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Jednym z istotnych elementów sporów toczonych w przestrzeni
publicznej są znaki, pojęcia czy wyobrażenia odwołujące się do
koncepcji wypracowanych wcześniej przez naukowców, myślicieli,
filozofów, ale także praktyków. Niejednokrotnie wokół tego
samego pojęcia narasta wiele równoległych znaczeń, co powoduje
nie tylko spory pomiędzy profesjonalistami, ale również
prowadzi do istotnych różnic politycznych. Przykładem takiego
konceptu są projekty integracji regionalnej w Europie
Środkowo-Wschodniej dyskutowane w Polsce i regionie
praktycznie przez cały XX wiek w kraju i na emigracji.

Obecnieten koncept odżywa i z jednej strony nabiera nowych
znaczeń, z drugiej wpisuje się w pewną tradycję myślenia,
nieoczywistą dla wielu jego zwolenników. Na tym przykładzie
można świetnie pokazać, jak historycznie toczono spory o
kwestie fundamentalne, takie jak: demokracja, współżycie
narodów, dobre sąsiedztwo, integracja polityczna itd. Można
też pokazać, jak różne narracje mogą towarzyszyć różnym
tradycjom myślenia o tych kategoriach i jak to jest
przyswajane we współczesnym dyskursie publicznym.
Koncept, o którym mowa, pojawia się obecnie na ustach
polityków, pisarzy, publicystów. W ciągu ostatnich lat
stanowił raczej domenę historyków, którzy poprzestawali na
badaniu jego korzeni, przypominaniu autorów, wyliczaniu
możliwych konfiguracji regionalnych, szukaniu uzasadnienia dla
tych koncepcji. W ten sposób do tematu podchodzili na
emigracji Piotr Wandycz i Oskar Halecki, a po 1989 r. w
Polsce: Józef Łaptos, Marian Stanisław Wolański czy piszący te
słowa. Pomysł takiego przeorganizowania Europy Środkowej, żeby
zapewniał stabilność i dobrobyt (jak w Unii Europejskiej),
pobudzał wyobraźnię, szczególnie kiedy brało się pod uwagę
wojenne hekatomby i miliony wygnańców przemierzających region
w poszukiwaniu schronienia w połowie XX wieku. Jednak pomimo
owej fascynacji wymienieni autorzy starali się trzymać pewnych
standardów uprawiania historii, widząc w niej doskonały
przedmiot do namysłu.
Reguł tych nie muszą przestrzegać pisarze. I wizja regionu,
chociażby jako „Międzymorza”, pojawia się w polskiej
literaturze. Nieco mylny może być taki właśnie tytuł
opowiadania Stefana Żeromskiego, które nie ma nic wspólnego z
geograficznym międzymorzem, a skupia się de facto na Pomorzu.
Obecnie tytułu tego używa Ziemowit Szczerek, opisując wędrówki
po krajach regionu, rozprawiając się z jednymi stereotypami i
proponując nowe, np. że Węgrzy wcale nie są zwolennikami
określania „Polak-Węgier dwa bratanki”, a Rumunia to taka
południowa Polska. Taka literatura nawiązuje zresztą do

tekstów Claudia Magrisa, Andrzeja Stasiuka czy Jurija
Andruchowycza, którzy podobnie uważali, że prawdziwie
interesujący świat podróżniczy to właśnie Europa Środkowa. W
tym przypadku sprawa jest jasna. Mamy do czynienia z
konstrukcją literacką, impresją, osobistym przekonaniem i
oceną. Książki te czyta się jak dobrą literaturę.
Kłopot zaczyna się jednak, kiedy „Międzymorze” przestaje być
obiektem obserwacji i inspiracją, ale staje się konstruktem
budowanym w określonym celu politycznym. W pierwszej
kolejności przychodzi mi do głowy uwaga Krzysztofa
Szczerskiego, politologa i szefa kancelarii prezydenta
Andrzeja Dudy (wcześniej doradcy ds. międzynarodowych), że
Unia Europejska jest utopią, a dokładnie sama integracja
europejska, za to współpraca regionalna suwerennych narodów
Europy Środkowo-Wschodniej już nie. Co na to historia? Kiedy w
dziejach narody Europy Środkowo-Wschodniej skutecznie ze sobą
współpracowały i co z tego wynika dla nas współcześnie? Nie
jestem jedyną osobą, która sobie takie pytanie zadaje. Być
może podobna kwestia nurtowała również Marka Jana
Chodakiewicza, kiedy pisał książkę zatytułowaną właśnie
Międzymorze (Warszawa 2017).Wymaga ona bardzo uważnej lektury
i zdecydowanego komentarza.
Chodakiewicz zaczyna swoją książkę od katalogu deklaracji,
czym jest „międzymorze” i czemu ma służyć jego publikacja.
Zanim jednak przejdziemy do ich wyliczenia i zanalizowania,
trzeba przyznać, że Chodakiewicz w całości ignoruje dorobek
polskich historyków w tym zakresie. Nawet nazwisko Oskara
Haleckiego, które pojawia się w przypisie, nie jest dla niego
wystarczająco godne uwagi, a przecież to historyk, który jako
pierwszy spróbował spojrzeć całościowo na dzieje Europy
Środkowo-Wschodniej, co uczynił w dwóch fundamentalnych
książkach o granicach europejskiej historii i kresach
zachodniej cywilizacji. To, że od tego czasu upłynęło ponad
półwieku, nie znaczy, że jest to literatura niegodna uwagi. Co
więcej, została przypominana w Polsce już w latach 90-

