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Jacek Breczko 

Uwagi na marginesie „Apelu w sprawie tragedii 

ukraińskiej i perspektywy przyjaznej Rosji” Piotra 

Skudrzyka 
 

 

Apel profesora Piotra Skudrzyka wydał mi się nie tylko intelektualnie spójny oraz 

piękny od strony literackiej (niczym utwór poetycki), ale też w swojej intencji i w ogólnych 

zarysach szlachetny i słuszny. Mam jednak pewne wątpliwości dotyczące szczegółów oraz 

rozłożenia akcentów; mam również sporo uwag i impresji. Uzbierało się tego tak dużo, że 

kilka zdań „Apelu” obrosło kilkoma stronicami mojego komentarza. Mam nadzieję, że nie 

wystawiam cierpliwości czytelnika na zbyt ciężką próbę.      

 

Zacznijmy od „ogólnych zarysów”. Najważniejsze i najogólniejsze przesłanie jest 

chyba takie, że nie powinniśmy dać się ponieść nienawiści. Jest to przesłanie prawdziwie 

chrześcijańskie, albowiem powinniśmy nie tylko przyjaciół kochać, ale też – jak nauczał Je-

zus – wrogów. Jest również racjonalne, albowiem nienawiść zaślepia, a walcząc z potężnym 

i przebiegłym wrogiem powinniśmy mieć dobry wzrok i jasny umysł.  

 

Skudrzyk przestrzega nas wszelako przed pokusą pewnej szczególnej odmiany niena-

wiści, którą chyba można określić jako rusofobię, czyli przed tym, aby agresja Rosji na Ukra-

inę oraz okrucieństwa i zbrodnie wojenne czynione przez Rosjan nie rozlały się falą nienawi-

ści na rosyjski naród i rosyjską kulturę. I w tym przypadku należy się z autorem apelu zgo-

dzić, skoro bowiem więcej, to i mniej (argumentum a fortiori). Skoro mamy kochać nieprzy-

jaciół w ogóle, to powinniśmy też kochać konkretnych nieprzyjaciół. Pisze on dalej: „Nie ma 

znaku równości między państwem Putina a Rosją”. To też prawda, ale też prawdą jest, że nie 

ma pełnej rozłączności między państwem Putina a Rosją. Otóż błędem byłoby zdecydowane 

oddzielenie tradycji samodzierżawia i imperializmu rosyjskiego, którego przejawem jest puti-

nowska agresja na Ukrainę, od niewinnego i szlachetnego narodu rosyjskiego oraz wielkiej 

i uduchowionej kultury rosyjskiej. To byłaby sielankowa i fałszywa wizja. Rzeczywistość jest 

dużo bardziej złożona. Należy bowiem pamiętać, że w kulturze rosyjskiej występuje niezwy-

kle silny, a momentami dominujący, nurt wspierający i uzasadniający samodzierżawie oraz 

imperializm, mający zdecydowanie antyeuropejski charakter (zarówno antykatolicki, jak 

i antyoświeceniowy), związany z wizją Moskwy jako „Trzeciego Rzymu”, z koncepcją 

„Świętej Rusi” oraz z misją krzewienia prawdziwej wiary oraz duchowości (za pomocą ba-

gnetów) nie tylko w Europie, ale i na świecie. Ów misjonizm został w komunizmie zsekula-

ryzowany, a obecnie przyjmuje znowu postać sakralną. Czy wielka kultura rosyjska ma coś 

z tym wspólnego? Ma. Wystarczy wspomnieć genialnego pisarza Fiodora Dostojewskiego 

(którego zdjęcie pojawiło się pod „Apelem”). Idealizacja prostego ludu rosyjskiego również 

oparta jest na kruchych przesłankach i z tej poczwarki w godzinach próby raczej nie motyl 

wylatuje, ale – nawiązując do Mickiewicza – ćma. Powinniśmy przeto unikać – jak słusznie 

zauważa Skudrzyk – pokusy rusofobii, ale też przeciwnej pokusy, mianowicie rusofili. Nie 

powinniśmy przeto bojkotować całej kultury rosyjskiej, ale raczej trafnie rozpoznawać i roz-

różniać, co w niej było budujące i piękne, a co destrukcyjne, groźne i szpetne. Co więcej, po-

winniśmy dogłębnie ją poznać i „prześwietlić”, aby pojąć, gdzie znajduje się źródło owej hi-

storycznej (politycznej i kulturowej) skłonności do samodzierżawia i imperializmu, która zai-

ste może doprowadzić ludzkość na próg zagłady (Skudrzyk wspomina o III wojnie świato-

wej).  
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Trafne rozróżnianie i pojmowanie ma również swój aspekt praktyczny i polityczny. 

