
Mię�dzy�na�ro�do�wy�kon�gres�na�uko�wy�„Pol�ska��– Ro�sja.
Trud�ne�te�ma�ty.�Trzy�nar�ra�cje:�hi�sto�ria,�li�te�ra�tu�ra,
film”.�Kra�ków 5–7�paź�dzier�ni�ka 2010 r.

Wdniach 5–7 paź dzier ni ka 2010 r. na Uni wer sy te cie Pe da go gicz nym w Kra ko wie
od był się mię dzy na ro do wy kon gres na uko wy za ty tu ło wa ny: „Pol ska  – Ro sja.
Trud ne te ma ty. Trzy nar ra cje: hi sto ria, li te ra tu ra, film”. Or ga ni za to rem te go wy -

da rze nia by ły zna mie ni te in sty tu cje za rów no ze stro ny pol skiej, jak i ro syj skiej: Uni wer sy -
tet Pe da go gicz ny w Kra ko wie, Ro syj ski In sty tut Kul tu ro znaw stwa, Mi ni ster stwo Kul tu ry
Fe de ra cji Ro syj skiej, Ka te dra UNE SCO ds. ba dań po rów naw czych tra dy cji du cho wych,
spe cy fi ki ich kul tur i dia lo gu mię dzy re li gij ne go przy Sankt -Pe ters bur skim Od dzia le Ro syj -
skie go In sty tu tu Kul tu ro znaw stwa, Am ba sa da Rze czy po spo li tej Pol skiej w Mo skwie, Sta łe
Przed sta wi ciel stwo Pol skiej Aka de mii Na uk przy Ro syj skiej Aka de mii Na uk, Pol skie
Towa rzy stwo Hi sto rycz ne, Mu zeum Hi sto rii Pol ski, Mo skiew ski Pań stwo wy Uni wer sy tet
Pe da go gicz ny, In sty tut Hu ma ni stycz no -Spo łecz ny oraz Urząd Mia sta Kra ko wa. War to do -
dać, że w kon gre sie miał swój udział rów nież In sty tut Pa mię ci Na ro do wej, bo wiem jed nym
z mo de ra to rów był je go re pre zen tant – prof. dr hab. Je rzy Eisler. Po nad to swo je re fe ra ty wy -
gło si li m.in. prof. dr hab. An drzej Pacz kow ski (PAN) i prof. dr hab. An to ni Du dek (UJ)
– obaj zwią za ni z IPN.

Ini cja ty wa kra kow skiej kon fe ren cji jest wa żna z wie lu po wo dów. Po pierw sze, kon gres
umo żli wił wy mia nę opi nii i do świad czeń mię dzy na ukow ca mi pol ski mi i ro syj ski mi. Roz -
mo wy obu stron po zwo li ły ta kże na lep sze zro zu mie nie. Po dru gie, kon gres był in ter dy scy -
pli nar ny. Oprócz pa ne lu hi sto rycz ne go zor ga ni zo wa no de ba ty po świę co ne li te ra tu rze oraz
fil mo wi. Po za tym se sje ple nar ne od by wa ją ce się na po cząt ku i na koń cu kon gre su da ły
możli wość wy mia ny in for ma cji z wie lu dzie dzin na uki i sztu ki. Po trze cie, kon gres był już
dru gim te go ty pu przed się wzię ciem. Pierw szy na to miast miał miejsce w ubie głym ro ku
w Mo skwie. Ist nie je szan sa, że za dwa la ta od bę dzie się ko lej ne spo tka nie, tym ra zem w Pe -
ters bur gu. Je że li ini cja ty wa ta przyj mie cha rak ter cy klicz ny, bę dzie sta no wić swo istą plat -
for mę współ dzia ła nia na ukow ców obu kra jów. Prof. Ja cek Chro ba czyń ski (UP w Kra ko -
wie), pod su mo wu jąc 7 paź dzier ni ka pra ce pa ne lu hi sto rycz ne go, po wie dział, że chciał by
kon ty nu ować otwar cie gra nic i ar chi wów oraz po wo łać wspól ne ze spo ły ba daw cze. Na le ży
cie szyć się, iż wo la ta ka ist nie je za rów no wśród pol skich, jak i ro syj skich na ukow ców.