tychmiędzy innymi za sprawą lubelskiego środowiska historyków,
w tym imiennie prof. Jerzego Kłoczowskiego oraz Instytutu
Europy Środkowo-Wschodniej. Chodakiewicz być może nie zna tej
spuścizny, a być może uznał ją za nieistotną z punktu widzenia
swoich rozważań. Podobnie nie cytuje innych historyków, którzy
zajmowali się tą przestrzenią, zapewne z powodów jak wyżej.
Niemniej jego książka zyskała prestiżową nagrodę „Przeglądu
Wschodniego” i tym samym autor dołączył do grona tak wybitnych
historyków, jak: Daniel Beauvois, Andrzej Nowak, Bohdan
Osadczuk, Natalia Lebiediewa, Jarosław Hrycak, Norman Davies,
Andrzej Grajewski, Jerzy Kłoczowski, Grzegorz Motyka, Jan
Jacek Bruski, Tymothy Synder, Robert Conquest, Anne Applebaum,
Richard Pipes czy Roman Szporluk. Lista jest wybiórcza, ale
pokazuje, jak różnorodni autorzy byli nagradzani. Więc
chociażby z tego względu nie można książki Chodakiewicza
zignorować. Został on zaliczony do grona ważnych autorytetów,
właśnie za książkę o „Międzymorzu”.
Brak wspomnianych wyżej cytowań przestaje dziwić, kiedy
zagłębimy się – w niełatwą dodajmy – lekturę książki.
Chodakiewicz używa bowiem historycznego terminu, którym jest
„Międzymorze”, na określenie obszaru między Morzem Bałtyckim a
Morzem Czarnym. Jego geografię zarysowuje następująco: „Na
północy granica podąża wybrzeżem Bałtyku od ujścia Wisły, a
następnie Niemna aż do Zatoki Fińskiej, gdzie skręcana
południe, a następnie biegnie przez jezioro Pejpus i rzekę
Wielką. Dalej idzie przez obszar, gdzie zakręca Dźwina, skąd
wypływa Świr, a Berezyna, Soż i Desna wpadają do Dniepru,
spływającego do Morza Czarnego. Granica biegnie brzegiem tego
ostatniego aż do delty Dunaju, po czym skręca ostro na północ
i wzdłuż Prutu zmierza ku Dniestrowi i Bugowi, znów skręca na
zachód, napotyka Wisłę i zamyka krąg u jej ujścia do Bałtyku”
(s. 49).
Jaki jest cel tego zabiegu? Jeśli ma być to cel naukowy, to
zabieg jest chybiony, bo ignorując dorobek innych naukowców,
autor ignoruje istotną część nauki. Historyczny obszar