Pójdźmy tropem – wciąż moim zdaniem aktualnej – polityki wschodniej Jerzego Giedroycia. 

Po pierwsze, uważał on, że obowiązkiem polskich elit kulturalnych i politycznych powinno 

być – o czym już wspominałem – poznanie historii i tradycji Rosji oraz zwalczanie pogardy 

wobec Rosjan. Po drugie, Giedroyć uważał, że w dłużej perspektywie „nie może być wolnej 

Polski bez wolnej Litwy, Białorusi i Ukrainy”.  

Bez ULB (posługując się skrótem Juliusza Mieroszewskiego) Polska zostanie – wcze-

śniej czy później – podporządkowana Rosji. Obecnie mamy moment krytyczny. Litwa jest 

wolna, Białoruś jest – powiedzmy – „w stanie ambiwalentnym”, Ukraina zaś walczy o swoją 

wolność. Naszym priorytetem – materialnym, politycznym i moralnym – powinna być zatem 

pomoc Ukrainie w tej walce.  

 

Co do przyszłej – zacytujmy Skudrzyka – „przyjaznej Rosji”, Giedroyć miałby nato-

miast następującą radę: powinniśmy w Rosji szukać „przyjaciół Moskali” i tworzyć „partię 

propolską”, aby popychać Rosję w stronę Zachodu, próbować ją „europeizować”, czyli popie-

rać ruchy demokratyczne oraz decentralizację. Nie jest to jednak łatwe. Nec herkules contra 

plures. Elity liberalne i demokratyczne były w Rosji carskiej (i są obecnie) słabe i zderzają się 

z potężnym murem imperialnych elit oraz ludu poddanego propagandzie i postrzegającego 

cara (a następnie Stalina, a obecnie Putina) jako dobrego ojczulka i opiekuna, otoczonego – 

co najwyżej – złymi doradcami. Rosja putinowska zmierza więc w dokładnie odwrotnym kie-

runku niżby chcieli poszukiwacze „przyjaciół Moskali”, a inwazja na Ukrainę jest tego dobit-

nym przykładem. Opcja proeuropejska i propolska kończy się w Rosji często klęską i oskar-

żeniem o zdradę. Wystarczy wspomnieć Aleksandra Hercena i jego poparcie powstania 

styczniowego oraz wolnościowych aspiracji Polaków na łamach poczytnego emigracyjnego 

pisma „Kołokoł”, przez co stracił czytelników, sojuszników i wpływy. XIX-wieczni rosyjscy 

słowianofile i panslawiści traktowali Polskę, próbującą opierać się Rosji (i rusyfikacji), jako 

„Judasza Słowiańszczyzny”. Rosyjscy przyjaciele Polski jawili się zatem jako sojusznicy Ju-

dasza.   
  

Jedno sformułowanie Piotra Skudrzyka wydaje mi się szczególnie cenne i trafne: 

„Niemcy stały się przyjazne po wywarciu na nie potężnej presji militarnej… również Rosja 

może stać się przyjazną dopiero po wywarciu na nią potężnej presji militarnej”. Otóż to; 

obrona wolnej Ukrainy jest nie tylko obroną wolnej Polski, ale też – poprzez potężną presję 

militarną (nie przekraczającą wszakże cienkiej granicy prowadzącej do wojny totalnej) – mo-

że przyczynić się do upadku Putina oraz rozpadu putinowskiej Rosji (ponurej autorytarnej 

i samodzierżawnej konstrukcji budowanej z wielką przebiegłością i konsekwencją przez po-

nad dwie dekady). Im ta destrukcja będzie większa, tym – paradoksalnie – chyba lepiej dla 

Rosjan. „Eurazjatyzm” mógłby – po zapewne licznych perturbacjach – zostać zastąpiony 

przez „europeizację”: kierunek na Wschód zastąpiony kierunkiem na Zachód. Rosjanie, za-

miast marzyć o zbiorowej potędze i imperium, mogliby zacząć dbać o sobie. Zamiast podbijać 

i nawracać inne narody na prawdziwą duchowość, mogliby zacząć uprawiać „swój ogródek”. 

