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Ewa Solska, Piotr Witek: Panie Profesorze, jesteśmy metodologami i
patrzymy na pracę historyków nie tylko pod kątem metody i teorii badań
historycznych, ale też próbując ją analizować w kontekstach, czego
przykład dał zresztą prof. Jan Pomorski, wyróżniając dwa obszary Pana
dziejopisarstwa. Pierwszy to biografistyka, która w naszej ocenie
nawiązuje do pewnych ujęć mikrohistorycznych. Mamy tu trzy biografie:
Kazimierza Kelles-Krauza, Henryka Józewskiego i Wilhelma von

Habsburga. Ale w tych opracowaniach nie chodzi tylko o ich bohaterów,
chociaż nazwalibyśmy ich (za Piotrem Mitznerem) postaciami
zwielokrotnionymi, bo nie da się ich usytuować w jednym środowisku, w
jednym zawodzie, w jednym czasie i jednej przestrzeni. Przecież mamy w
nich jeszcze typową dla mikrohistorii próbę pokazania całej epoki
jakby przez soczewkę jednego życia. Drugi obszar to historia
transnarodowa. I tu chcemy się dowiedzieć, co znaczy to określenie dla
Autora i dlaczego znaczy. Dla nas jest to historia pisana w
perspektywie podejścia cross-culture studies, histoire croisée
(historia wzajemna, skrzyżowana, powiązana) i Gemeinsame Geschichte,
czyli historii współdzielonej. Wreszcie trzeci obszar, którego prof.
Pomorski nie uwzględnił, a chcemy go tu uwydatnić, czyli tzw. historia
jutra, która w pewnej mierze mieści się w nurcie literatury
ostrzegawczej, nader znaczącej w tradycji europejskiej. W tym
przypadku chodzi o dwie książki – O tyranii. Dwadzieścia lekcji z
dwudziestego wieku i najnowszą, The Road to Unfreedom: Russia, Europe,
America [w pierwszym kwartale 2019 r. ma się ukazać w przekład polski:
Droga do niewolności. Rosja, Europa, Ameryka, tłum. Bartłomiej
Pietrzyk, Znak, Kraków 2019]. Przy tym wyraźne jest w nich
ukierunkowanie pod kątem refleksji aksjologicznej i deontologicznej w
odniesieniu do samej nauki historii; można tutaj przywołać jedno z
pytań Kantowskich: Co należy czynić, jak powinniśmy postępować?
Czytelnik odnosi wrażenie, iż Pan Profesor sygnalizuje, że jeśli nie
wrócimy jako obywatele, a w szczególności jako historycy uczeni, do
myślenia w kategoriach wartości i sporów o wartości, zwłaszcza o
wolność i prawdę, to, krótko mówiąc, będzie coraz gorzej.
Timothy Snyder: Moja pierwsza ogólna uwaga będzie taka, że nie funkcjonuję
programowo, więc można odczytać to, co robię, w taki sposób, jak to
przedstawiliście, ale wcale nie jest tak, że ja mam program i uważam, że mam
trzy punkty i je wypełniam. Wystrzegam się takiej autocharakterystyki, bo mam
wrażenie, że jeżeli się zbyt ściśle określę, to sam włożę na siebie kajdany.
Jeżeli przyjmuję jakiś program, to będę musiał go wypełniać, więc to nie jest
tak, że totalnie się nie zgadzam, ale przyjmuję, że historyk nie będzie
dobrze uprawiał historii bez pewnej dozy ryzyka, dowolności,
nieprzewidywalności. Odpowiadając na pytanie co do tego pierwszego obszaru,
to jest dobry przykład, bo tak, to prawda, że napisałem trzy biografie, ale w
żadnym wypadku nie miałem zamiaru pisać biografii. Jeżeli chodzi o KellesKrauza, to chciałem napisać studium o powstaniu współczesnej polityki w
Polsce na podstawie trzech postaci, ale uważałem, że pierwsza postać jest
wystarczająco ciekawa, żeby napisać całą pracę doktorską, i tak się stało.