„Międzymorza” jest rozleglejszy i dużo bardziej przesunięty na
Zachód, a na południowym zachodzie sięga Adriatyku. Może więc
cel autora jest skromniejszy – utrwalenie jakiejś formy
pamięci o „Międzymorzu”, przywrócenie go współczesnej debacie?
Jeśli tak, to nie jest to „Międzymorze” dyskutowane w tradycji
polskiej od okresu międzywojennego. Jest to inne
„międzymorze”, a geograficznie jest to obszar bliższy
koncepcyjnie pojęciu polskich Kresów, z dominującą ludnością
litewską, białoruską i ukraińską. Skoro jednak chodzi o
„Kresy”, to dlaczego autor nie używa tego pojęcia, ale
zastępuje je właśnie historycznie warunkowanym „międzymorzem”?
Ponownie ignorancja czy jednak spychanie w cień niewygodnej
narracji? A może jest to zabieg świadomie amputujący zachodnią
część międzymorza z wyobraźni politycznej i społecznej? Jaki
byłby cel takiego świadomego zabiegu odwrócenia pojęć? Otóż
twierdzę, że jest to właśnie deklaracja wojny koncepcyjnej,
wojny o kształt tej konkretnej koncepcji i jej społeczny
odbiór.
Diagnozę wypada udowodnić, co w przypadku myśli politycznej
jest szczególnie trudne. Zacznijmy więc od tego, czym
„międzymorze” jest w tradycji polskiego myślenia, aby
zrozumieć istotę dokonanego zabiegu.
Po

pierwsze,

„międzymorze”

jest

definicją

obszaru

geograficznego między trzema morzami: Bałtyckim, Czarnym i
Adriatykiem. Chodakiewicz jako pierwszy „amputuje” Adriatyk,
sugerując „dwuwymiarowość” obszaru. Świadom jest istnienia
innych koncepcji, ale widzi je jako obszar ekspansji
niemieckiej (Mitteleuropa) albo rosyjskiej (za pomocą idei
„Słowiańszczyzny”). Sam pisze: „w odróżnieniu od wrogich
koncepcji imperialnych powstające na miejscu idee
geopolityczne w większości nawiązują do lokalnej spuścizny
Międzymorza. W okresie międzywojennym na przykład zachwalano
rozwiązanie dla Międzymorza znane jako ABC – od mórz:
Adriatyckiego, Bałtyckiego i Czarnego. To maksymalistyczne
podejście zakładało luźne zorganizowanie wszystkiego, co było

pomiędzy Związkiem Sowieckim i Niemcami w granicach sprzed
1939 roku”. Zatem Chodakiewicz „zachwala” inne „rozwiązanie”
dla „międzymorza”, sytuując je jedynie między dwoma morzami. I
zdaje sobie sprawę z historycznego kontekstu, w jakim
rozważano koncepcję „międzymorza”. Ale jak dalej pisze:
„Później projekt uległ redukcji do pomysłu federacji polskoczechosłowackiej, który ujawnił się w Londynie podczas wojny.
Trójkąt Wyszehradzki (albo Czwórka czy też Grupa) złożony z
Polski, Węgier, Słowacji i Czech jest współczesnym
rozwinięciem tej idei” (s. 13). Nie można kwestionować prawa
naukowca do skrótu czy do syntetyzowania naszej wiedzy.
Również dotyczy to koncepcji. Tyle, że skoro „międzymorze”
miało mieć luźny charakter, to nie może mieć nic wspólnego z
pomysłem federacji czy przynajmniej konfederacji polskoczechosłowackiej, innymi słowy ścisłego związku dwóch państw.
Federacji, dla której grupa kierowana przez gen. Sosnkowskiego
przygotowywała w czasie wojny akt konstytucyjny. Projektem
współpracy w „miękkich” obszarach, jak kultura i nauka, jest
obecna Grupa Wyszehradzka, chociaż jej przeznaczeniem miało
być również uzgadnianie kwestii współpracy międzynarodowej w
zakresie polityki czy ekonomii. Jak to działa wewnątrz UE, to
osobna sprawa. Dla Chodakiewicza te koncepty się zlewają i
jedno, w czym można byłoby się z nim zgodzić, to fakt, że
wszystkie dotyczą jakiejś formy organizacji regionalnej. Tyle,
że nie wszystkie można nazwać „międzymorzem”. Tutaj rodzi się
uwaga odnośnie do aktualnej debaty publicznej– skoro mamy
„międzymorze” dwóch mórz, to zapewne dlatego powstała
koncepcja „Trójmorza”, forsowana m.in. przez prezydenckiego
ministra Krzysztofa Szczerskiego, która wymagałaby osobnego
komentarza.
Po drugie, „międzymorze” wyrasta w polskiej tradycji
politycznej z przesłanek analizy bezpieczeństwa okresu
międzywojennego, a nawet i okresu zaborów. Uzasadniano to
prostym faktem, że Polska izolowana w regionie jest łatwym
łupem dla rosnących w siłę sąsiadów. Doświadczenie wojny
polsko-bolszewickiej, dojście do władzy Hitlera, jedynie