Zamiast cieszyć się z posiadania lotniskowców i krążowników na morzach i oceanach świata, 

mogliby pomyśleć o kupnie własnej łódki czy motorówki. I tak dalej.  

 

Równanie wydaje się dosyć proste; im mniejsza Rosja, tym więksi Rosjanie oraz im 

bardziej zdecentralizowana Rosja, tym bardziej wolni Rosjanie. Ujmijmy to jeszcze inaczej: 

albo wielka Rosja niewolników, rabów, albo mniejsza Rosja ludzi wolnych. Zważmy bo-

wiem, że Rosjanie – zniewalając inne narody – sami nie mogą być wolni. Zniewalanie – ina-

czej niż w przypadku kolonizacji zamorskiej (niejako „transcendentnej”), jaką uprawiali Bry-
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tyjczycy, Holendrzy, Belgowie, Hiszpanie i Portugalczycy – wymaga zcentralizowanej wła-

dzy oraz militaryzacji życia społecznego (nie tylko umundurowania społeczeństwa, ale nawet 

obwieszania cywilnych garniturów medalami). Pytanie dla wtajemniczonych: „Czy król Bel-

gów, Leopold II, był tyranem i ludobójcą Belgów?”.   

 

Czy ten proces przemiany Rosji w „Rosję przyjazną” i demokratyczną może się udać? 

Jakie są perspektywy? Czy klęska militarna wystarczy? Jest to dużo trudniejsze niż w przy-

padku – przywoływanych przez Skudrzyka – Niemiec. Niemcy zostały – jak wiadomo – zjed-

noczone przez Prusy i zainfekowane zaborczym i militarystycznym „duchem pruskim”. Duch 

ten przyczynił się do wywołania dwóch wojen światowych i został nagle uśmiercony – ni-

czym wampir przekłuty osinowym kołkiem – wraz z klęską hitlerowskich Niemiec. Dlacze-

go? Otóż między innymi dlatego, że Niemcy mogli odwołać się do innej, pluralistycznej tra-

dycji (luźno związanej mozaiki różnorodnych krajów niemieckich). Czy wraz z klęską puti-

nowskiej Rosji zostałby uśmiercony rosyjski duch imperializmu i samodzierżawia? Nie jest to 

oczywiste. Rosja nie ma bowiem innej, pluralistycznej, tradycji. Nowogród Wielki to zabytek 

zaorany niczym Kartagina.  

 

* 

  

Chciałbym przytoczyć dwie wypowiedzi, z którymi zetknąłem się dzisiaj przy lekturze 

porannej prasy internetowej, a które współbrzmią z tym, co przed chwilą próbowałem wysło-

wić. Oto dziennikarz „Gazety Krakowskiej” zadaje pytanie Jurijowi Felsztinskiemu (rosyj-

skiemu historykowi i publicyście mieszkającemu w USA): „Czy Rosja kiedykolwiek będzie 

normalnym krajem? Normalnym, czyli demokratycznym, z uczciwymi wyborami, ze służba-

mi specjalnymi nieangażującymi się w politykę, bez imperialnych ambicji?”.   

– „Kiedykolwiek” to bardzo bezpieczne określenie. Kiedyś oczywiście będzie. Pytanie 

brzmi, kiedy dokładnie. Rosja stanie się normalnym krajem po porażce porównywalnej z klę-

ską Niemiec w 1945 r. i pozbyciu się imperialnego kompleksu. Rosja musi się nauczyć, że 

naród rosyjski nie jest wielki, ale najzwyklejszy. A Rosja nie jest wielką potęgą, ale najzwy-

klejszą, po prostu dużą. Wtedy wszystko się ułoży, a Rosja nie będzie musiała ciągle „podno-

sić się z kolan”, aby ponownie stać się wielkim mocarstwem. I zniknie legenda, że wszystkie 

nieszczęścia narodu rosyjskiego wynikają z tego, że Europa i reszta świata nie chce uznać 

prawa Rosji do bycia wielkim mocarstwem, które ma w swoich szeregach podporządkowane 

różne narody „drugorzędne” – Ukraińców, Białorusinów, Bałtów, Mołdawian, Tatarów itd..  

  

Wypowiedź druga.   

