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Polityka historyczna jest skutecznym 
narzędziem mobilizowania elektora-
tu i  pobudzania emocji politycznych, 
obecnym od zarania refleksji nad zja-
wiskiem polityki i starym jak samo 
pojęcie polityczności. Obecność pol-
sko-ukraińskich resentymentów, w dys-
kursach publicznych obu państw, po-
woli zanika. Są one zastępowane coraz 
bardziej racjonalną debatą nad skom-
plikowanym losem obu narodów, które 
przez lata ponosiły odpowiedzialność 
za decyzje polityczne, podejmowane 
przez władców imperiów czy przywód-
ców państw totalitarnych. Między in-
nymi dzięki takim publikacjom, które 
w sposób naukowy podchodzą do ana-
lizy zjawisk i bez angażowania emocji 
starają się przybliżyć czytelnikom pro-
blemy, które opisywane były do tej pory 
w kontekście sporu o charakterze naro-
dowym, mamy możliwość podjęcia ba-
dań nad problemem wzajemnych rela-
cji. Badań wolnych od instrumentalnie 
nadawanego im kontekstu. 

Pomysł na książkę w postaci readera 
stanowi w polskiej humanistyce pewną 
nowość, chociaż sam wywiad jest bar-
dzo starą techniką badawczą. Redak-
torzy serii opracowanej przez zespół 

Krytyki Politycznej przygotowali łącz-
nie cztery tomy poświęcone Norwegii, 
Szwecji, Islandii i Ukrainie, opubliko-
wany jako pierwszy. Centralną postacią 
książki jest wybitny ukraiński historyk, 
Jarosław Hrycak. We wstępie autorstwa 
Adama Michnika, podkreślony zosta-
je fakt, iż nie jest łatwo pisać o historii 
własnego narodu z dystansem, rezygnu-
jąc z sympatii czytelników na rzecz na-
ukowej rzetelności. 

Jarosław Hrycak jest jednym z naj-
bardziej znanych w Polsce historyków 
ukraińskich, autorem ponad 400 publi-
kacji naukowych, tłumaczonych i publi-
kowanych na całym świecie. To także 
visiting profesor Uniwersytetu w Ha-
rvardzie, Uniwersytetu Columbia i CEU 
w Budapeszcie, zarazem częsty gość 
konferencji w naszym kraju. Dzięki jego 
pracom: Historia Ukrainy 1772–1999: 
Narodziny nowoczesnego narodu, zbio-
rowi artykułów Nowa Ukraina. Nowe 
interpretacje, czy imponującej biogra-
fii pt. Prorok we własnym kraju. Iwan 
Franko i jego Ukraina (1856–1886) je-
steśmy w stanie poznać proces kształto-
wania kultury i tożsamości narodowej 
w oderwaniu od narodowych schema-
tów i uprzedzeń. Iza Chruślińska, ab-
solwentka Uniwersytetu Warszawskie-
go i  Institut National des Langues et 
Civilisations Orientales w Paryżu, for-
mułująca pytania do książki jest redak-

R E C E N Z J E
ISSN 2084-3291Nowa Polityka Wschodnia 2012, nr 1 (2)



 R e c e n z j e  268

torką „Przeglądu Politycznego”, autorką 
kilkudziesięciu publikacji naukowych 
i publicystycznych. Chociaż jej należy 
przypisać wyznaczenie problematyki, 
zakresu pracy, wreszcie pytań badaw-
czych to bez wątpienia za samego autora 
książki trzeba uznać Jaroslawa Hrycaka. 

Konstrukcja podporządkowana jest 
formie wywiadu, jednak ma ona porzą-
dek zgodny z oczekiwaniami stawiany-
mi wobec pracy naukowej. Pierwszy pro-
blemem postawiony w książce to wpływ 
biografii uczonego na jego warsztat 
i motywacje badawcze. Możemy poznać 
warunki w jakich dorastali i kształcili się 
młodzi historycy na Ukrainie w czasach 
późnego ZSRR. Dowiedzieć się o trud-
nościach, jakie napotykali i obowiąz-
kach wobec panującego paradygmatu. 

W drugim rozdziale Hrycak, który 
w wieku 30 lat stał się dyrektorem Insty-
tutu Badań Historycznych Uniwersyte-
tu Lwowskiego, zwraca uwagę na fakt, 
iż wraz ze zmianą ustroju i odejściem 
od marksizmu, pojawiły się problemy 
z implementacją nowego paradygmatu 
na grunt wschodnioeuropejskiej histo-
riografii. W jaki sposób opisywać dzie-
je w perspektywie państwa narodowego, 
na obszarach dawnych imperiów, tam 
gdzie w XIX w. nie było mowy o kształ-
towaniu jednorodnych podmiotów po-
litycznych? Przypomina, że przyjęta 
wtedy perspektywa dzieląca narody na 
państwowe i bezpaństwowe wartościo-
wała je dając pierwszeństwo tym pierw-
szym. Ukraińców skazując zaś na mia-
no składowej narodu rosyjskiego jako 
Małorusów w znanej powszechnie kla-

syfikacji dzielącej je pod względem dia-
lektu języka rosyjskiego. 