wzmagały to przekonanie. Takie właśnie myślenie było motorem
do budowania sojuszy wojskowych w regionie, cóż że
bezskutecznie. Na tej bazie powstawały koncepcje właśnie
„międzymorza” (piłsudczycy – patrz prace Piotra Okulewicza)
czy „Trzeciej Europy” (Józef Beck i piłsudczycy). W czasie
wojny powstawały i działały kluby „Intermarium” (=
„międzymorze”), wydawano pismo o tej nazwie, kultywowano więzi
z innymi uchodźcami z naszej części Europy. Na marginesie
można dodać, że działalność ta miała powiązania i z
prometeizmem (koncepcją rozsadzenia Rosji sowieckiej dzięki
rozbudzeniu dążeń do samostanowienia narodów zamieszkujących
ten kraj), ale również z działalnością wywiadu brytyjskiego,
który traktował to jako świetne narzędzie informacyjne
(wspomina o tym np. Stephen Dorril w znakomitej książce o
MI6). Wracając do naszej analizy, „okaleczenie” „międzymorza”
z jego zachodniej części i sprowadzenie go do pasa
oddzielającego Rosję od reszty Europy nie liczy się z żadnym z
wymiarów geostrategicznych, które wcześniejsi myśliciele brali
pod uwagę. A wymiary te są proste do zrekonstruowania:
zsumowana liczba ludności (przed wojną to 100-110 mln
mieszkańców), granice ułatwiające obronę, strategiczne linie
komunikacyjne, połączony potencjał gospodarczy (szczególnie
pod kątem przemysłu zbrojeniowego, ale również zaplecza
pozwalającego długo i sprawnie prowadzić działania wojenne).
Po

trzecie,

istotnym

elementem

wszelkich

projektów

regionalnych było szukanie wspólnoty doświadczenia i
podobieństw
kulturalnych
poszczególnych
krajów
i
zamieszkujących je narodów. Tutaj z reguły było najtrudniej.
Oskar Halecki w polemice z Arnoldem Toynbeem posłużył się
pewnym użytecznym zabiegiem, który wydaje się lepiej
uzasadniony i dużo bardziej przekonujący niż propozycja M.
Chodakiewicza. Otóż wskazał na istotne elementy tradycji
religijnych i kultury politycznej (przykładowo tradycje
demokracji), które odróżniały Europę Wschodnią od jej
środkowej części. Przy czym w tej części środkowej widział
podział również na dwa− wschód tego środka i zachód. Państwa

„międzymorza” znalazły się we wschodniej części środka Europy.
Ale ciążyły w tej koncepcji do Europy i miały do tego moralne
prawo. Halecki walczył z mapą i trzeba go uznać za wytrawnego
i wymagającego szermierza. Pojedynek z Toynbeem, jeśli wziąć
pod uwagę objętość ich książek, był pojedynkiem nierównym. Co
więcej, nic nie ujmując rzetelności warsztatu historycznego
Haleckiego, cel jego pracy był polityczny: znaleźć historyczne
uzasadnienie europejskości Polski i krajów środka Europy. I ma
w tym zakresie istotne zasługi.
Jaką rolę odgrywa czynnik kulturalny w książce M.
Chodakiewicza? „Wiedza o Międzymorzu – pisze – wymaga
biegłości w sprawach jego części składowych”. Jak M.
Chodakiewicz definiuje owe części, już wiemy. Jak pisze dalej,
„zazwyczaj badacze skupiają się na odmiennościach etnicznych,
prawdziwych, »zastarzałych nienawiściach«”. Tu zwróciłbym
uwagę, że badacze wcale nie skupiają się na owych
„odmiennościach etnicznych”, które są oczywiste i badane jako
takie, natomiast tacy badacze, jak Haleckiczy Wandycz
wskazywali na specyficzność tego regionu wcale nie ze względu
na mozaikę etniczną i narodową. Tym bardziej w dyskursie
politycznym o „międzymorzu” chodziło właśnie o znalezienie
takiej płaszczyzny, gdzie różnice etniczne nie odgrywałyby
istotnej roli. Wydaje się, że zdanie Marka Chodakiewicza o
tych odmiennościach ma nas kierować w tę samą stronę:
„Rozważając odmienności etniczne – pisze – będziemy również
podkreślać pokrewieństwa kulturalne i inne zjawiska pozytywne
(np. w gospodarce), które raczej mogą jednoczyć, niż dzielić
narody regionu. Będziemy zgłębiać specyfikę i swoistości
każdego z państw narodowych oraz sugerować sposoby ułatwiające
przezwyciężenie odmienności, a przynajmniej zmniejszenie ich
znaczenia z korzyścią dla współpracy”. O ile zmniejszenie
znaczenia odmienności narodowych wydaje się celem chwalebnym i
zrozumiałym, o tyle nie znajdujemy wyjaśnienia, na czym
miałoby polegać postulowane przez autora „przezwyciężenie
odmienności [narodowych]”. Co wynika z tych założeń? Otóż
wynika, że „winniśmy więc rozróżniać między zwykle