Dziennikarz Onetu zadaje pytanie znanemu reżyserowi Janowi Klacie: „Czy rosyjską 

mentalność da się zmienić wraz z końcem Putina?” 

– Tożsamość bardzo trudno się zmienia. Ale da się. Przecież zaledwie kilka wieków 

temu, w XVI w. Szwecja była krajem największych barbarzyńców, doszczętnie niszczących 

pół Europy w ramach Gustaw Adolf Tour. A teraz ABBA. Krwiożerczy wikingowie zmienili 

się w humanistyczne baranki. Ale to zabiera czas, wymaga wielce sprzyjających okoliczności, 

wyciągnięcia wniosków z klęski, i ogromnej pracy nad sobą. Pytanie, kto jest w stanie ją Ro-

sjanom zadać? Wielkorusy będą się bali stracić „duszę”. A rosyjska dusza to przecież święta 

rzecz w Trzecim Rzymie. 

 

* 

 

 Wróćmy jednak do „Apelu” profesora Skudrzyka. Pisze on tak: „Nie traćmy perspek-

tywy przyjaznej Rosji, mimo morza tragedii, jakie teraz powoduje, jak nie straciliśmy per-
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spektywy przyjaznych Niemiec, mimo morza tragedii, jakie spowodowały w II Wojnie Świa-

towej”. Cóż znaczy jednak owe „jak nie straciliśmy perspektywy przyjaznych Niemiec, mimo 

morza tragedii…”. Kto i kiedy nie stracił tej perspektywy? Można wspomnieć Władysława 

Studnickiego, który namawiał Józefa Becka do zawarcia sojuszu z Hitlerem w roku 1939, 

a po klęsce wrześniowej próbował wpływać na elity niemieckie, aby Niemcy zamiast prześla-

dować Polaków odbudowali Polskie wojsko, aby razem ruszyć na Rosję Stalina. Owa opcja 

proniemiecka nie miała wtedy najmniejszych szans na realizację ze względu na fanatyczną 

wrogość Hitlera wobec Polaków oraz wrogość Polaków wobec Niemców, podsycaną terrorem 

okupacyjnym. Można również wspomnieć Józefa Mackiewicza, który – zdając sobie sprawę, 

po Stalingradzie, że Niemcy przegrają wojnę – uważał komunistyczną Rosję za największe 

zagrożenie dla Polski, a Niemcy za cennego sojusznika w dłuższej perspektywie. Podobnie – 

pod koniec wojny – myślał Mieroszewski oraz garstka innych polityków, wojskowych i inte-

lektualistów. Podkreślmy – „garstka”. Gdyby jednak w czasie Powstania Warszawskiego 

(które uważali oni przeważnie za wielki błąd i tragedię) ktoś z tej garstki wystąpił z apelem 

do Niemców: „Wybaczamy i prosimy o wybaczenie”, byłby potraktowany jako zdrajca i ko-

laborant, a w najlepszy przypadku jako wariat.  

 

Tak naprawdę perspektywa „przyjaznych Niemieć” mogła być sensownie sformuło-

wana po klęsce i bezwarunkowej kapitulacji Niemiec oraz po ich denazyfikacji i demokraty-

zacji (chodzi, rzecz jasna, o Niemcy Zachodnie, o RFN; albowiem „bratnia przyjaźń” z NRD 

należała do wiodących wątków oficjalnej ideologii i propagandy PRL). I zaiste została sfor-

mułowana na łamach „Kultury” paryskiej przez Giedroycia i Mieroszewskiego w roku 1955. 

Mieroszewski pisał: „Tylko pełne porozumienie polsko-niemieckie przywróci równowagę 

polityczną i gospodarczą w tej części kontynentu i uniemożliwi Rosji wygrywanie dwóch 

największych narodów środkowo-wschodnio-europejskich jednego przeciwko drugiemu”.  

 

Kolejny ważny krok wykonali dekadę później biskupi polscy w słynnym liście do bi-

skupów niemieckich i to zapewne miał na myśli Skudrzyk pisząc, że „nie straciliśmy perspek-

tywy przyjaznych Niemiec”. Trzeba jednak pamiętać, że owo „my” było również wtedy bar-

dzo nieliczne i kruche. List spotkał się bowiem z oburzeniem nie tylko w kręgach „ludowej 

władzy”, ale też z „mieszanymi uczuciami” w kręgach emigracji i krajowej opozycji, nie mó-

wiąc już o chłodnej reakcji „ludu”. Krótko mówiąc, „perspektywa przyjaznych Niemiec” to 

był proces długotrwały, rodził się w mękach, wymagał przełamywania rozlicznych urazów 

i stereotypów, a jego warunkiem wstępnym była przegrana wojna, czyli – cytując jeszcze raz 

Skudrzyka – „wywarcie na Niemcy potężnej presji militarnej”.      