Ka żdy dzień kon gre su po świę co ny był in ne mu okre so wi hi sto rii: 5 paź dzier ni ka skon -
cen tro wa no uwa gę na Wiel kiej Smu cie w Ro sji na po cząt ku XVII w.; 6 paź dzier ni ka roz -
wa ża no na temat wy da rzeń XX w. (do 1945 r.); 7 paź dzier ni ka omó wio no sy tu ację od koń -
ca II woj ny świa to wej aż do dnia dzi siej sze go. Za pre zen to wa ne re fe ra ty po dej mo wa ły wie le
istot nych kwe stii, jed na kże nie któ re wy ma ga ją po świę ce nia nie co wię cej uwa gi.

In te re su ją ce wia do mo ści z punk tu wi dze nia hi sto rycz no -ar chi wi stycz ne go po dał doc.
Ki ryłł Ko cze ga row (RAN). W wy stą pie niu pt.: „Zna cze nie źró deł hi sto rycz nych po cho dze -
nia pol skie go i dzieł au to rów pol skich dla ba dań z za kre su hi sto rii Ro sji po cząt -
ków XVII w.” wy ka zał, że dla ba da nia hi sto rii Ro sji tego okresu de cy du ją ce zna cze nie mają
pol skie źró dła pa mięt ni kar skie, gdyż ro syj skie uległy zniszczeniu w po ża rach. Przy kła da mi
tych źró deł mo gą być: Mo skwa 1617–1618 Sta ni sła wa Ma jew skie go; Hi sto rya woy ny

moskiew skiej aż do opa no wa nia Smo leń ska Sta ni sła wa Żół kiew skie go; dzien nik Ma ry ny
Mnisz chów ny. Na uwa gę za słu gu je rów nież Dia riusz dro gi spi sa nej i ró żnych przy pad ków
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po ciesz nych i ża ło snych pro wa dząc cór kę Je rze go Mnisz cha, Ma ry nę, Dy mi tro wi Iwa no wi -

czo wi w ro ku 1606 Sta ni sła wa Nie mo jew skie go, pod sto le go wiel kie go ko ron ne go, sta ro sty
osiec kie go, świad ka za ślu bin Ma ry ny Mnisz chów ny z Dy mi trem Sa mo zwań cem. Ten ostat -
ni dzien nik w 1907 r. zo stał prze tłu ma czo ny na ję zyk ro syj ski. 

Bar dzo cie ka wy re fe rat „Pro blem jeń ców woj ny 1920 r.” przed sta wił prof. dr hab. Zbi -
gniew Kar pus (UMK). Omó wił on za gad nie nie pol skich obo zów je niec kich, w któ rych
umiesz cze ni zo sta li m.in. żoł nie rze sowieccy woj ny pol sko -bol sze wic kiej. Na wstę pie pre -
le gent za zna czył, że te mat ten – po dob nie jak i za gad nie nie zbrod ni ka tyń skiej – w ogó le
nie był po dej mo wa ny do 1990 r. Do pie ro kie dy pre zy dent Jel cyn zde cy do wał się po in for -
mo wać świat o rze czy wi stych spraw cach zbrod ni ka tyń skiej, nie któ rzy hi sto ry cy ro syj scy
za czę li wy ko rzy sty wać te mat pol skich obo zów je niec kich ja ko wy tłu ma cze nie mor du pol -
skich ofi ce rów w 1940 r. Po da wa ne dane by ły jed na kże nie zgod ne ze sta nem fak tycz nym.
W pol skich obo zach zmar ło bo wiem 16–18 tys. jeń ców so wiec kich, w tym 8 tys. w Strzał -
ko wie, 2 tys. w Tu cho li oraz 6–8 tys. w pozostałych. Są to na pew no licz by nie ma łe, ale
abso lut nie nie przy sta ją do in for ma cji głoszonych przez część historyków rosyjskich
o ok. 60 tys. ofiar. We dług nich w sa mej Tu cho li zmar ło ok. 22 tys. jeń ców, co jed nak nie
ma opar cia w źró dłach. Śmier tel ność w polskich obo zach miała rozmaite podłoże i nie była
jed no li ta przez ca ły okres ich ist nie nia. Po cząt ko wo, w 1919 r., licz ba jeń ców nie by ła
wyso ka – we dług in for ma cji po cho dzą cych z li sto pa da tr. wy no si ła 7096 osób. Zo sta li oni
roz miesz cze ni w obo zach prze ję tych po za bor cach w: Strzał ko wie, Pi ku li cach, Dą biu
i Wado wi cach. Prze by wa li w nich ta kże uchodź cy i in ter no wa ni. Po przy by ciu jeń ców ro -
syj skich roz prze strze ni ły się cho ro by za kaź ne: ty fus, czer won ka, cho le ra, gry pa. W czerw -
cu 1919 r. utwo rzo ny zo stał obóz w Brze ściu Li tew skim, gdzie z po wo du trud nych wa run -
ków zmar ło po nad 1100 osób. W wy ni ku wy sił ku władz pol skich i czer wo ne go krzy ża
sy tu acja w obo zach na prze ło mie 1919/1920 r. uległa po pra wie. Trze ba pa mię tać, że Rzecz -
po spo li ta by ła zruj no wa na po I woj nie świa to wej, a co wię cej wciąż to czy ła wal kę o gra ni -
ce. Po mi mo wie lo krot nie skła da nych próśb do krajów zachodnich o po moc ma te rial ną
w celu po lep sze nia warun ków w obo zach je niec kich – Pol ska ni gdy jej nie otrzy ma ła.

