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I znów doczekaliśmy, praw da, cieka
wych czasów. Tych z chińskiego prze
kleństwa. T o już  nie widmo, nie widmo 
Jałty  straszy. Jedni obarczają za to winą 
Billa C lin tona dopatru jąc się przyczyn 
w cechach jego umysłu lub ponoć w ia
dom ego rodu pacyfistycznej przeszło
ści. Inni skłonni są obarczać naszych, 
jak  m aw iają, krasnoludków  od polityki 
zagranicznej widząc niektórych w czer
wonych kapturkach. Ale niem ało 
i tych, którzy z ponurą miną obwiesz
czają, czerpiąc pełną garścią z nieprze
branego bogactw a nihilizmu, iż od cze
rwcowego początku nic się nie dało i nie 
da zrobić.

Jakby  się rzeczy nie miały, dziś czuje
my znacznie ostrzej niż jeszcze kilka 
miesięcy tem u, oddech dużego brata . 
Alianci, widać, też czują. I nie chcą 
„rozwścieczać” (słówko W iaczesława 
K ostikow a, rzecznika prezydenta Bo
rysa Jelcyna) imperialnej armii i jej 
dum nego narodu.

N au k a  historii dla niektórych naj
wyraźniej poszła w las.

Jest więc tem at. Wielki. Tem at do

narodowej dysputy. Już nie tylko dla 
tych, którym  tak jeszcze niedaw no za
rzucano obsesyjne lęki i odw racanie 
uwagi od innych sroższych ponoć za
grożeń.

Zanim  jednak zaczniemy rozważać, 
czy adw okat W ładim ir Żyrinowski zo
stał wymyślony i czy trafiono nim w od 
powiednim momencie, może w arto  po 
szerzyć swoją wiedzę o opinie, jakie
0 Polakach i Polsce przechowały się
1 utrwaliły w świadomości Rosjan. 
Zwłaszcza, na ile te opinie rozm ijają się 
z naszymi oczekiwaniami. Znajom ość 
i tych uw arunkow ań pozwoli wiele zro
zumieć. I chyba dobrze tu  posłuży 
lektura mało znanej, nie pam iętam , aby 
zauważonej książki Jana Orłowskiego 
pt. Z  dziejów antypolskiej obsesji w lite
raturze rosyjskiej, jak a  ukazała się na
kładem  W ydawnictw Szkolnych i Peda
gogicznych.

Stereotyp Polski i Polaka, aż do cza
sów najnowszych włącznie -  pisze Jan 
Orłowski -  traktowany był w Rosji 
instrumentalnie i urabiany w zależności 
od koniunkturalnych celów polityki ( ta
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zaś zaw sze zm ierzała  do panowania nad  
P olską ).

Jaki zatem  stereotyp Polaka kreow a
li niektórzy tw órcy rosyjskiej literatury 
pięknej począwszy od, niestety, A lek
san d ra  Puszkina, który  był dum ny ze 
zniweczenia Polski przez Rosję, i który 
podczas Pow stania Listopadow ego 
przeciwstaw iał pyszałkow atego Lacha 
wiernem u Rossowi, do  mniej już ad- 
m irow anego u nas M aksym a G orkie
go, wm awiającego swojemu narodow i, 
że mieszkańcy pańskiej Polski są d u 
chow o ślepi. M odelowy, rzec m ożna, 
Polak, to w wielu rosyjskich utw orach 
ktoś niegodny zaufania, awanturniczy, 
skłonny do efekciarstw a, aferzysta, in
trygant, oszust, wichrzyciel, człowiek 
hardy, którego cechuje wybujałe po
czucie honoru  i wyższość, zwłaszcza 
wobec Rosjan.

W dziewiętnastym  wieku wielu pisa
rzy o poglądach zachowawczych usiło
wało przedstawiać uczestników ruchu 
rew olucyjno-dem okratycznego jako  
ofiary wszechobecnej polskiej intrygi 
i działań em isariuszy z Zachodu. W i
dzieli wśród nich wykolejeńców, szan
tażystów i często zwykłych krym inalis
tów.