 

Należy zatem z wielką mocą podkreślić, że – podobnie – warunkiem sine qua non po-

jawienia się „przyjaznej Rosji” jest jej militarna porażka w tej wojnie i upadek reżimu Putina. 

To jednak nie jest pewne, choć coraz bardziej prawdopodobne. Co więcej, owa przegrana 

wojna i upadek Putina nie musi Rosji automatycznie – o czym była już mowa – odmienić na 

lepsze, czyli zdemokratyzować i zbliżyć do Europy. Innymi słowy, Rosja musi tę wojnę prze-

grać, aby stać się „przyjazną”, ale przegranie tej wojny nie gwarantuje, że stanie się „przyja-

zną”.   

 

Wizja „przyjaznej Rosji” jest zatem czymś mglistym, niepewnym i raczej odległym, 

a przeto nie powinna być teraz naszym ważnym, a tym bardziej głównym – jak można wnosić 

z „Apelu” – celem. Co nie znaczy, że nie należy o tym w ogóle myśleć. Istotna jest jednak 

gradacja ważności, rozłożenie akcentów oraz kolejność działań. All in good time – jak mawia-

ją Anglicy.  
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Inaczej też rozłożyłbym akcenty, jeśli chodzi o ostatnie, głęboko zresztą szlachetne 

i humanistyczne, stwierdzenie „Apelu”. Skudrzyk pisze: „Nie przeoczmy współczucia dla 

rodzin poległych żołnierzy rosyjskich i dla żołnierzy tych siłą zaciągniętych na wojnę”. Po 

pierwsze, wielce dyskusyjne jest twierdzenie, że rosyjscy żołnierze zostali „siłą zaciągnięci na 

wojnę”. W pierwszych miesiącach wojny brali w niej udział – po stronie rosyjskiej – żołnie-

rze kontraktowi i zawodowi, którzy dobrowolnie wstąpili do armii i dopiero w ostatnich mie-

siącach do armii wciela się poborowych. Mniejsza jednak o to. Można bowiem argumento-

wać, że wstąpili oni do armii w celach pokojowych, a zostali „siłą zaciągnięci na wojnę”. Po 

drugie (i ważniejsze), warto pochylić się nad owym „nieprzeoczaniem współczucia”.  

 

Mówiąc pół-żartem (choć temat jest „śmiertelnie poważny”) potencjał i wydolność na-

szych „neuronów lustrzanych” jest ograniczona i nie możemy efektywnie współczuć wszyst-

kim; musimy to współczucie jakoś dzielić i różnicować. Otóż jeśli chodzi o ten podział i róż-

nicowanie, proponowałbym w tym momencie możliwe maksimum współczucia skierować 

wobec żołnierzy ukraińskich oraz ich rodzin. Skudrzyk natomiast wspomina tylko o cierpie-

niu rosyjskich żołnierzy i ich rodzin. Używa jednak na szczęście, niczym furtki, określenia, 

„nie przeoczyć”. Zgadzam się. Owo „nie przeoczyć” uczyniłbym „zwornikiem” przesłania. 

Napisałbym tak: „Do głębi porusza nas tragedia narodu ukraińskiego, do głębi porusza nas 

cierpienie żołnierzy ukraińskich oraz cierpienie ich rodzin, szczególnie tych, które opłakują 

poległych. I to jest nasza główna troska. Nie możemy jednak przeoczyć (i poza „kręgiem em-

patii” umieścić) współczucia dla rodzin poległych żołnierzy rosyjskich, szczególnie tych siłą 

zaciągniętych na wojnę”.  

 

* 

 

Ów ogrom cierpienia obciąża sumienie tego, który wydał rozkaz rozpoczęcia inwazji, 

o ile – rzecz jasna – profesjonalny KGB-ista ma sumienie.    

 

„Nie starcza słów zgrozy i potępienia”.  

 

        Białystok 01.01.2023 