Wal ki z kwiet nia 1920 r. nie po gor szy ły sy tu acji w obo zach. Wzię to wpraw dzie do nie -
wo li ok. 18 tys. jeń ców bol sze wic kich, ale wkrót ce w więk szo ści zo sta li oni od bi ci przez
Bu dion ne go. Do pie ro we wrze śniu tr. licz ba jeń ców znacz nie wzro sła. Osta tecz nie na te re -
nie Pol ski prze by wa ło 110–115 tys. jeń ców so wiec kich, z któ rych część na wet nie do tar ła
do obo zów – ule ga ła pol skiej agi ta cji i wstę po wa ła do od dzia łów na ro do wych wal czą cych
u bo ku Pol ski prze ciw ko ar mii bol sze wic kiej. Nie mniej ok. 75–80 tys. jeń ców zna la zło się
w obo zach i tym sa mym wa run ki w nich pa nu ją ce ule gły znacz ne mu po gor sze niu.

Już w grud niu 1920 r. Po la cy bez sku tecz nie pro po no wa li Ro sja nom wy mia nę jeń ców
wo jen nych. Roz po czę ła się ona do pie ro w mar cu 1921 r. i trwa ła do paź dzier ni ka 1922 r.
Pre le gent wy ka zał za tem stron ni czość i bez za sad ność twier dzeń stro ny ro syj skiej o licz bie
ofiar. Naj wa żniej sza jest jed nak in na kwe stia. Śmierć ro syj skich jeń ców w pol skich obo zach
nie by ła ce lo wą eks ter mi na cją, a wy ni kiem złych wa run ków hi gie nicz nych. Co wię cej, stro -
na pol ska dołożyła wie lu sta rań w ce lu po pra wy sy tu acji bytowej w obo zach i za pew nie nia
mi ni mum eg zy sten cji. Przede wszyst kim nie wy da ła żad nej de cy zji o likwidacji jeńców.
Zupeł nie ina czej wy glą da ła kwe stia zbrod ni ka tyń skiej z 1940 r. Nie da się po rów ny wać
śmier ci jeń ców so wiec kich z za mor do wa niem pol skich ofi ce rów w Ka ty niu. 

Prof. dr hab. Ma rek Kor nat (PAN) w in te re su ją cy spo sób zaprezentował trój wy mia ro -
wość pak tu Rib ben trop -Mo ło tow. Pierw szy wy miar (na ro do wy) sta no wi pa mięć po szcze -
gól nych na ro dów, tak ofiar, jak i stron te go pak tu. W dru gim (środ ko wo eu ro pej skim) pakt
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Rib ben trop -Mo ło tow ozna czał de fi ni tyw ny kres trak ta tu wer sal skie go. Trze ci na to miast
(ogól no świa to wy) po le gał na so ju szu dwóch państw to ta li tar nych. Sprzy mie rzo ne dyk ta tu -
ry sta no wi ły za gro że nie dla ca łe go świa ta, cho ciaż nie ma zgo dy co do te go, czy pakt Rib -
ben trop -Mo ło tow sta no wił bez po śred nią przy czy nę wy bu chu II woj ny świa to wej.