konstruktywnym nacjonalizmem kulturalnym a potencjalnie
zgubnym „etnonacjonalizmem” (s. 14). Autor niestety nie
proponuje nam definicji „nacjonalizmu kulturalnego” czy
„etnonacjonalizmu”. Nie wiemy również, co dokładnie ma na
myśli, używając sformułowań „zwykle konstruktywny” (o tym
pierwszym) i potencjalnie zgubny (o tym drugim). Wyczuwamy
jednak, i zapewne to jest intencją autora, że „nacjonalizm
kulturalny” jest sympatyczny (choć miewa problemy z
konstruktywizmem), a „etnonacjonalizm” już nie tak
sympatyczny, choć zgubny jest tylko potencjalnie, a nie
rzeczywiście.
Otóż oba rodzaje nacjonalizmów w ujęciu autora mają do
odegrania istotną rolę. „Ten pierwszy jest niezbędny do
odbudowy każdego narodu po zarazie komunizmu”. A zatem
„nacjonalizm kulturalny” nie tylko jest sympatyczny, ale
również jest konieczny dla każdego szanującego się narodu tej
części Europy. Tymczasem „ten drugi grozi przeobrażeniem
starań o odbudowę w konflikt lokalnych etnosów, co poważnie
zagraża
Międzymorzu
jako
projektowi
nacjonalizmów
kooperujących”. To niezmiernie istotny fragment. Po pierwsze,
dowiadujemy się, że zgubność „etnonacjonalizmu” to inaczej
zagrożenie dla starań o odbudowę. Chciałoby się zapytać, jaką
odbudowę lub odbudowę czego? Chyba raczej nie komunizmu, bo to
jak już wiemy zaraza. Może więc chodzi o odbudowę
„międzymorza”? Tutaj pojawia się pewien kłopot, bowiem
„międzymorze” zawsze było konstrukcją intelektualną, nigdy nie
wyszło poza ramy projektowe. Co więcej, utworzenie Unii
Europejskiej i włączenie do niej gros państw regionu w jakimś
sensie unieważniło ten projekt. Ale skoro chcemy odbudować
„międzymorze” to dotyczy to powrotu do dyskusji, czy chcemy,
aby w naszej części powrócił układ geopolityczny znany z
okresu międzywojennego? Być może odpowiedź jest w końcowej
części tego zdania, które definiuje „Międzymorze jako projekt
nacjonalizmów kooperujących”. Obok więc nacjonalizmu
kulturalnego i etnonacjonalizmu pojawia się pojęcie
nacjonalizmów kooperujących. I chyba nie jest tu

