
From: Winiecki Jedrzej 

Sent: Tuesday, August 27, 2013 

To: Związek Szlachty Polskiej Oddz. Białystok 

Subject: RE: O bólach fantomowych i polskich panach - komentarz do 

artykułu z ostatniej Polityki 

 

Szanowny Panie,  

 

Bardzo dziękuję za Pański list i wiele interesujących uwag. Postaram się 

odnieść do możliwie wielu z nich.  

 

Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że tekst został zainspirowany postępkiem 

poznańskich kibiców. Jest też próbą publicystycznej reakcji na negatywne 

przejawy polskiej działalności w odniesieniu do Litwy, Białorusi i 

Ukrainy. Są to przejawy współczesne, podkreślam – negatywne, odnoszące 

się do sfery politycznej i społecznej, arbitralnie przeze mnie wybrane. 

Z tego powodu z rozmysłem nie zajmowałem się pozytywami obecności 

Polaków i polskiej kultury na ziemiach wschodnich dawnej 

Rzeczypospolitej.  

 

Zostawiając na boku kwestie tożsamości, pragnę zwrócić Pańską uwagę, że 

ilekroć piszę o polskim kolonializmie albo postkolonializmie, zawsze 

dodaję, czyja jest to interpretacja.  

 

Wielu Litwinów, nawet tych bardzo przychylnych Polakom i Polsce, 

odebrało wystąpienia Radosława Sikorskiego i Donalda Tuska za dużą 

niezręczność. Polska chce się zachowywać jak starszy brat, ale jest 

kilkunastokrotnie większa od Litwy i z perspektywy litewskiej, w której 

grają m.in. międzywojenne sentymenty, wygląda fatalnie, że Warszawa 

zmusza Wilno do określonego traktowania Polaków. Przy takiej różnicy 

potencjałów i ogromnego skomplikowania problemu aż prosiłoby się o 

bardziej finezyjną politykę, ale Polska nie potrafi się na nią zdobyć. 

Za to wykonuje gesty często niezrozumiałe dla Litwinów lub odbierane 

wrogo. Z czego to wynika, objaśniam w tekście.  

 

Za jedną z bardziej chybionych uwag uważa Pan przywołanie wyrażenia „na 

Litwę” itd. Tymczasem wspominam o nim, by wskazać, że we wzajemnym 

postrzeganiu Polaków i ich wschodnich sąsiadów mogą występować niuanse, 

o których druga strona nawet nie myśli. Sygnalizuję, że jest to 

spostrzeżenie prasy litewskiej, dokładnie Michała Römera, wybitnego 

litewskiego prawnika wywodzącego się ze spolonizowanej rodziny 

niemieckiej. Dodaję także, że jest to drobiazg. I nie posługuję się 

wyrażeniem „w Litwie”, choć mówi tak Polaków z Litwy, w ten sposób pisze 

też m.in. część historyków o międzywojennej Republice Litewskiej.  

 

Prof. Daniel Beauvois swoje tezy głosi od lat i uzasadnia je 

wieloletnimi badaniami, wyłożył je choćby w „Trójkącie ukraińskim”. 

Profesor jasno wskazuje, że „wieki ucisku i poddaństwa” nie były główną 

i jedyną przyczyną rzezi wołyńskiej, mówiąc o polskich pretensjach do 

Niemców nie wskazuje na zbrodnie popełnione podczas wojen światowych.  



 

Sugeruje Pan także, że posługuję się „konwencją historyczną znaną z 

epoki wcześniejszej”, twierdzi też, że zaprzeczam historycznym faktom i 

powtarzam stereotypy utrwalone w okresie sowieckim i w PRL. Podobne 

zarzuty są zwodnicze, gdyż mogą komplikować rzeczową dyskusję o polskiej 

obecności na Kresach. Wynika z tego bowiem, że próba opisu panującego 

tam feudalizmu, podziałów klasowych, biedy, stanu szkolnictwa, higieny, 

infrastruktury itd. może zostać naznaczona jako sowieckie stereotypy, 

nieuwzględnienie roli zaborcy – takich argumentów moglibyśmy wspólnie 

znaleźć mnóstwo. Choć „takie były czasy”, to trudno zachwycać się 

dokonaniami Polaków na Kresach, zwłaszcza warstw uprzywilejowanych 

pamiętając, jakich szans pozbawiono tych, którzy na owe sukcesy 

zapracowali.  

 

Z wyrazami szacunku  

Jędrzej Winiecki 


