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                              Białystok dn. 26 sierpnia 2013 roku 

 

Redakcja Tygodnika „Polityka” 

   

Szanowna Redakcjo! 

 

Z zainteresowaniem sięgnąłem do tekstu Jędrzeja Winieckiego  

pt. „Bóle fantomowe” opublikowanego w ostatnim numerze POLITYKI (nr 34 (2921)), 

opisującego stosunek Polaków do „Kresów” – ziem obecnie wchodzących w skład 

naszych wschodnich sąsiadów. Z przykrością stwierdzam, że tekst rozpoczynający się 

od słów: „Kresy to nadal rezerwuar naszych pięknych mitów. Także tego o polskich 

panach i litewskich czy ruskich chamach”, niestety tych negatywnych mitów nie obala – 

a wprost przeciwnie, wbrew faktom historycznym powtarza stereotypy utrwalone  

w okresie sowieckim u naszych sąsiadów oraz w Polsce przez propagandę PRL.  

Główne tezy, które wyłaniają się po lekturze artykułu to: „paternalistyczne 

myślenie o Kresach”, niesprawiedliwe postkolonialne traktowanie ziem wschodnich 

przez „Polskich Panów” oraz nieludzkie traktowanie rusko-litewskiej ludności 

chłopskiej przez ziemian. Do listy przewinień dołączają także zarzuty złej polityki 

zagranicznej poprzez „demonstrowanie wyższości wobec słabszych sąsiadów” (rzekomo 

na przykładzie Litwy) , czy nawet „poczucie wyższości przez coraz częstsze kresowe 

wyjazdy” (!). Trudno jest polemizować z tak długą listą, w moim przekonaniu 

niesprawiedliwych zarzutów, dlatego tez pozwolę sobie na skomentowanie kilku 

najważniejszych: 

Przede wszystkim ziemiaństwo polskie na wschodnich terenach 

Rzeczypospolitej, jak zresztą i większość stanu szlacheckiego na tych terenach,  

nie wywodziło się z „desantu polskich Koroniarzy”, a było autochtoniczną częścią 

stanu uprzywilejowanego - możnowładztwa i bojarów litewsko-ruskich, którzy już  

od początku XV w., szczególnie po unii w Horodle  zrównani zostali ze szlachtą polską. 
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Większość fortun na „kresach” powstała dzięki działalności rodów litewskich  

jak Radziwiłłowie, Czartoryscy czy Sanguszkowie, bądź też arystokracji o korzeniach 

ruskich, którą reprezentowali choćby: Sapiehowie, Tyszkiewiczowie, Czetwertyńscy 

oraz inne rody Wielkiego Księstwa Litewskiego. Pisanie więc o rzekomym „polskim 

kolonializmie”, jest w większości nietrafione. Fakt przyjęcia polskiej kultury, języka,  

a z czasem także religii rzymsko-katolickiej nie zmienia faktu, że „polskimi panami”  

w języku współczesnym byli faktyczni Litwini, Białorusini i Ukraińcy. 

Drugą „represjonowaną i niewolniczo wykorzystywaną” stroną mieli być 

nieludzko traktowani chłopi litewsko-ruscy, jednak autor nie raczył zauważyć,  

że na terenie Korony także był stan chłopski, w żaden sposób prawnie nie różniący się 

od włościan we wschodnich częściach Rzeczypospolitej, a jego traktowanie również 

nie odbiegało od praktyk stosowanych w całej ówczesnej feudalnej Europie. 

Nie sposób przejść obojętnie obok niesprawiedliwych porównań i tez  

prof. Daniela Beauovisa, które być może wynikają z niezręczności językowej, bądź też 

zostały uchwycone w niepełnym kontekście. Trudno  uwierzyć, by historyk zajmujący 

się problematyką wschodnich ziem Rzeczypospolitej, stawiał znak równości pomiędzy 

zbrodniami niemieckimi w Polsce związanymi z okupacją podczas wojen światowych, 

a wielowiekową obecnością Polaków na terytoriach obecnej Litwy, Ukrainy i Białorusi 

w ramach wspólnego państwa (taki niestety wydźwięk mają słowa profesora: Polacy 

mają pretensje do Niemców, tak samo jak Litwini i Ukraińcy mają prawo czuć się 

pokrzywdzeni przez Polaków). Podobnie zupełnie niezrozumiałym jest próba 

wytłumaczenia rzezi wołyńskiej, „polityką II RP oraz wiekami ucisku i poddaństwa”, 

gdyż jak wiadomo, rzezie sprzed 70-ciu laty były skierowane głównie przeciwko 

ludności chłopskiej narodowości polskiej, zamieszkałej bądź osiedlonej na Wołyniu. 