Jeżeli chodzi o Józewskiego, temat pochodził pośrednio z Rekonstrukcji
narodów [Rekonstrukcja narodów. Polska, Ukraina, Litwa, Białoruś 1569–1999,
wyd. polskie 2006], w której opisałem wydarzenia na Wołyniu i jeszcze miałem
przed sobą taką zagadkę: dlaczego, choć przed tymi wypadkami była na Wołyniu
polityka tolerancji dla Ukraińców, parę lat potem dokonały się czystki
etniczne? I jak już miałem przed oczyma Józewskiego, to zrozumiałem, że jest
to postać, jak zauważyliście, wielu wymiarów, która zasługuje na więcej
uwagi. Interesował mnie jako państwowiec i ktoś, kto uważał narody właściwie
za twory mistyczne. Uważał, nie tylko moim zdaniem słusznie, że narody się ze
sobą komunikują przez sztukę, humanistykę, pieśni. Jeżeli chodzi o Habsburga,

to od 25 lat, może trochę więcej, pracuję nad studiami rodzin narodowościowo
podzielonych, gdzie brat albo siostra wybiera jeden albo drugi kierunek
tożsamościowy i oboje staną się ważnymi postaciami w różnych narodach, po
czym historia zapomina, że należały one kiedyś do jednej rodziny. Na przykład
Narutowicz – miał brata Litwina, Szeptyccy byli polsko-ukraińscy; tu może być
dużo takich przykładów. I Wilhelm von Habsburg wydał się Ukraińcem, choć miał
być Polakiem i w rodzinie miał Polaków. Trafiłem zresztą na źródła, które
pozwoliły mi napisać całe studium biograficzne. Często uważa się, że
biografia to gatunek konserwatywny, niemodny, ale wydaje mi się, że jest to
forma, która na dużo pozwala. Autor ma tu dużą rozpiętość tematów i
kontekstów, bo życie człowieka właściwie dotyczy prawie wszystkiego i też
życie jednej barwnej postaci pozwala na nieoczekiwane odkrycia w historii
jednego narodu. Stosunkowo niewiele jest w polskiej historiografii prac o
okresie międzywojennym w ujęciu pewnych ciągłości, a Józewski trochę wypełnia
tę lukę. Austriacy wolą nie myśleć o historii międzywojennej w ogóle, a
Wilhelm von Habsburg nam pozwala widzieć, jakie są momenty ciągłości od epoki
Habsburgów do epoki międzywojennej. Wydaje mi się, że tutaj kryje się ważna
reguła dziejopisarstwa: jeżeli historyk skonfrontowany ze źródłami nie
zmienia tematu, to coś jest nie tak z jego metodologią; źródła zawsze powinny
nas zmienić, nie tylko akcenty, ale właściwie cały temat. Co do tego drugiego
obszaru – historii transnarodowej – owszem, tutaj zaczynamy od tego, że
monopol historii narodowej jest tak silny, nie tylko w Polsce, iż nie
jesteśmy w stanie tej metody widzieć jako metody; jest jak powietrze po
prostu. Polska jest tak naturalna jak powietrze i Polakom wewnątrz polskiej
kultury, polskiego społeczeństwa bardzo trudno będzie widzieć ten temat tylko
jako temat. Jesteśmy jak, zmieniając analogię, ryby w wodzie i mamy studiować
tę wodę, albo mamy studiować coś, co jest w tej wodzie, ale nie widzimy tej
wody, bo woda jest taką naturalną rzeczą; to dotyczy też Amerykanów.
Amerykańska historiografia jest bardzo nacjonalistyczna i narcystyczna
właściwie. Chodzi więc o to, żeby od samego początku nie kwestionować
historii narodowej, ale po prostu robić coś innego, w innym podejściu,
zaczynając od innych zasad. Ja na przykład w Rekonstrukcji narodów i też w
Skrwawionych ziemiach [Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem,
wyd. pol. 2011] zaczynam nie od państw i nie od granic dzisiejszych, ale od
terytorium inaczej określonego. W obu tych książkach, mimo wszystkich różnic,
koncentruję się na tym samym terytorium i to pozwala na uchwycenie, jak
narody się zmieniają i jak państwa się zmieniają. I to pokazuje, że państwo
narodowe wcale nie jest czymś trwałym, przeciwnie – jest w zasadzie
wyjątkiem. Nawet jeżeli istnieje, to istnieje na różnych terytoriach, w
różnych momentach, w różnych formach. Chodziło więc o to, ażeby narody i
państwa były tematami, przedmiotami studium, a nie żeby były założeniami. To
wcale nie jest skomplikowane, po prostu trzeba zmienić perspektywę i wybrać
coś oprócz narodu, żeby widzieć naród. Chodzi o to, żeby w ten sposób
uchwycić te istotne zmiany narodu, bo jak na przykład rozumieć odmienność
narodu polskiego powojennego w porównaniu z narodem polskim przedwojennym bez
poważnego skupienia się nad historią Żydów i Ukraińców? To nie jest możliwe,
bo nie można Żydów i Ukraińców widzieć po prostu jako „brak”. Czy Polacy z
Wołynia, którzy osiedlili się, dajmy na to, koło Gdańska – ich polskości nie
można rozumieć bez tych poprzednich doświadczeń. Wydaje mi się więc, że
historia transnarodowa jest potrzebna, by rozumieć historię narodową
właściwie, przy czym pozwala na porównanie. W tych książkach, które tu

przytoczyłem, na końcu robię właśnie pewne porównanie. W Rekonstrukcji
narodów nie porównuję narodu litewskiego i polskiego pod kątem różnic, lecz
podobieństw choćby pod względem tego, że oba powstały dzięki buntowi
przeciwko Rzeczypospolitej. Głęboko, strukturalnie są więc podobne, i to jest
porównanie, które jest niemożliwe, jeżeli zaczynamy od dzisiejszych form tych
narodów, ale i jeżeli zaczynamy od samoopisów tych narodów. Tego się wtedy
nie zobaczy. Natomiast ten ostatni wątek – historia jutra, historia w stronę
przyszłości – macie rację, coraz bardziej jestem przekonany, że historia sama
jest właściwie formą myślenia politycznego i etycznego, które skierowane jest
w przyszłość. Tymczasem jesteśmy konfrontowani z polityką, która, opierając
się na myśleniu ahistorycznym, deterministycznym, podważa sens przyszłości
jako tego, co niezdeterminowane, i poniekąd niszczy czas historyczny. Można
się też schronić za oczywistym stwierdzeniem, że jesteśmy dyscypliną naukową,
ale każda dyscyplina ma swoją etykę i historia ma to do siebie, że jeżeli
istnieje, to istnieje wobec i przeciwko wszystkim narracjom
deterministycznym. Powtórzę: determinizm w zasadzie podważa sens historii.