najważniejsze, że mogą również istnieć nacjonalizmy
niekooperujące, czyli albo uprzejmie się tolerujące, albo –
jak to z nacjonalizmami – usiłujące się pozbyć innych
nacjonalizmów. Ważne jest zdefiniowanie „międzymorza” jako
współpracy nacjonalizmów. Co więcej, jest to perspektywa, w
której bez względu na kształt „międzymorza” istotą
jakiejkolwiek konstrukcji w regionie jest nacjonalizm.
Opatrzony jakimś epitetem, ale jednak nacjonalizm. Autor
odrywa więc cały projekt od dyskusji o budowaniu współpracy
jako metodzie na przezwyciężenie nacjonalizmów, demokratyzację
czy zabezpieczenie integralności tej przestrzeni.
W historycznej debacie, której uczestnikiem był chociażby
Piotr Wandycz, obecne było rozróżnienie pomiędzy „związkiem
państw” i „związkiem narodów”. Miało to swoje praktyczne
konsekwencje i w tym sensie nieco generalizując, Sikorski był
bliższy tej pierwszej koncepcji, podczas gdy piłsudczycy byli
zwolennikami tego drugiego określenia. W praktyce i jedni, i
drudzy chętnie rozgrywali np. Słowaków przeciwko Czechom. Czy
„współpraca nacjonalizmów” postulowana przez Chodakiewicza to
właśnie „związek narodów”? Nie, nie mówimy tu o związku, ale
jedynie o nieokreślonej współpracy. Naród (na pewno w
rozumieniu z pierwszej połowy XX wieku) i współczesny
nacjonalizm po doświadczeniach II wojny światowej to dwa różne
pojęcia. Pomimo tego, że nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć na
podstawie tekstów tych fundamentalnych pytań, to budowanie
typologii nacjonalizmów i ich wartościowanie jest kolejnym
zabiegiem perswazyjnym stosowanym przez autora. Ma on na celu
nobilitację nacjonalizmu, skoro są takie jego rodzaje, które
otwierają drogę do współpracy. Nobilitację za pomocą projektu
uniwersalistycznego, którym historycznie było „międzymorze”.
Ten zabieg rehabilitacyjny autor kontynuuje kilkanaście stron
dalej, tym razem używając sformułowania „ruchy narodowe”.
Ponieważ nie znajdujemy jasnego rozróżnienia pomiędzy
nacjonalizmem a ruchem narodowym, można założyć, że w wielu
warstwach są to pojęcia zbieżne, chociażby dlatego, że
nacjonalizm jest dominującą ideologią tzw. ruchu narodowego.

Tymczasem autor, oskarżając Zachód okresu zimnej wojny o
„moskwocentryzm”, odkrywając, że zdominowany przez lewicę
Zachód (s. 29-30) wytworzył specyficzną grupę antyantykomunistów, którzy „lubili denuncjować ludzi z
Międzymorza, w tym emigrantów do Stanów Zjednoczonych, jako
niepoprawnych »reakcjonistów«, »faszystów«, a od lat 60-tych
XX w. coraz częściej jako »antysemitów«”. A do tego „Sowieci
wtórowali [lewicowemu Zachodowi – S.J.] upiornie identyczną
propagandą. Ktokolwiek sprzeciwiał się komunistom, był
»faszystą« i »reakcjonistą«”. Ale co gorsza: „Komunistyczna
tajna policja wyreżyserowała liczne prowokacje, aby naznaczyć
ruchy narodowe piętnem »nazizmu«. Infiltrowała podziemie
działaczy narodowych i kręgi dysydenckie. Zakładała fałszywe
organizacje narodowe, które ziały nienawiścią, rasizmem i
antysemityzmem”. Wniosek zasadniczy z tego fragmentu jest
taki, że ruch narodowy był zadenuncjowaną ofiarą propagandy i
prowokacji, a na pewno nie był ani antysemicki, ani nie
nienawidził, ani nie był rasistowski. Tutaj, podobnie jak w
przypadku tytułowego „międzymorza”, mamy poważny kłopot
semiotyczny – autor dokonuje kolejnej operacji chirurgicznej,
tym razem na desygnacie pojęć „nacjonalizmu” i „ruchu
narodowego”.
Dodatkowe światło do tych rozważań rzuca kolejny fragment (s.
37), w którym autor pisze, że „w Międzymorzu kwestia
tożsamości narodowej jest bardzo zawikłana. Z grubsza do
połowy XIX wieku większość ludzi miała tu tożsamość
»miejscową«. Byli po prostu chłopami (zwykle nieświadomymi
etnicznymi Rusinami), a ich najważniejszą ramą odniesienia
były: religia (zwykle prawosławna), wioska i pan”. Pomijając
już
opisaną
wcześniej
identyfikację
geograficzną
„międzymorza”, o której mówiliśmy wcześniej, mamy do czynienia
z kolejną amputacją, której skalę nawet trudno ocenić na
pierwszy rzut oka – jeżeli mówimy o obszarze od Tallina do
Odessy, sprowadzenie identyfikacji mieszkańców tego regionu do
„nieświadomych etnicznych Rusinów” jest w oczywisty sposób
fałszywe. Pytanie zatem, z czego wynika i czemu ma służyć?