Doc. Sier giej Słucz (RAN) w swo im re fe ra cie „Po li ty ka ze wnętrz na ZSRR w przed dzień
i na po cząt ku II woj ny świa to wej w świe tle pro ra dziec kiej hi sto rio gra fii. Trud na dro ga prze -
zwy cię że nia prze szło ści” przy po mniał, że w la tach ist nie nia ZSRS hi sto ria zo sta ła spro wa -
dzo na do ro li słu żeb nej wo bec par tii ko mu ni stycz nej. Do pie ro w la tach osiem dzie sią -
tych XX w. roz po czę ło się od cho dze nie od te go mo de lu, ale pro ces ten nie zo stał
za koń czo ny do dnia dzi siej sze go. Obec ne wła dze ro syj skie wy da ją się ponownie traktować
hi sto rię w sposób instrumentalny, ma ją cy uza sad niać in te res pań stwa. Spo ro jest ta kże hi -
sto ry ków, któ rzy po dzie la ją po gląd władz i są przez nie wspie ra ne. Ko re spon du je to ze zda -
niem prof. dr hab. Lo ri ny Rie pi ny (RAN), że należy poznać warunki, w ja kich na stę pu je do -
cho dze nie do praw dy w kon kret nych pań stwach. Jest to bar dzo istot ne spo strze że nie,
o któ rym pro fe sjo nal ny na uko wiec mu si pa mię tać. Po twier dze niem re fe ra tu doc. Sier gie ja
Słu cza by ło wy stą pie nie doc. Ni ko ła ja Bu cha ri na (RAN) m.in. na te mat „wy zwo le nia”
Polski przez Ar mię Czer wo ną spod oku pa cji nie miec kiej. Fakt po wie la nia w dal szym cią gu
sta rych so wiec kich ste reo ty pów i ter mi no lo gii świad czy wła śnie o tym, że w Ro sji wciąż
ist nie je pro blem, czy hi sto ria ma słu żyć wła dzy pań stwo wej, czy po szu ki wa niu praw dy.
Na szczę ście wśród ro syj skich na ukow ców co raz wię cej jest ta kich, któ rzy dą żą do jej
pozna nia.

In te re su ją ce, wza jem nie się uzu peł nia ją ce wy stą pie nia, wy gło si ło trzech pol skich hi sto -
ry ków: prof. An drzej Pacz kow ski (PAN), prof. dr hab. An drzej Skrzy pek (UW) oraz prof.
dr hab. An to ni Du dek (UJ). Omó wi li oni sto sun ki mię dzy Pol ską a ZSRS/Ro sją po II woj -
nie świa to wej. Ka żdy z nich za jął się jednak in nym okre sem. Prof. Pacz kow ski przed sta wił
re la cje pol sko -so wiec kie od 1945 r. do 1956 r., prof. Skrzy pek w la tach 1956–1985, a prof.
Du dek po 1985 r. Pierw szy pre le gent okre ślił sto sun ki pol sko -so wiec kie ter mi nem „układ
wa sal ny”, al bo wiem ZSRS da wał na rzu co nym przez sie bie wła dzom w Pol sce opie kę ma -
te rial ną (zwłasz cza w pierw szych la tach po woj nie), praw ną (kwe stia gra ni cy za chod niej)
oraz woj sko wą. W za mian oczy wi ście ocze ki wał lo jal no ści i re pre zen to wa nia swo ich in te -
re sów przez Pol skę. Prof. Pacz kow ski nad mie nił, że w sen sie for mal nym do 1956 r. mo żna
mó wić o oku pa cji so wiec kiej, gdyż do pie ro wte dy zo sta ła pod pi sa na umo wa o sta cjo no wa -
niu wojsk so wiec kich w Pol sce. Prof. Skrzy pek z ko lei ro dzaj sto sun ków po mię dzy Pol ską
a Związkiem Sowieckim w oma wia nym przez sie bie okre sie zdefiniował ja ko klien te lizm.
Ce cho wał się on za le żno ścia mi: od NKWD, woj sko wą (96 proc. sił bo jo wych Ukła du War -
szaw skie go sta no wi ła Ar mia Czer wo na), go spo dar czą (Ra da Wza jem nej Po mo cy Go spo -
dar czej). Prof. Du dek na to miast, przedstawiając pro ces wy cho dze nia Pol ski z uza le żnie nia
wo bec ZSRS, wspo mniał, że Mi cha ił Gor ba czow był bar dziej ra dy kal ny w re for mach
od gen. Woj cie cha Ja ru zel skie go, któ re go do prze mian zmu si ła do pie ro fa la straj ków
z 1988 r. W ob li czu wy bo rów w Pol sce w 1989 r. i ukształ to wa nia się rzą du Ta de usza Ma -
zo wiec kie go, w li sto pa dzie 1989 r. w Mo skwie zo stał przy ję ty do ku ment o no wych re la -
cjach z Pol ską. Mó wił on o mo żli wo ści dal szych ko rzyst nych z punk tu wi dze nia Ro sji kon -
tak tów po mię dzy obo ma pań stwa mi, w któ rych nie zwy kle wa żną kwe stią by ła za le żność
pol skiej go spo dar ki od ro syj skich su row ców. Re fe rent scha rak te ry zo wał rów nież sy tu ację
po pu czu Ja na je wa, wspo mniał o rzą dach Jel cy na, spra wie ka tyń skiej i dal szych dwu stron -
nych re la cjach aż do dnia dzi siej sze go. Istot na by ła kon klu zja te go re fe ra tu. Pre le gent
stwier dził, że pro ces wy cho dze nia z uza le żnie nia Pol ski wo bec Ro sji nie zo stał jesz cze
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zakoń czo ny. Aby tak się sta ło, ko niecz ne jest speł nie nie następujących wa run ków: dy wer -
sy fi ka cja do staw su row ców, przede wszyst kim ga zu, bu do wa zna czą cych na tow skich in sta -
la cji na te re nie Pol ski i wy pra co wa nie planu obro ny kra ju przez NA TO.

