstwa do  walki politycznej 1945–1990, red. L. Kliszewicz, Londyn, 

1995.
Habielski R., Życie społeczne i kulturalne emigracji, Warszawa, 1999.
Polska diaspora, red. A. Walaszek, Kraków, 2001. 
Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, red. K. Dopierała, Toruń, 2003, t. 2.

III. Publikacje wydane lub wspierane 
przez Instytut Wschodni „Reduta”

1. Czasopisma
„Sprawy Bliskiego i  Środkowego Wschodu”, Jerozolima – Bejrut – Londyn, 1947 

–1956.
„�e Eastern Quarterly”, Jerozolima – Londyn, 1947–1953.

INSTYTUT WSCHODNI „REDUTA”. ZARYS DOROBKU WYDAWNICZEGO…



72

2. Książki (wybór)
Bączkowski W., Rosja wczoraj i  dziś. Studium historyczno polityczne, Jerozolima, 

1946.
Wielhorski W., Kraje bałtyckie a Rosja, Londyn, 1949.
Wielhorski W., Naród białoruski wśród swych sąsiadów, Londyn, 1949.
Kalinowski J., Dziesięć lat polityki Związku Sowieckiego, Londyn, 1950.
Kukiel M., Próby unii polsko-rosyjskiej (1805–1815), Londyn, 1950.
Sukiennicki W., Trzydzieści lat emigracji rosyjskiej, Londyn, 1950.
Kukiel M., Polityka wschodnia księcia Adama Czartoryskiego w dobie emigracyjnej, 

Londyn, 1951.
Rajkowski W., Kon�ikt na�owy w Persji (tło polityczno-gospodarcze), Londyn, 1951.
Szyszkowski W., O ludobójstwie, Londyn, 1951.

Oskar Stanisław Czarnik

„REDUTA” EASTERN INSTITUTE. 
AN OUTLINE OF PUBLISHING OUTPUT (UP TO 1952)

Summary

The paper explores the publishing legacy of the „Reduta” Eastern Institute (Instytut 
Wschodni), which �rst functioned under the name Near and Middle Eastern Institute. 

�is was an academic and editorial institution, established in 1946 by Polish refugees dur-
ing the course of their wartime and post-war wandering. It initially functioned in the Near 
East, and, at the end of the 1940s and the beginning of the 1950s, it moved to Great Britain. 
It had its permanent headquarters in London. �e author discusses magazines and selected 
books published by „Reduta” in the �rst phase of its existence up to the early 1950s. He em-
phasises the signi�cance of the Institute’s publications dedicated to history and to contem-
porary issues related to countries of the Near and Middle East and Russia. He mentions the 
role played by „Reduta” in the lives of Poles from the so-called „Independence Emigration” 
of the �rst half of the 20th century, living in Britain.

Keywords: Polish émigrés, wartime and post-war Polish diaspora in the Near East and in 
Great Britain, Polish émigré academic and publishing activities in the 20th cen-
tury, history of Poland and other Middle European and Eastern European coun-
tries, Russian history, Soviet internal and foreign policy in the �rst half of the 
20th century
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