Ponownie mamy do czynienia z ignorancją, czy jednak świadomym
zabiegiem, który uniemożliwia właściwą rekonstrukcję struktury
etnicznej regionu. A może to kolejne zawężenie regionu i samej
koncepcji „międzymorza” wyłącznie do obszaru, gdzie
zamieszkiwali „tutejsi Rusini”?
Mamy już zatem pewne rozeznanie, jaką wiedzą o badanym
obszarze dysponuje autor i jak ten obszar definiuje, co w tej
definicji jest istotne. Teraz przyjrzyjmy się, jak definiuje
cele stawiane swojemu badaniu. Jako pierwszy cel wymienia
fakt, że „trafia ono najbardziej od strony kulturalnej i
ideologicznej w amerykański interes narodowy i kulturę
polityczną jako dziedzic wolności i praw stanowiących rdzeń
spuścizny polsko-litewsko-ruskiej Rzeczypospolitej” (s. 12).
Zatem autor zajmuje się „międzymorzem”, bo „trafia ono w
amerykański interes narodowy i kulturę polityczną”.
Dowiadujemy się również, że tekst jest przeznaczony dla
czytelnika amerykańskiego (w 2013 roku ukazała się angielska
wersja tej książki zatytułowana Intermarium) albo też dla
polskiego czytelnika, która jako instruktaż, jak wpływać na
politykę amerykańską. „Po drugie – czytamy – jest to oś
regionalna i brama zarówno ku Wschodowi, jak i ku Zachodowi”.
Jest to o tyle ciekawe, że akapit dalej ten sam autor odnosi
się krytycznie do niemieckiego konceptu Mitteleuropy jako
„niemieckiego dominium i pomostu na Bliski Wschód”. Oś
regionalna Wschód-Zachód, dla której „międzymorze” ma być
bramą, już nie stanowi zagrożenia. Pytanie zasadnicze i
uzasadnione, czy dlatego, że jest zbieżne z interesem
amerykańskim? „Po trzecie – czytamy – ponieważ »międzymorze«
jest najstabilniejszą częścią obszaru postsowieckiego (a także
najswobodniejszą i najbardziej demokratyczną”. Trudno
skomentować te słowa opublikowane w końcu w 2017 roku, jeśli
przyjąć wykładnię geograficzną autora – czyżby rozumiał wojnę
na Ukrainie jako przykład stabilizacji, a „demokratyczny”
reżim na Białorusi jako wzór demokracji? Ale to nie koniec
trzeciej przyczyny zajmowania się „międzymorzem”, otóż
stabilizacja i panująca tu demokracja powinny zachęcić „Stany

Zjednoczone do umocnienia tam swoich wpływów, aby użyć
Międzymorza jako odskoczni do zajęcia się pozostałymi
państwami postsowieckimi, włączając w to Kaukaz, Azję Środkową
i samą Federację Rosyjską”. W tradycji polskiej to czysty
prometeizm. Pytanie, o jaki typ odskoczni chodzi? Autor chyba
raczej nie proponuje kulturalnego zanurzenia się Amerykanów w
niezgłębionej duszy regionu, co byłoby prawdziwą psychiczną
odskocznią od problemów, przed jakimi staje obecnie USA… Na
pewno należy to traktować jako nawoływanie amerykańskiego
historyka-publicysty polskiego pochodzenia, aby USA aktywnie
zajęły się polityką w obszarze postsowieckim. Pytanie, o jaki
typ polityki nawołuje? Czwarty powód: „trwały polityczny i
gospodarczy sukces państw Międzymorza pod amerykańskim
patronatem podkopuje wrogów wolności nie tylko w sferze
postsowieckiej, ale na całym świecie”. To odważne twierdzenie
pozostawiam bez komentarza. „Po piąte – czytamy dalej –
Międzymorze jest najbardziej integrującym projektem
politycznym, który działał w praktyce przez stulecia w ramach
Rzeczypospolitej i jako taki stanowi bezpośrednie wyzwanie
wobec wszelkich form totalitaryzmu lub ksenofobicznego
uniformizmu”. Warto zapamiętać: to uniformizm (cokolwiek
miałoby to znaczyć w historii myśli politycznej) jest
ksenofobiczny, a nie np. nacjonalizm. A „międzymorze” – tak
jak to rozumie autor, czyli współpracujące nacjonalizmy –
działało w ramach Rzeczpospolitej przez wieki. Po szóste – „u
swego szczytu Międzymorze oddziaływało swą potęgą znacznie
poza swe granice, wpływając na wydarzenia mające miejsce
daleko – choćby w Skandynawii i na Bałkanach. Może tak
oddziaływać ponownie zgodnie z celami Ameryki i we własnym
interesie”. Każdy, kto studiuje historię powszechną czy
stosunki międzynarodowe, wie, że autor napisał prawdę zarówno
o wzajemnej zależności między państwami, jak i potencjalności
realizacji interesu amerykańskiego w naszym regionie. Ale jest
i „po siódme – last but not least – przywracając koncepcję
Międzymorza dyskursowi intelektualnemu, chcielibyśmy położyć
nacisk na autonomiczną i niezależną naturę tego obszaru
(zamiast postrzegać go jako nieistniejący lub wtopiony w