Jestem przekonany, że w historii nieunikniona jest treść etyczna i
polityczna, aby zwalczać myślenie deterministyczne w polityce bieżącej. Czy
inaczej rzecz biorąc – będąc historykiem, nie mogę uciekać od jakiejś dozy
odpowiedzialności politycznej i etycznej, i to byłoby to założenie „historii
jutra”.
E.S., P.W.: Na wykładzie podczas uroczystości nadania tytułu doctor
honoris causa UMCS i na spotkaniu z czytelnikami tego samego dnia [22
października 2018 r.] w Teatrze Starym w Lublinie wiele mówił Pan o
relacjach pomiędzy historią i pamięcią. Temat ten pojawia się również
w Rozważaniach o wieku XX – książce napisanej wspólnie z Tonym Judtem.
Chcielibyśmy prosić o odpowiedź na pytanie, które zadał Pan prof.
Judtowi: czy historia i pamięć są pokrewne, czy są sojuszniczkami, czy
są wrogami? Na wykładzie mówił Pan, że historia daje lekcje, ale sama
pamięć już nie. Przyjmijmy, że tak jest, więc pytanie z kolei: jaka
historia? Bo jeżeli przykładowo przyjrzymy się historii
etnocentrycznej, która w Polsce (i Europie Środkowo-Wschodniej) nadal
dominuje, to niekiedy wydaje się ona bliższa konfliktogennej,
nacechowanej emocjonalnie pamięci i polityki pamięci, niż, powiedzmy,
badaniom w modelu Ranke’owskim, w których chodzi o to, aby ustalić, co
się właściwie stało – i to wszystko. Aktualnie mamy konflikt
historii/pamięci pomiędzy Polską i Ukrainą, w którym niestety udział
bierze też Instytut Pamięci Narodowej, w końcu także placówka naukowa.
Jeśli zatem historia etnocentryczna zdaje się pełnić wobec
społeczeństwa funkcję pamięci, to jakiej lekcji może nam udzielić? I
jeszcze jedna wątpliwość: czy pamięć musi być wrogiem historii? W
sensie Assmanowskim historiografia jest też pewną formą pamięci
kulturowej; historia świadków zwłaszcza w kontekście historii mówionej
jest przecież wykładnią pamięci – indywidualnej i zbiorowej. Czy ze
względu na wieloznaczność i wielozakresowość pojęć „pamięć” i
„historia” nie powinniśmy ich za każdym razem definiować w kontekście
użycia?
T.S.: Musimy określić te słowa, bo moje publiczne stwierdzenia, że jestem
wrogiem pamięci, a pamięć jest wrogiem historii, to są pewne uproszczenia.

Ale one służą temu, żeby pokazać, gdzie faktycznie jest różnica, i że rząd
albo państwo, które mówi o pamięci, może ma jednak intencję przeciwstawną
intencjom profesjonalnych historyków. To nie jest komfortowa sytuacja dla
historyka, jeżeli konwersacja o przeszłości staje się domniemanym dyskursem
pamięci – chcę, żeby to było jasne. Ludzie powinni wiedzieć, że historia i
pamięć to różne sposoby ustosunkowania się do przeszłości. Jest takie
myślenie, że idealnym stanem rzeczy byłaby jedna historia – historia
wszystkiego. To jest oczywiście obraz wyidealizowany, bo nie ma takiego
historyka, który napisze historię wszystkich ludzi od początku do końca. A
jednak ten ideał pomoże nam dostrzec, jaka ma być historiografia; każda
książka historyczna jest świadomie nieskończona i powiązana z historiografią
już istniejącą, ale też z historiografią jeszcze nieistniejącą. Natomiast
pamięć nie ma takiego ideału, nie ma swojego modelu. Jest koniecznie
potrzebna do istnienia dziejopisarstwa; każdy dokument powstaje, bo ktoś coś
pamiętał i napisał, bez świadectwa pamięci historiografia nie powstanie.
Historyk sam musi pamiętać źródła, ustalenia innych historyków, dyskusje z
kolegami, więc oczywiście pamięć tak określona jest sprzymierzeńcem historii.