Nie zwy kle cie ka wy re fe rat wy gło si ła prof. dr hab. Swie tła na Czer won na ja pt. „Tra ge dia
smo leń ska ja ko czyn nik zmian w sto sun kach pol sko -ro syj skich, rok 2010”. Nie sku pi ła się
ona jed nak na do cho dze niu do te go, kto jest win ny, ale na na stro jach za rów no wśród Po la -
ków, jak i Ro sjan. Mó wi ła o zbli że niu, któ re na stą pi ło w pierw szych dniach po ka ta stro fie
smo leń skiej. Pod kre śla ła, że aby by ło ono trwa łe, mu si opie rać się na praw dzie. Nie jest
możli we bu do wa nie stabilnych re la cji pol sko -ro syj skich na kłam stwie, a sa mej Ro sji nie są
po trzeb ne im pe rial ne tę sk no ty. Prof. Czer won na ja w kon tek ście tra ge dii smo leń skiej powie -
dzia ła, że zbrodnia katyńska bę dzie już za wsze przy po mi nać o mo żli wo ści wy bo ru przez
ludzi wol no ści.

Na ob ra dy kon gre su nie do tar ła część re fe ren tów, wśród nich gen. mjr doc. pra wa Alek -
san der Tre tec kij z Mo skiew skie go In sty tu tu Hu ma ni stycz no -Eko no micz ne go, któ ry miał
wy stą pić z re fe ra tem nt. „Ba da nie spra wy ka tyń skiej w ZSRR i w Ro sji. Wal ka praw ni ków
o praw dę”. W pu bli ka cji ma te ria łów po kon gre so wych ma ją się jed nak uka zać wszyst kie re -
fe ra ty, ta kże osób nie obec nych. 

Na za koń cze nie kon gre su zo stał przy ję ty do ku ment pod su mo wu ją cy ob ra dy. In for mo wał
on o woli dal szych kon tak tów oraz go to wości kon ty nu owa nia ich w for mie bi la te ral nych,
cy klicz nych spo tkań. Po zo sta je wy ra zić na dzie ję, że roz po czę te trud ne roz mo wy mię dzy
na ukow ca mi obu kra jów, któ re tak wie le dzie li, ale któ re po łą czy ła wspól na, skom pli ko -
wana hi sto ria, roz pocz ną no wą erę re la cji przy naj mniej w środowisku na uko wym. 

Prze my sław Na gel
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