Niezrozumiałą jest również dla mnie krytyka polityki zagranicznej 

współczesnej Polski w odniesieniu do mniejszości polskiej zamieszkującej  

na wschodzie. Zdawało by się, że pomoc prawna i wsparcie w przypadku łamania 
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podstawowych praw obywatelskich, wolności sumienia wobec rodaków na Litwie jest 

naturalną reakcją państwa. Autor tekstu uznał głos krytyki ministra Radosława 

Sikorskiego, jak też słowną deklarację gotowości pomocy ogłoszoną w Wilnie  

do mieszkających tam Polaków przez premiera Donalda Tuska  za „demonstrowanie 

wyższości wobec słabszych sąsiadów”, choć bez wyszczególnienia, na czym ta wyższość 

miałaby polegać.  

Jedną z bardziej chybionych uwag jest podany w artykule przykład 

„negatywnego wydźwięku wyrażeń na Litwie, na Białorusi, które rzekomo miałyby 

podkreślać w języku polskim „terytoria przez siebie zdominowane i uważane  

za podległe”. Sam autor w kolejnych zdaniach obala tę tezę podając, że tę samą 

konstrukcję gramatyczną mają choćby państwa wyspiarskie, a ja pozwolę sobie dodać 

także inne przykłady: na Słowacji, na Węgrzech, na Bałkanach, które to państwa  

i regiony trudno uznać z polskiego punktu widzenia za sobie „podległe”. 

Wśród całej wyliczanki „polskich” wad, przewinień, zbrodni autor nie raczył 

choćby wspomnieć o pozytywnej działalności polskiego ziemiaństwa „na kresach”. 

Proszę zwrócić uwagę choćby na rzecz najprostszą, która dobitnie wyraża stosunek 

Polaków zamieszkałych na wschodzie do języka, religii i kultury  narodów 

zamieszkujących tamte tereny. Język ukraiński i białoruski zachował się i przetrwał 

najsilniej na terenach Białorusi i Ukrainy, najdłużej pozostających w składzie ziem 

Rzeczypospolitej, podczas gdy w regionach takich jak Smoleńszczyzna,  

czy Lewobrzeżna Ukraina już w XX w. przestano używać języków rodzimych.  

To właśnie z terenów „polskich kresów wschodnich” w XIX w. ruszyło narodowe 

odrodzenie Wschodnich Słowian, czy Litwinów, których język i twórczość po raz 

pierwszy wydawana była drukiem przez … „Polskich Panów”! 

Po uwzględnieniu powyższych uwag właściwe wydaje mi się unikanie  

w polskiej publicystyce konwencji historycznej znanej nam z epoki wcześniejszej,  

a podtrzymywanej przez historiografię radziecką w podbitych republikach 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Strona 4/4

 ZWIĄZEK SZLACHTY POLSKIEJ 
 ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU 

 ul. Kraszewskiego 14/41  
 15–025 Białystok 

wchodzących w skład dawnej RP. Z jednej stroni „polscy panowie”, wyzyskiwacze  

i krwiopijcy, z drugiej biedny i uciskany lud litewski i ruski. Retoryka polegająca  

na przeciwstawianiu sobie „polskiej szlachty” ze swymi dworami i kościołami 

katolickimi, a po drugiej biednego ruskiego chłopa na szczęście odchodzi powoli do 

lamusa. Po 1990 r. stopniowo  w historiografii litewskiej, białoruskiej i ukraińskiej 

przechodzi się z orientacji antypolskiej, zakorzenionej szczególnie po 1917 r.,  

a utrwalanej po 1945 r., do historii wspólnej, opartej na zasadach równości i tolerancji  

– tak jak to w większości miało miejsce w czasach I Rzeczypospolitej.  

Obecnie krótkowzroczna polityka niszczenia śladów polskości, zmienia się w akcję 

zachowania dziedzictwa narodowego, widoczna choćby na Białorusi  

w odbudowywaniu zabytków takich jak: zamek Mir, pałac Radziwiłłów w Nieświeżu, 

siedziba Sapiehów w Różanie, dworek Kościuszki w Mereczowszczyźnie.  

Takie nazwiska jak Moniuszko, Mickiewicz i Słowacki – z „polskich panów” stają się  

na naszych oczach postaciami wspólnych bohaterów wielu narodów wchodzących  

w skład dawnej Rzeczypospolitej. Na koniec o zmianie mentalności „uciskanego 

rusko-litewskiego chłopa” niech świadczy fakt powołania stowarzyszeń szlacheckich 

na Litwie, Białorusi i Ukrainie, których szeregi zasilają osoby pochodzenia 

szlacheckiego utożsamiające się z narodowościami swych państw. 

 

Z poważaniem, 

 

 

dr Łukasz Lubicz-Łapiński, historyk,  

Prezes Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Białymstoku 