Ale pamięć w formie polityki historycznej, nie służy do tego, aby szerzyć
wiedzę i stawiać nowe pytania, lecz do tego, ażeby dalej i głębiej ugruntować
nasze założenia, że „my” to „my” i „oni” to „oni”. I że to „my” jesteśmy
zawsze waleczni i niewinni, a „oni” nie. Pamięć sformułowana pod tym kątem
jest wrogiem historii. Historycy bardzo często bywali i są instrumentami
takiej polityki, a pokusa zaangażowania w projekt polityczny jest silna,
zwłaszcza jeżeli państwo ma instytuty pamięci narodowej dobrze finansowane, a
instytuty historii na uniwersytecie marnie finansowane. Ale historycy mogą
też funkcjonować gdzieś pomiędzy i to jest to, co opisujecie jako historię
narodową albo historię jednonarodową. Tylko że historia narodowa, moim
zdaniem, jako taka jest niemożliwa jako nauka. Więcej – jeżeli historia jest
narodowa, nie jest historią, tak jak biografia z perspektywy tylko i
wyłącznie jednej osoby i jednego życia nie jest żadną biografią. To dotyczy
też moich zastrzeżeń do pierwszego pytania. Pytanie jest bardzo dobre, ale
chodzi o to, że ja jestem tylko jedną osobą i nie wiem do końca, dlaczego
robię tak, jak robię. I nie roszczę sobie pretensji, abym to wiedział.
Analogicznie – naród nie wie, dlaczego naród coś robi, ma pewne intuicje, ale
często są one fałszywe.
E.S., P.W.: W tym wypadku więc to od historyków-uczonych oczekuje się,
że wyjaśnią, a zatem pomogą zrozumieć, dlaczego naród robi to, co
robi. Ale jeżeli historyk angażuje się, by tak rzec, w przyszłość,
czyli w projekt polityczny, to działa na zasadzie: my mamy wiedzieć,
jak to zrobić, żeby ludzie zaczęli myśleć i postępować zgodnie z tym,
co przewiduje projekt. Z dbałością o rzetelność badań, o metodę
naukową i prawdę historyczną może być wtedy kłopot, a w konsekwencji
te podstawowe reguły heurezy są po prostu ignorowane.
T.S. Tak.
E.S., P.W.: Panie Profesorze, był Pan związany z Muzeum II Wojny
Światowej w Gdańsku. Czy zaliczyłby Pan to muzeum do dyskursu pamięci,
czy do dyskursu historii? Czy na przykład kino historyczne włączyłby
Pan do dyskursu pamięci, czy historii? Pytamy o to w kontekście

Rozważań o wieku XX i zagadnienia, które rozważaliście z prof. Judtem:
Mémorial czy Historial? Chodzi tu oczywiście o społeczne lokalne
muzeum dwudziestowiecznych wojen francusko-niemieckich w Caen i to w
Péronne, powołane przez międzynarodową komisję zawodowych historyków.
Czy da się i czy należy, zwłaszcza w odniesieniu do public history,
wyznaczyć wyraźną granicę pomiędzy pamięcią a historią?
T.S.: Wcale nie jest jasne, gdzie jest ta granica. Mówimy teraz o pewnych
ideałach metodologicznych. Dla mnie istota sprawy polega na tym, czy czekamy
na niespodzianki, czy nie. Ten, kto buduje instytucje pamięci czy polityki
historycznej, nie chce niespodzianek; ten, który zajmuje się historią, szuka
i wynajduje niespodzianki, bo właśnie taka jest przygoda z historiografią.
Metodologia też wszystkiego nie jest w stanie przewidzieć ani opisać
wszystkich możliwości w badaniach naukowych. Jeżeli więc chodzi o te
konkretne przykłady – muzea historyczne bywają różne rzecz jasna. Dla mnie
imponujące w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku było to, że ci Polacy,
koledzy, którzy je stworzyli, zrobili to na podstawie stanu badań
historiografii nie tylko polskiej, ale też niemieckiej, amerykańskiej,
rosyjskiej, żydowskiej. Oni mieli taką aspirację, żeby to muzeum było
dostępne dla szerokiego dyskursu, dla konfrontacji. W trakcie jego obmyślania
i tworzenia ja byłem poniekąd wewnątrz, jako członek Rady. Razem z kolegami
tworzyliśmy tam środowisko międzynarodowe, które w jakimś stopniu
weryfikowało czy raczej ukierunkowywało poprzez dyskusje i sugestie pracę na
poszczególnych etapach, ale właściwie muzeum było dziełem tej małej grupy
Polaków z zespołu prof. Machcewicza. To muzeum pokazało zresztą coś
ciekawego, nawet zaskakującego – możliwość takiej polityki historycznej,
która kieruje jej odbiorców do prawdziwej historii. Czyli jeżeli jest się na
przykład Polakiem w XXI wieku i uważa się, że Europa albo Ameryka nie rozumie
naszej historii, co jest prawdą, takie muzeum to najlepszy sposób na to, żeby
pokazać tę prawdę na tle znanych wydarzeń, II wojny światowej na przykład. To
znaczy też pokazać właściwe proporcje na przykład w tym, że polskie państwo
podziemne to była inna jakość, inny wymiar niż ruchy oporu w okupowanej
Europie, i że opór polski był też jedynym znaczącym ruchem
antykomunistycznym. Ale to jest widoczne tylko na tle innych historii innych
państw. Bardzo ważne jest jednocześnie, by pamiętać o tych milionach Polaków,
ale i o milionach jeńców sowieckich, którzy zginęli. Wtedy ten Norweg albo
Irlandczyk, albo Rosjanin, chodząc po Muzeum, myśli tak: to, co wiem, jest
tutaj, wydarzenia i fakty, ale w konfrontacji z innymi faktami pomijanymi w
historii nacjocentrycznej, układa się nowe poczucie proporcji. Właśnie
dlatego fakt, że Polska była poniekąd w środku tej wojny, jest widoczny
dopiero z perspektywy całej wojny. To jest moim zdaniem przykład tego, że
historia prawdziwa – naukowa i wielostronna – jest najlepszą polityką
historyczną. Inne podejście polega na tym, że to my – naród – będziemy mówić
innym o historii, a w rzeczywistości jest to wybieranie z historii faktów
najbardziej wygodnych dla obecnych polityków. Otóż to, po pierwsze, nie jest
historia, a po drugie, nie przekonuje nikogo. To znaczy przekonuje niektórych
Polaków, którzy już są przekonani, ale jeżeli cudzoziemiec przychodzi do
alternatywnego Muzeum II Wojny Światowej, gdzie jest tylko o Polakach, którzy
jak zawsze byli świetni, masowo ratowali Żydów i wygrali II wojnę światową,
to on tego nie przyjmie. Przejaskrawiam to oczywiście, wiedząc, że są
narodowe muzea II wojny światowej działające na podobnych zasadach i

właściwie dla odbiorcy wewnętrznego. A Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
miało w swojej koncepcji ofertę wiedzy i dla Polaków, i dla cudzoziemców, i
to było unikatowe.