Hrycak zwraca uwagę na rolę Micha-
iły Hruszewskiego, historyka, etnologa 
i premiera tego kraju (1917–1918), któ-
ry wprowadził paradygmat narodowy 
do ukraińskiej historiografii. Na tle so-
wieckiej interpretacji, będącej zdaniem 
autora mieszanką internacjonalistycz-
nego marksizmu i wielkomocarstwo-
wego nacjonalizmu rosyjskiego, która 
miała na celu utrwalenie przekonania 
o historii Ukrainy jako ciągu zdarzeń 
ciążącym ku zjednoczeniu z wielkim 
narodem rosyjskim, wyróżnia się zde-
cydowanie na korzyść, choćby swoim 
niezaangażowaniem w bieżące intere-
sy polityczne władzy. Po 1991 r. badania 
uwolniły się od ciężaru teorii konfliktu, 
rozpoczęła się era współpracy między-
narodowej uczonych a dostęp do zagra-
nicznych publikacji poprawił się zde-
cydowanie. Wśród polecanych przez 
Hrycaka autorów znaleźli się Andre-
as Kapeler, Anna Wendland czy Grze-
gorz Motyka. W zakresie tworzenia no-
wej metodologii badań największą rolę 
przypisał Jerzemu Kłoczkowskiemu, 
Juozasowi Temelisowi oraz Anatolowi 
Hrynkiewiczowi. Postacią symboliczną 
jest jego zdaniem Witold Kula.

Dla podkreślenia wyjątkowości wła-
snej grupy odniesienia uczeni popula-
ryzujący historię swoich państw starają 
się podkreślić ich wyjątkowość. Hry-
cak dystansuje się od takiego podejścia 
przypominając, że Ukraińcy nie muszą 
dokonywać karkołomnych interpreta-
cji, tworzyć absurdalnych mitów w celu 
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dowartościowania narodu. Podkreśla-
nie tragizmu własnych dziejów nie słu-
ży jego zdaniem procesowi wyjaśniania 
zjawisk, tym bardziej, że państwa sąsia-
dujące z Ukrainą posiadają bardzo po-
dobne doświadczenia. 

Badania porównawcze na tożsamo-
ścią Ukraińców zamieszkujących dwa 
miasta: Lwów i Donieck, przeprowadzo-
ne przez Hrycaka w 1994 r., uświadomi-
ły mu różnice w zakresie samoidentyfi-
kacji mieszkańców Galicji i  wschodniej 
części kraju. Rozwiały obawy co do kwe-
stii spójności państwa po upadku ZSRR. 
Negatywna weryfikacja tezy, do dziś 
zresztą popularyzowanej w mediach, 
o możliwości wybuchu nacjonalizmu 
w rejonach zamieszkanych przez lud-
ność rosyjskojęzyczną i podziału Ukra-
iny, oparta została na wynikach badań 
wskazujących na fakt mówiący, że w wy-
soce zindustrializowanej części kraju 
identyfikacja narodowa nie jest podsta-
wowym punktem odniesienia jej miesz-
kańców. Dla osób analizujących społecz-
ną rzeczywistość z perspektyw, świata 
opisywanego w perspektywie kultur na-
rodowych, może być trudne do zaakcep-
towania, że znajdują się jeszcze miejsca, 
w których ludzie utożsamiają się z bar-
dziej grupą zawodową niż państwem. 
Chociaż politycy w kampaniach wybor-
czych wykorzystywali tą różnicę, nawet 
pomarańczowa rewolucja w 2004  r. nie 
doprowadziła do jego dezintegracji.

