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Į Ž A N G A

Mintis, kad istorikas per porą dešimtmečių galėtų radikaliai pa-
keisti savo požiūrį į praeitį, iš pirmo žvilgsnio atrodo gana ab-
surdiška. Bet dar sykį skaitydamas savo knygą „Lenkų kelias. 
Tūkstantis lenkų ir jų kultūros istorijos metų“ (The Polish Way: 
A Thousand – Year History of the Poles and Their Culture), kurią 
pirmą kartą išleidau 1987 m., o dabar ketinau peržiūrėjęs parengti 
naujai laidai, įsitikinau, kad yra priešingai. Nors istorija, kitaip, 
nei kas tikina, per šiuos dešimtmečius nesibaigė, visiškai pasikeitė 
stebėtojui prieš akis iškylantis vaizdas.

Kai sėdau rašyti anos knygos, retas Vakarų Europoje, juo-
lab gyvenantieji tolėliau, įsivaizdavo, kur yra toji Lenkija, o dar 
menkiau numanė, jog jos praeitis verta dėmesio. Turint galvoje, 
kad istoriją sudaro sudėtinga krašto, žmonių ir kultūros sąveika, 
Lenkija kėlė unikalių klausimų. Kaip istorikui žvelgti į šalį, kurios 
teritorija plėtėsi ir traukėsi, keitėsi ir nyko taip drastiškai, kad tuo 
metu egzistavo vos ne kaip atsitiktinis kompromisas, likęs po Ant-
rojo pasaulinio karo, ir tilpo kitos valstybės sukurtoje imperijoje? 
Kaip aprašyti tautą, kurios etninė, kultūrinė ir religinė įvairovė 
buvo išlydyta genocido, kurią vieninga visuomene pavertė etninis 
valymas? Kaip perteikti kultūrą, kai ji iš esmės užmiršta, o jos li-
kučiai išliko tik pogrindyje ar tremtyje?

Reikalo nepagerino ir tai, kad visoje aplinkinėje Lenkijos geo-
politinėje erdvėje tvyrojo nenatūrali įtampa: Vokietija padalyta, 
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Rusija virtusi totalitarine pabaisa, o lietuvių, baltarusių ir ukrai-
niečių apgyventose teritorijose gyvenama neaiškiu laukimu. 

Nors lenko Karolio Wojtyłos išrinkimas į Šventąjį Sostą popie-
žiumi Jonu Pauliumi II, ryškus „Solidarumo“ (Solidarność) judė-
jimo iškilimas, daugelis Vakaruose išleistų knygų ir straipsnių bei 
dažnesnės kelionės į Lenkiją pastaruoju metu sugrąžino šį kraštą į 
vis didesnio skaičiaus žmonių sąmonę, jos situacija reikšmingiau 
ėmė keistis tik 1989 m., žlugus sovietų projektui. Tik tada Lenkija 
ir kitos šio regiono šalys grįžo į gyvenimą kaip politiniai subjektai. 
Ir iš pagrindų pakeitė tai, kaip jos dabar suvokiamos. 

Tuometinis globalizacijos procesas, didžiulės visame pasaulyje 
vykstančios ekonominės ir karinės galios permainos palengvino 
istoriko užduotį pristatyti šią užsienio valstybę skaitytojui. Tas 
faktas, kad „besivystančiomis“ (su visu globėjišku šios sampratos 
implikuojamu pranašumu) laikytos šalys dabar iškyla kaip svar-
biausios ateities dalyvės, iš esmės pakeitė iki tol vyravusias Vakarų 
tautų nuostatas. Paprastai tariant, istorikui tenka mažiau aiškinti, 
įveikti mažiau prietarų. Tačiau tikroji 1989 m. įvykių reikšmė ėmė 
skleistis tik vėliau.

Kai rašiau savo knygą, Europa buvo padalyta Geležinės už-
dangos. Peržengti ją bet kam, užaugusiam Vakaruose, buvo bau-
ginanti ir neįprasta patirtis – spygliuotos vielos ritės, sargybinių 
bokšteliai, į keliautojus atgręžti kulkosvaidžiai, aplink visa regin-
tys sargybiniai su aviganiais gaivino ryškius nacių koncentracijos 
stovyklų ir sovietinių gulagų prisiminimus. Tai suprantama, nes ši 
absurdiška užtvara buvo viena iš paskutinių liekanų ilgo istorinio 
proceso, pasiekusio apogėjų vykstant it du vandens lašai pana-
šioms sovietinio komunizmo ir vokiečių fašizmo baisybėms. 