E.S., P.W.: Przykład Muzeum II Wojny Światowej potwierdza to, że
politycy traktują historię jak agon – pole walki o pamięć. Zgadzamy
się z tym, że polityka historyczna jest działaniem w państwie i
społeczeństwie nieuniknionym, ale zaczyna być problemem dla nauki
historii, kiedy polityka staje do „wyścigu w uchwalaniu historii”. W
2015 r. Rada Narodowa Ukrainy uchwaliła cztery ustawy dekomunizacyjne.
Wszystkie skierowane były przeciwko Rosji, miały dać mocny komunikat,
między innymi zakaz zaprzeczania czy negowania kryminalnej natury
totalitarnego ustroju czy reżimu komunistycznego między latami 1917 a
1991. Była w nich też obrona organizacji walczących o niepodległą
Ukrainę – Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA). To dało asumpt do tego,
co później się stało w Polsce, czyli nowelizacji ustawy o Instytucie
Pamięci Narodowej w punktach dotyczących relacji polsko-ukraińskich,
która w pewnych sprawach podważała ustalenia akademickiej
historiografii. Historyk w sytuacji „uchwalania historii” przez
polityków w kampanii politycznej walki o pamięć czuje się chyba
bezradny. Bo co możemy robić, żeby być słyszani przez społeczeństwo?
Co robić w sytuacji, kiedy na zakłamanie, manipulacje i przysłowiowe
„wciskanie kitu” wystarczy jedno zdanie, a na jego zdemaskowanie,
sprostowanie i wyjaśnienie trzeba pięćdziesięciu zdań – kto to
przyjmie w epoce leadów i postów internetowych? Obawiamy się, że
historia etnocentryczna sprzyja „uchwalaniu historii” przez polityków,
a historycy angażują się w argumentację historyczną, co jest
stwierdzeniem trywialnym, ale w tym kontekście nabiera specyficznego
znaczenia przez nietrywialne konsekwencje. Ironicznie można
powiedzieć, że historia wraca do swoich rzymskich korzeni – była w
końcu częścią wykształcenia elit politycznych i służyła jako rezerwuar
argumentów w debatach na Forum czy w Senacie. Jednym z nowszych u nas
przykładów może być książka Andrzeja Nowaka Pierwsza zdrada Zachodu.
1920 – zapomniany appeasement, z której wynika, że Polska w swoich
dziejach niemal ciągle była ofiarą zdrady sojuszników. Mamy tu do
czynienia z narracją historyczną kreującą mit zdrady Polski przez
Zachód, który świetnie wpisuje się w politykę historyczną reanimującą
mit mesjanistyczny. Taka narracja jest więc użytecznym narzędziem
walki politycznej właśnie przez tworzenie mitów historycznych,
mających z reguły moc więziotwórczą, których zadaniem jest budowanie
eksluzyjnej nacjonalistycznej tożsamości. Rozmawiamy w roku obchodów
stulecia niepodległości Polski. Odzyskanie przez Polskę niepodległości
jest w nacjocentrycznym dyskursie polityki historycznej przedstawiane
w taki sposób, że to głównie wola i moc narodu polskiego, a nie upadek
imperiów zaborczych, czyli pewien zbieg okoliczności historycznych,
zdecydowały o powrocie Polski na mapę Europy. W polskiej optyce
kluczowe jest słowo „odzyskanie”. Zauważmy przy tym, że spadkobiercami
pierwszej odzyskanej, nazwijmy to tak, Rzeczypospolitej, były jeszcze
trzy państwa, poza Polską – Ukraina, Białoruś i Litwa. Przez
nacjocentryczną politykę historyczną to jest wiedza słabo obecna w
świadomości polskiego społeczeństwa.