Hrycak, za anglosaskim teologiem 
Adrianem Hastingsem, zwraca uwa-
gę na fakt, iż nacjonalizm nie jest zjawi-
skiem uniwersalnym. Przypomina jego 

tezę mówiącą o tym, że mógł on naro-
dzić się wyłącznie na gruncie tradycji ju-
deochrześcijańskiej. Główne założenie 
nacjonalizmu zakłada nieodzowność 
przynależności jednostki do narodu, 
którego warunkiem rozwoju jest po-
wstanie państwa, w celu realizacji in-
teresu narodowego. Redefiniuje jednak 
pogląd Hastingsa falsyfikując jego tezę, 
o zakres przynależności do wschodniego 
chrześcijaństwa. Zwraca uwagę na fakt, 
iż uniwersytety w świecie katolickim po-
jawiały się już w XI w., a we wschodnio-
chrześcijańskim dopiero w XVII  w., co 
wywarło wpływ na proces kształtowania 
świadomości narodowej. Stawia również 
tezę, iż z punktu widzenia rodzenia się 
tożsamości ukraińskiej pierwszym prze-
łomowym wydarzeniem było odkry-
cie Ameryki przez Krzysztofa Kolum-
ba. Wtedy to, jego zdaniem, dominująca 
oś Północ – Południe została zastąpio-
na opozycją Wschód – Zachód i wywo-
łany został w jej konsekwencji proces 
okcydentalizacji, trwający aż do II woj-
ny światowej, kiedy doszło na Ukrainie 
do ostatecznego rozpadu kultury opartej 
na cywilizacji prawosławnej. 

Chociaż pomiędzy wielkimi odkrycia-
mi geograficznymi, a zjawiskiem kozac-
twa, czy samym powstaniem Chmielnic-
kiego, nie ma bezpośredniego związku, 
to pojawienie się w kronikach terminu 
patria, w odniesieniu do Ukrainy pozwa-
la na postawienie znaku równości po-
między myśleniem w kategoriach na-
rodowych Kozaków i polskiej szlachty, 
używającej tej samej kategorii w kontek-
ście Rzeczpospolitej. 
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Dla rozwoju tożsamości narodowej 
Ukraińców istotne znaczenie miała XIX-
-wieczna Galicja, ze szczególną rolą od-
grywaną przez Lwów, będący po upadku 
Kijowa w XIII w., największym miastem 
w regionie. Zdaniem Hrycaka, epoka 
Habsburgów była najbardziej korzyst-
ną z punktu widzenia rozwoju Galicji. 
Przytacza badania porównawcze miast 
w XIX w., kiedy to Lwów, zgodnie z kry-
teriami Krzysztofa Pawłowskiego, opar-
tymi na możliwości korzystania z  dóbr 
cywilizacji (kolektory, kanalizacja, kina, 
teatry, kawiarnie) stał się miastem zmo-
dernizowanym. Zachodnim i europej-
skim. Promieniowało ono na całą Gali-
cję, chociaż kontrast pomiędzy jej nędzą 
a bogactwem miasta, był ogromy. Pa-
mięć o sukcesach tego okresu przypisuje 
się Austro-Węgrom. Wtedy powstał au-
striacki mit Lwowa. Często nieuświada-
miany w obliczu polaryzacji dwóch in-
nych: polskiego i ukraińskiego.

W kolejnych rozdziałach Hrycak 
analizuje zjawiska i procesy świadczące 
o wspólnocie polsko-ukraińskich losów, 
ale przypomną też o konfliktach pomię-
dzy narodami. Problemy z asymilacją 
w czasach międzywojennych. Są to bar-
dzo trudne i poważne zagadnienia, tym 
bardziej, że pomimo 20 lat wspólnych ba-
dań wciąż daje się odróżnić dwie orienta-
cje środowiska naukowego: dostrzegają-
cą wagę pojednania oraz konfrontacyjną. 
Szczególnie wobec problemu badań na 
Wołyniu. Ostatni rozdział książki po-
święcony został perspektywom i wyzwa-
niom stojącym przed Ukrainą. Hrycak 
stawia dość pesymistyczną tezę, zakła-

dającą, że jest ona skazana na bardzo po-
wolny rozwój, jednak europejski kieru-
nek, kontynuowany nawet przez liderów 
Partii Regionów i prezydenta Wiktora Ja-
nukowicza, ocenił pozytywnie.

Ukraina. Przewodnik Krytyki Poli-
tycznej jest książką szczególnie warto-
ściową z punktu widzenia refleksji nad 
tożsamością narodową oraz ewolucją 
metodologii badań historycznych i po-
litologicznych na Ukrainie. Postać Ja-
rosława Hrycaka, wybitnego historyka, 
wykładowcy o międzynarodowej po-
zycji w środowisku naukowym, spra-
wia, iż rzeczy z pozoru skomplikowa-
ne i interesujące uczonych przełożone 
zostały na język zrozumiały dla szero-
kiego spektrum czytelników. Niekon-
wencjonalna forma wywiadu pozwala 
bardzo dokładnie i precyzyjnie prezen-
tować zajmowane stanowiska teoretycz-
ne i jeszcze bardziej oswaja z książką. 
To jedna z najważniejszych publikacji 
poświęconych Ukrainie w przestrzeni 
ostatniej dekady.

Jarosław Wojtas