Vos prieš porą šimtų metų visoje teritorijoje tarp Reino ir 
Dniepro upių gyventa įvairiausių tautų, gerokai besiskiriančių 
kultūra, religija, politika, susijungusių į tokias pat įvairias ir miš-
rias imperijas, sandraugas, karalystes, grafystes, kunigaikštystes, 
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respublikas, vyskupijas, miestus-valstybes, baronijas ir dar mažes-
nes suverenias teritorijas. Su XVIII a. Lenkijos padalijimais pra-
sidėjęs procesas lėmė, kad šie politiniai subjektai buvo pavergti, 
paskui perorganizuoti į nedidelį skaičių besivaržančių valstybių, 
o jose gyvenusios tautos sulydytos į didžiules fiktyvias nacijas, sa-
vo išlikimą supratusias pagal darvinizmo dėsnius. Taip prasidėjo 
kova, kulminaciją pasiekusi per abu pasaulinius ir Šaltąjį karus.

Jei Geležinė uždanga subjaurojo Europą fiziškai, tai į ją vedęs 
procesas istoriją iškreipė dar labiau. Ir nė vienos šių valstybių isto-
rija nebuvo suluošinta taip, kaip Lenkijos, tapusios pirmąja ir di-
džiausia auka. Praėjus dvejiems metams po to, kai Rusija, Prūsija 
ir Austrija pasidalijo Lenkiją, 1797 m. sausio 26 d. šios valstybės 
pasirašė konvenciją, kurios slaptasis skirsnis pabrėžė absoliutų 
„būtinumą išrauti viską, kas galėtų priminti Lenkijos karalystės 
egzistavimą susidūrus su įvykdytu šio politinio kūno sunaikini-
mu“. Su tokiu pačiu nusiteikimu prūsai išlydė Lenkijos karūnos 
brangakmenius, austrai pavertė karališkąsias pilis barakais, o ru-
sai grobdami viską, ką tik pasiekė, siuntė iš šalies, ypač dokumen-
tus. Visos trys didžiosios valstybės perrašė istoriją, sukurdamos 
įspūdį, kad Lenkija niekada nebuvo visiškai suvereni valstybė – tai 
tebuvę užsistovėję vandenys, kuriuos reikėję civilizuoti.

Visą XIX a. lenkai, stengęsi pakeisti šio proceso kryptį ir at-
gauti nepriklausomybę, Vakaruose buvo laikomi triukšmadariais, 
kliudančiais tvarkingai istorijos raidai. Ir priešingai: XX a. jiems 
dar kartą tapus, dabar jau Sovietų Sąjungos, auka, jie imti laikyti 
reakcingais ir atsilikusiais dėl atsparumo tokioms tariamai pažan-
gioms doktrinoms kaip komunizmas.

Žvelgdami atgal ir vertindami, kaip istorija buvo rašoma XX a., 
ypač jo viduryje, negalime nepastebėti, kaip giliai ji buvo politi-
zuota. Faktus atsijojo ir iškraipė ne tik nacionalizmo ar viešpatau-
jančios valstybės apologetai, įvairūs marksizmo teorijos interpre-
tatoriai juos „išrado“ iš naujo taip, kad atitiktų ateities vizijas.
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Nenuostabu, kad šalies, pakliuvusios į tokią geografinių ir ideo-
loginių disputų tirštumą, kaip nutiko Lenkijai, istorija buvo apdo-
rota iš esmės. O kadangi tai buvo labai stiprių politinių bei nacio-
nalistinių aistrų mūšio laukas, net tariamai neutraliems istorikams 
tolimuose universitetuose rašant šiuos puslapius buvo neįmanoma 
sutramdyti emocijų. Padėtis nepasikeitė tol, kol subyrėjęs sovie-
tų eksperimentas neatėmė argumentų iš balsingiausių kovotojų. 

Tačiau net ir tada dar nebuvo akivaizdu, kokią gilesnę prasmę 
turėjo Sovietų Sąjungos žlugimas: tai buvo darvinizmo tarpsnio 
valstybių gyvavimo pabaiga – o prasidėjo jis su Prūsija XVIII a. 
pradžioje (galbūt, ir dar anksčiau). Šį modelį diskreditavo Didysis 
karas – pagrindinė dalis Europos jo atsisakė po 1945 m., kai ša-
lys viena po kitos dėl vieningos Europos nubraukė nacionalines 
pretenzijas ir imperinius atributus, visos drauge siekdamos savo 
suverenumo. Bet Sovietų Sąjunga liko įsitvėrusi senosios parano-
jiškos nacionalistinės mąstysenos ir ideologinės kovos už domi-
navimą. Jos sprogimas iš vidaus išlaisvino nuo šito Rytų ir Vidurio 
Europos tautas, ir nors dideli tų tautų visuomenės segmentai, ypač 
Balkanuose, dėl suprantamų istorinių priežasčių vis dar yra vei-
kiami senojo mentaliteto, daugelis tos pasaulio dalies gyventojų 
įstengė, o gal net buvo priversti, visiškai naujai pažvelgti į praeitį. 