T.S.: Jeżeli chodzi o I wojnę światową, to jest piękny przykład tego, jak
wielka jest polska historia, ale nie w tym sensie, to znaczy romantycznym.
Jest wielka w tym sensie, że odsłania główne tendencje historyczne. Moim
zdaniem główny nurt historii Europy XX wieku to koniec imperializmu i proces
integracji, który trwa przez cały wiek, od I wojny światowej do końca
komunizmu. I można, zaczynając od Polski, ten proces bardzo dobrze opisywać,
pokazując, że Polska jest tu kluczowym przykładem. W takim ujęciu Polska
należy do Europy, należy do świata, i to wszystko jest spójne. Natomiast
jeżeli się to ujmuje w kategoriach polskiej woli i sprawczości, wtedy to już
nie jest historia, tylko symbolika. To, co Polacy robili, jest ważne, jeżeli
chodzi o to, gdzie są granice, jaka była konstytucja itd. Ale ten ogólny
proces może być nawet pełniej zobaczony przez pryzmat historii Polski, lecz
tylko pod warunkiem, że sami Polacy zobaczą Polskę w tym procesie i przyjmą
to jako swoją historię. To jest zadanie dla historyków. Jeżeli chodzi o II
wojnę światową i o UPA, wreszcie kwestię IPN, to, mówiąc ogólnie, historyk
może coś zrobić, analizując metodycznie to, co robią państwa. Mam bardzo
mądrego kolegę Nikołaja Koposowa, który właśnie opublikował książkę o tych
ustawach ukraińskich, co w nich właściwie jest, w jakim kontekście powstały,
pod jakimi warunkami. To jest bardzo ciekawe, bo ilustruje w zasadzie proces
wszecheuropejski, nie tylko wschodnioeuropejski, więc wy możecie na to
patrzeć trochę ogólniej, z szerszej perspektywy. A jak ja na to patrzę? Z
mojej perspektywy problem dla Polaków i dla Ukraińców polega na tym, że to
Rosja określa tu reguły gry. Ukraińcy i Polacy grają w rosyjskiej grze
pamięci, w której reguły są takie: my jesteśmy zawsze niewinni, a od czasu do
czasu jesteśmy wielcy. Jeżeli więc takie są reguły gry, to Rosja wygrywa. I
wygrywa cały czas, bo, po pierwsze, narracja II wojny światowej raczej pomaga
Rosjanom, a po drugie, Rosja ma mechanizmy i technologie, których Ukraina i
nawet Polska nie ma. Mam tu na myśli nie tylko telewizję i internet, ale też
pewne automatyzmy i bezwzględność w sposobie myślenia, co przekłada się na
skuteczność propagandy i polityki historycznej. Rosjanie są w tym po prostu
lepsi niż Polacy, bo są kategoryczni, ultymatywni. Polska, licząc się z
pewnymi względnościami, wnikającymi także z bieżącej koniunktury politycznej,
jest gdzieś pośrodku. I to jest niewygodne położenie, bo polscy politycy
kłamią o historii świadomie, ale nie kategorycznie. Nie bezlitośnie, nie w
taki sposób, żeby przekonać innych; żaden polski polityk właściwie nikogo
poza Polską, jeżeli chodzi o historię, nie przekonuje. Rosjanie dość często
przekonują, bo są w tym kłamaniu bezwzględni i systematyczni. Można nie lubić
obecnej polskiej polityki historycznej, ja osobiście jej nie lubię. Ale ona
nie jest taka kategoryczna i wykalkulowana jak w Rosji, co oznacza, że w
konkurencji regionalnej Polacy cały czas przegrywają. W tym konkretnym
przykładzie – relacji polsko-ukraińskich – polscy politycy obecnej zmiany
uważają, że posiadają mocne punkty przeciwko Ukraińcom, ale faktycznie to są
punkty dla Rosji, nie dla Polaków, bo Rosja ustala tu reguły gry w
konfliktogenne dzielenie Europy, a Polacy grają według tych reguł. Ukraińcy
też. I Rosjanie ciągle wygrywają, element ich kalkulacji jest właśnie w tym,
że nie chwalą się cały czas, nie gadają cały czas o tym, że ich polityka
pamięci jest właściwa i skuteczna, po prostu pokonują was w kolejnych
rozgrywkach polityki pamięci w regionie. I właściwie wszystko, co się stało w
polskiej polityce pamięci i polityce historycznej w ciągu ostatnich dwóch
lat, to jest ciągła i świadoma wygrana Rosji. Moja ogólna konkluzja jest więc
taka, że jeżeli państwo chce mieć solidną politykę historyczną, nie może

przyjmować cudzych reguł gry, w tym wypadku rosyjskich. A żeby Polska
przekonała innych co do swojego położenia właśnie pomiędzy i związanych z tym
konsekwencji, trzeba tu większej finezji niż taktyka: kłamiemy, ale nie do
końca; mówimy prawdę, ale jakby złagodzoną i niepewną. Można jednak mieć