Dość powszechnie w iadom o, że F io 
dor Dostojewski, nic nie ujm ując z jego 
wielkości, Polaków  nie obdarzał sym
patią. We Wspomnieniach z  domu umar
łych pisał o plugaw ym  Polaczku: B ył 
w ostrogu jeden  Polaczek, zb iegły żo ł
nierz, człek paskudny, ale grający na 
skrzypcach. W notatn iku  z lat 
1863-1864 nie miał wątpliwości co do 
ostatecznego połączenia Polski z Rosją: 
W yzwalając w Polsce chłopów i nadając 
im ziem ię Rosja p rzekaza ła  tym  sam ym  
Polsce swą m yśl, -zaszczepiła je j  sw ój

charakter. A owa m yśl -  to ł a ń c u c h ,  
którym  teraz Polska z  R osją złączone są 
nierozerwalnie.

Mniej już natom iast wiemy o an typa
tiach innych łubianych u nas wybitnych 
rosyjskich autorów . Choćby taki sym
patyczny przecież M ikołaj Leskow. 
W głośnej powieści B ez wyjścia próbując 
dyskredytować ruch rewolucyjny z po 
łowy X IX  wieku ukazuje bohaterów - 
-nihilistów jako  powolne m arionetki 
u’ rękach polskich agentów i emisariuszy.

A wspaniały M ikołaj G ogol? N o  cóż 
i on tworzył takie postacie i intrygi, 
k tóre zdradzały antypolskie nastaw ie
nie. W Strasznej zem ście -  pisze Jan 
Orłowski -  Gogol przedstaw ia  Polaków  
w bardzo niekorzystnym  św ietle i p rzyp i
suje im ja k  najgorsze zam iary ( . . . )  M o 
m ent h istoryczny , w ja k im  ukazały  się 
G ogołowskie opowieści z  przeszłośc i Ko- 
zaczyzn y skłania raczej do wniosku, że  
autor tym i utworam i w łączył się do  
ówczesnej dyskusji nad kw estią  polską, 
a jeg o  ujęcie Polski i Polaków  iv ,.S tra sz
nej zem ście” było zgodne z  duchem roz
pętanej w Rosji an typolskiej kam panii 
polistopadowej.

W czasach nam  już bliższych Osip 
M andelsztam  wierszem P olacy, chciał
bym  sens w tym  dojrzeć... wyraził swój 
negatywny stosunek do Legionów. Ale 
zarów no on, jak  i inni piszący w okresie 
I wojny światowej, w yrażając poglądy 
zgodne z oficjalną polityką rosyjską, 
wykazywali duże zainteresow anie sp ra
wą polską. Dawali -  jak  podkreśla 
au to r -  świadectwo lepszego rozum ie
nia polskich aspiracji.

Najdalej w swych refleksjach poszedł 
A leksander Błok w poem acie O dw et. 
Nie podzielając oficjalnych poglądów  
ujawnił oryginalne spojrzenie na spraw y
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polskie wolne o d  streotypow ych nawars
twień i antypolskich uprzedzeń.

Trzeba wyraźnie zaznaczyć, iż mylił
by się ten, kto oceniając po tytule pracy 
(nieco wprowadzającym w błąd) podej
rzewałby Jana Orłowskiego o jakąś an
tyrosyjską fobię. To bardzo wszech
stronne opracowanie, wskazujące rów
nież na liczne przykłady propolskich 
sympatii i rozumienia naszych narodo
wych aspiracji. Orłowski nie ukrywa 
ambiwalentności postaw wobec Pola
ków i Polski, także u tych, którzy celo
wali w kreowaniu polskich czarnych 
charakterów', na przykład u Gogola. Nie 
pomija też twórców, którzy po prostu 
nas lubili, a więc Iwana Bunina, Alek
sandra Gribojedowa i oczywiście Alek
sandra Hercena oraz wielu innych zna
nych, a także już zapomnianych.

Ale tak już jest, że negatywne emocje 
pow odują szkody trudno usuwalne. 
Zapewne więc ci, którzy tworzyli pozy
tywne odczucia, nie zrównoważyli ne
gatywnych, bardziej zapadających 
w świadomość, trwalszych tym bar
dziej, jeśli bywają wywołane przez zna
kom itych, podziwianych twórców. 
I z tym faktem  musimy się liczyć. 
D latego wiedza, jak  możemy być po 
strzegani w rosyjskich oczach, jest 
potrzebna. Zwłaszcza teraz, gdy do 
większości z nas chyba wreszcie d o ta r
ło, że zdani jesteśmy przede wszystkim 
sami na siebie. I że nie m a co pok ła
dać nadziei w tych, którzy obdarzają 
nas ochoczo wyłącznie plastikowymi 
uśmiechami oraz serwują obietnice 
o wartości już wcześniej wielokrotnie 
poznawanej.
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