Tai atspindi panašų Vakarų visuomenėse vykstantį procesą. 
Nors daugeliui jaunų britų tikriausiai patiktų pasižiūrėti XX a. 
5 deš. karinį filmą, garbinantį britų drąsą ir pašėlusią narsą, ab-
soliuti dauguma, net ir labiausiai užjaučiantys, lygiai mielai žiūrės 
romantinę riterių istoriją ar mokslinę fantastiką, o samprata apie 
galvos guldymą už savo šalį jiems beveik visiškai svetima. Tas pats 
dar būdingiau prancūzams ir vokiečiams, o daugeliui jaunų italų 
netgi legendos apie Risorgimento* dabar kelia juoką. Dauguma 

* Judėjimas už Italijos suvienijimą ir nepriklausomybę, pasiektą 1870 m. 
(vert. past.).
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Europos Sąjungos gyventojų šiandien mąsto veikiau apie visuo-
menes, o ne tautas. 

Istorija, rašyta prieš keletą dešimtmečių, dabar atrodo keista 
ir perdėm orientuota į politinius laimėjimus, įkurtas viešpatystes, 
laimėtus mūšius; iš esmės, jai rūpi nacionalinė sėkmė. Sakytumei, 
ji gėdindama iš aukšto žvelgia į tuos, kurie nelaimėjo, kai buvo lo-
šiama pagal to meto taisykles. Anos taisyklės pasikeitė, ir Lenkijos 
istoriją rašąs istorikas tai konstatuoja su ypatingu džiaugsmu. 

Ankstyvaisiais moderniais laikais lenkai stipriai susimovė ne-
sukūrę efektyvios centralizuotos valstybės struktūros, ir už tai su-
mokėjo: buvo praryti kaimynų, geriau atlikusių šią užduotį. Tad 
iki šiol Lenkijos istorija buvo rašoma kaip nepavykusios valstybės 
istorija. Tarsi kokie deformuojantys lęšiai ar filtras, ta nesėkmė 
nuspalvino ir iškreipė istoriko požiūrį į visą Lenkijos istoriją. 

Tačiau šiandien, kitaip nei prieš porą dešimtmečių, tas istori-
kas rašo jau ne pavergtos ir visomis prasmėmis neegzistuojančios 
šalies istoriją. Esama didelio skirtumo  – aprašyti bankrutavusį 
verslą, ar aprašyti tą, kuris ištvėrė sunkius laikus ir atsigavo. Jis 
rašo jau ne nepavykusios valstybės istoriją, bet pasakoja apie vi-
suomenę, sukūrusią savitą socialinę ir politinę civilizaciją, kuriai 
užtvėrė kelią konkuruojančio (dabar visiškai diskredituoto) mo-
delio sėkmė, bet šiandien jos idealai artimi pasaulio pripažįsta-
moms vertybėms. 

Visa tai mane įtikino, kad negaliu taip paprastai sutvarkyti ir 
atnaujinti savo knygos „Lenkų kelias. Tūkstantis lenkų ir jų kul-
tūros istorijos metų“. Tačiau kadangi neketinau atmesti viso to, 
kas šioje knygoje teisinga ir, tiesą sakant, atsisakyti kertinės jos 
struktūros, man atrodė neprasminga rašyti naujos Lenkijos istori-
jos nuo pat pradžių, tad ankstesniąją knygą panaudojau kaip šios 
pagrindą. Tuo pačiu iš esmės atnaujinau tekstą, atsisakiau didelės 
dalies seno, pridūriau tiek daug naujo, kad nejaučiu jokių sąžinės 
priekaištų pristatydamas ją kitu pavadinimu.
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Gal kai kurie skaitytojai nustebs, kad šiame tekste nesama jokių 
nuorodų į šaltinius. Tačiau tai veikiau esė nei vadovėlis. Jis parem-
tas gerai žinomais ir neginčijamais faktais, atskleisti kokių nors 
naujovių čia neketinu. Tad nemačiau reikalo apsunkinti teksto 
skaičiais, kurie daugelį skaitytojų tik atbaido. 

Lieku skolingas Miłoszui Zielińskiui, padėjusiam man tyrinė-
jant artimiausią praeitį, bei Jakubui Borawskiui, pagelbėjusiam 
ją tinkamai įvertinti. Norėčiau padėkoti ir savo redaktoriams: 
Richardui Johnsonui už jo neįkainojamą paramą, kai suabejo-
davau savo sumanymu, Arabellai Pike, entuziastingai kibusiai į 
projektą, bei Robertui Lacey’ui, kurio redagavimo įgūdžiai ne-
prilygstami. Dėkoju ir Shervie Price, kad perskaitė tekstą bei pa-
teikė vertingų pasiūlymų, taip pat žmonai Emmai už išmintingus 
komentarus ir meilę. 

Adam Zamoyski
Londonas ,  2009