politykę historyczną, która polega na zasadzie: prawda jest po naszej
stronie. I mnie się wydaje, że właśnie Polska miałaby tu ogromną przewagę,
gdyby wybrała taką strategię. Ale Polska wciąż sytuuje się jakby pośrodku, a
„pośrodku” to jest ciągłe przegrywanie. Przecież w waszym kraju są w polityce
ludzie o umysłach bardziej wyrafinowanych i są pieniądze wystarczające do
tego, ażeby budować aktywną strategię polityczną. Polegałaby ona na tym, że
rozszerza się zasięg polskiego języka i przekazu zwłaszcza w udostępnianiu
polskich źródeł, otwarciu na debatę międzynarodową i wreszcie uznaniu, że jak
każdy naród także Polacy mają ciemne strony historii, ale im więcej się wie,
tym lepiej dla samego narodu, a im mniej się ukrywa, tym mniej jest się
podejrzanym i nieprzekonującym. Takim sposobem Polska budowałaby dla siebie
profil, który jest inny od rosyjskiego. Ale teraz świat na was patrzy przez
pryzmat rosyjskiej polityki pamięci w regionie i w konsekwencji nie widzi
specjalnej różnicy. Innymi słowy, patrzy na was tak jak na Rosjan. I wracając
do tej „zdrady Zachodu”, to jest bardzo ważne, bo mnie się wydaje, iż tu jest
jakby półświadoma wiedza, że wybraliście złą strategię polityczną. Tak
naprawdę chcecie przegrać, bo jak Polska przegrywa, to przez ten pryzmat
będzie znowu jasne, że to jest wina Zachodu, który z zasady Polaków nie
rozumie. Może nie mam racji, ale wydaje mi się, że właśnie w tym motywie
„zdrady” jest wybór biernej strategii w polityce historycznej, która odbija
się w półświadomej chyba woli, zwłaszcza waszych polityków obecnej formacji
rządzącej, żeby Zachód was nie rozumiał. To jest postawa dla tych polityków
wygodna, bo ma w sobie potencjał jednoczący – oto potwierdza się „odwieczna”
zdrada Zachodu, i że my jesteśmy tacy fajni, a oni nas nie rozumieją.
E.S., P.W.: A czy to nie jest mit mesjanistyczny w obecnej odsłonie?
T.S.: Tak. To jest upieranie się przy tym, że Polska jest inna i z tego
powodu nierozumiana. Tylko że praktycznie to jest wmawianie determinizmu
klęski, właściwie paradoksalna walka o klęskę. W tym świetle polityka
historyczna jest udana, jeżeli przyniesie klęskę, czyli jest nieudana na
forum międzynarodowym, bo wtedy można powiedzieć: „oni nas nie rozumieją”.
E.S., P.W.: Czyli to utwierdza nas w wyjątkowości: jak ponosimy
klęski, cierpimy, to oznacza, że jesteśmy wyjątkowi, zgodnie z
romantycznym mitem Chrystusa narodów.
T.S.: To jest takie koło logiczne.
E.S., P.W.: I że Oni – Zachód – nas nie rozumieją. Ale to samo mówią
Rosjanie.
T.S.: Tak. Jeśli więc jesteście już w tym położeniu, to zauważcie, że to są
cały czas reguły rosyjskie. Tyle że z tego stanowiska Rosja jest w stanie coś
robić, na przykład napaść na Ukrainę bez realnie dotkliwych konsekwencji. Jak
Rosjanie mówią: „oni nas nie rozumieją”, to przynajmniej buduje to w miarę
koherentny autorytaryzm. Jak wy mówicie: „oni nas nie rozumieją”, to po
prostu znaczy, że macie bardzo słabe miejsce w Unii Europejskiej i nic

więcej.
E.S., P.W.: W książce Memory and Law Lynna Nadela i Waltera SinnottaArmstronga pojawia się kwestia „umoralniania historii” w odniesieniu
do przydawania sobie wyższości moralnej z powodu historycznych krzywd
i żądania kompensacji, przynajmniej symbolicznej. U nas polega to
zwłaszcza na traktowaniu klęsk jako moralnych zwycięstw i roszczeniach
typu: „to my, Polacy, uczyliśmy Europę demokracji”, „to my mieliśmy
konfederację warszawską ćwierć wieku wcześniej niż edykt nantejski”
ergo państwo wolności i tolerancji, „wy nas zdradziliście, dlatego nie
macie nas prawa pouczać” itd. Spektakularnym przejawem takiej postawy,
wynikającej przecież z głęboko zakorzenionych kompleksów, jest
stwierdzenie byłego wiceministra obrony narodowej Bartosza
Kownackiego, że to „my Francuzów uczyliśmy jeść widelcem”;
społeczeństwo po części przyjmuje z ochotą tego typu enuncjacje.
Jednocześnie w Polsce środowisko historyków jest wyraźnie podzielone,
więc też nie możemy ciągle za zaistniałą sytuację obwiniać tylko
polityków.
T.S.: Na to nie mamy żadnej uniwersalnej recepty, ale mamy swój pogląd.