rywalizujące imperia)”. Jestem przekonany, że tym twierdzeniem
koncepcja Międzymorza została przywrócona dyskursowi
intelektualnemu. Książka ta ma niezaprzeczalną moc sprawczą.
Skąd wzięła się powyższa wizja, opisana takim właśnie
językiem? Dlaczego autor dokonuje opisanych wyżej operacji na
języku i wyobraźni symbolicznej? Część cytowanych wcześniej
stwierdzeń być może wynika z faktu, że autor wiele lat spędził
w USA i nie posługuje się wystarczająco sprawnie językiem
polskim, aby oddać precyzyjnie swoje myśli. Książka,
początkowo zaplanowana dla czytelnika amerykańskiego, powstała
pierwotnie w języku angielskim i być może jej polska wersja
ucierpiała na skutek nieprecyzyjnego tłumaczenia (porównując
teksty polski i angielski, łatwo wskazać liczne miejsca, gdzie
są one niespójne). Ale te usterki, które mogą być zrozumiałe,
nie mogą przesłonić faktu, że autor pomija dotychczasowe
tradycje i znaczenia idei, o których pisze; że
instrumentalizuje historię myślenia; że nie dysponuje
odpowiednim warsztatem do podjętego badaniapomimo gestów
czynionych w stronę antropologii (to osobny wątek godzien
analizy); że swoim nieprecyzyjnym językiem perswaduje nam
inne, niż znamy rozumienie „międzymorza” i przywiązuje
nieproporcjonalną wagę do istniejących w nich nacjonalizmów;
że wreszcie za pomocą „międzymorza” legitymizuje regionalne
nacjonalizmy. Proponuje również ich współpracę, zbieżną z
interesem amerykańskim. Chociażby z tych powodów trudno
traktować tę książkę (pomimo jej objętości) jako opracowania
odpowiadającego na pytania naukowe. Może zatem jej cel jest
inny? Może jest to propozycja polskiej (amerykańskiej?)
polityki zagranicznej w regionie? Ale jeśli tak, dlaczego
autor buduje ją na fałszywych przesłankach historycznych?
W tym miejscu powinna być pointa, podsumowanie, wnioski.
Bardzo o nie trudno, bowiem to nie jest jeszcze koniec
lektury. Otóż ta ilość myśli, którą udało mi się
przeanalizować, zajmuje nie więcej niż 3-4 strony tej książki,
to zaledwie kilka akapitów. Ale każda z tych myśli domaga się

komentarza, każda niesie określony ładunek, za każdą kryje się
wyobrażenie, a ono ma wpływać na nasze postrzeganie. A książka
ma 600 stron! Gdyby chcieć każdej stronie, każdej myśli
poświęcić równą ilość czasu, to tekst niniejszy w sumie
powinien mieć około półtora tysiąca stron. Oczywiście to praca
niewykonalna (choć do tematu wypadnie jeszcze wrócić). Ale to
znakomicie uświadamia, jaki ogromny potencjał perswazyjny
drzemie w takiej pracy. Potencjał bez wątpienia zdolny wpłynąć
na nasze myślenie o świecie, myślenie młodych ludzi, dla
których np. nacjonalizm również jest istotnym punktem
odniesienia. Potencjał oparty jednak na trudnych do
zweryfikowania albo wręcz nieweryfikowalnych twierdzeniach.
Ich nagromadzenie sprawia, że na samą myśl o ilości pracy,
która czeka czytelnika, rezygnujemy z lektury. Ja nie mogłem z
tego zrezygnować, mając przed oczami młodego nieprzygotowanego
do lektury czytelnika. Mój tekst ma przede wszystkim jemu
pomóc w zrozumieniu zabiegów, którym został poddany. I ma dać
mu do ręki narzędzie obrony albo przynajmniej zachęcić do
szukania sposobów obrony.
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