Jeżeli historyk zdecyduje się być czarownikiem pamięci, to neguje przyszłość
własnego kraju. Historyk zawsze uważa, że przeszłość otwiera pewne
możliwości, które realizują się w teraźniejszości. Bardzo charakterystyczne
dla tych czarowników pamięci jest domniemane dążenie do tego, żeby tutaj, w
teraźniejszości, nie ustawał spór Polaków z Polakami, Polaków z
Europejczykami. Ale w tym ciągłym sporze zapominamy, że historia jest nurtem
idącym w kierunku przyszłości i że Polska ma mieć przyszłość. A oni właśnie
chcą Polaków utwierdzać w przekonaniu, że specyfiką polskości są krwawe
klęski i zwycięstwa moralne; że polityka jest udana, kiedy pamięć historyczną
przepełnia pamięć niezawinionych klęsk, bo wtedy można zamknąć się w tym
kole: „oni nas nie rozumieją” i dlatego „nasza polityka zagraniczna jest taka
słaba, bo nas nie rozumieją”, dlatego „nie jesteśmy w stanie nic
wynegocjować, bo oni nas nie rozumieją”. Tak wygląda polityka, która nie
radząc sobie z obecnymi realiami, od razu sięga do zmitologizowanej
przeszłości. Budując taką Polskę, której nikt nie zrozumie, przygotowuje
drogę do przyszłych klęsk w polityce zagranicznej, a historia Polski zaczyna
być ignorowana.
E.S., P.W.: Zbliżamy się do końca naszej rozmowy, w związku z tym
ostatnie pytanie. Panie Profesorze, chcielibyśmy nawiązać do koncepcji
historii progresywnej Haydena White’a, która, zacytujmy, „rodzi się z
troski o przyszłość – przyszłość rodziny, przyszłość kraju, gatunku
ludzkiego, ziemi i przyrody; historię, która sięga do przeszłości w
poszukiwaniu intelektualnych, emocjonalnych i duchowych zasobów, które
mogłyby pomóc poradzić sobie z tymi troskami”. Konkluzja jest
przynajmniej zastanawiająca: „badamy przeszłość nie po to, by
dowiedzieć się, co naprawdę się zdarzyło, czy by uprawomocnić
teraźniejszość, ale by dowiedzieć się, co to znaczy stanąć w obliczu
przeszłości, którą chcielibyśmy odziedziczyć, a nie takiej, którą
zostaliśmy obciążeni”*. Nasuwa się tu pytanie, czy historiografia może
stworzyć takie społeczne imaginarium, które pozwalałoby na budowanie

pozytywnych wizji przyszłości, pozytywnej historii jutra? I znów
nawiążemy do kwestii, którą postawił Pan w rozmowie z Tonym Judtem:
czy jest jakiś praktyczny sposób wypracowania historii, tak aby
przyczyniał się do tworzenia wspólnot obywatelskich w społeczeństwie
otwartym (w sensie Popperowskim)?
T.S.: Dla mnie to jest i za dużo, i za mało, bo mnie się wydaje, że jeżeli
jest taki program od początku, to nie będzie historia, bo historia sama w
sobie jest działalnością wolną i nie wiadomo, dokąd to badacza doprowadzi. I
właśnie to „nie wiadomo, dokąd to prowadzi” jest ważniejsze niż pozytywne
cele. Chociaż te cele są już w metodzie, w założeniach metodologicznych, ale
nie w skutkach. Kiedy pracuję nad książką o II wojnie światowej albo o latach
30. i 40. i piszę, jak umarło 14 milionów ludzi, wcale nie wykluczam, że to
nam pomaga w budowaniu przyszłości. Ale to nie był mój cel. Gdybym myślał,
jak mam używać tego doświadczenia, to bym pisał zupełnie inne książki. Mnie
się wydaje, że historia sama nam pomoże w budowaniu społeczeństwa otwartego,
niezależnie od tego, jakie są książki, chodzi o to, żeby były historyczne, to
już jest bardzo dużo.
E.S., P.W.: Ale zgodzimy się z tym, że nauka historii powinna być też
ćwiczeniem myślenia strategicznego i pragmatycznej wyobraźni, która
pozwala na przewidywanie konsekwencji działań – a to też dużo,
zwłaszcza w odniesieniu do polityków.
T.S.: Nauka historii zawsze coś tworzy dla społeczeństwa i w społecznych
kontekstach, dlatego w oczach społeczeństwa nie jesteśmy po prostu podzieleni
na protagonistów zmiany zapatrzonych w przyszłość i tych, którzy siedzą cicho
w swoich wąskich specjalizacjach. Na historyków patrzy się też jak na tych,
którzy robią coś pożytecznego dla społeczeństwa. Ale nie przez to, że zawsze
mają rację, tylko przez to, że uprawiają ten jeden z niewielu zawodów
humanistyki, które razem ze sztuką i dziennikarstwem, choć są pod wieloraką
presją, zwłaszcza polityczną, pokazują, na czym polega potrzeba nauk
humanistycznych w społeczeństwie. Ale to już odrębny, choć dzisiaj istotny
temat.
E.S., P.W.: Dziękujemy za rozmowę.

Przypisy
* Cytat za: Ewa Domańska, Historiografia wyzwolenia, w: Hayden White,
Przeszłość praktyczna, tłum. zbiorowe, red. Ewa Domańska, Universitas, Kraków
2014, s. 279.
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