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JAK MOWIC o polskiej historii na Zachodzie 

Polska historia 

Wałęsa agentem czy nie? j - ^ _ ^ _ - _ 
To już nie interesuje młodych polskich historyków 

Z DR. MIKOŁAJEM KUNICKIM* ROZMAWIA ADAM LESZCZYŃSKI 

ADAM LESZCZYŃSKI: Wygrał pan konkurs na pro
fesora historii Polski na Oksfordzie. Czuje się pan 
ambasadorem polskiej historii i kultury? Trochę 
jak Mickiewicz wykładający w College de France? 
DR MIKOŁAJ KUNICKI: Pan żartuje oczywiście. Ale 
jeżelijesteśmyprzy odniesieniach do świata lite
ratury, to porównam się do bohatera opowiadania, 
którego skądinąd nie lubię. Czuję się jak latarnik. 
Zachód potrzebuje oświecenia w zawiłych spra
wach naszej historii? 

- Możemy zbudować taką małąlatarnię, która 
będzie pokazywać stateczkom naZachodzie - czy
li tym, których polska historia interesuje - w któ
rą stronę mająpłynąć. 
Na czym będzie polegała pana praca? 

- Muszę trochę sprostować: nie będę profeso
rem historii na Oksfordzie, tylko dyrektorem Pro
gramu Studiówo Współczesnej Polsce. Jego uni
kalność polega właśnie na tym, że po razpierwszy 
na jednej z najważniejszych uczelni na świecie po
wstanie ośrodek studiów interdyscyplinarnych 
nad Polską - łączący perspektywę historyczną, ale 
też społeczną, gospodarczączykulturalną. Po raz 
pierwszynaszkraj nie będzie prezentowany głów
nie przez pryzmat swojej długiej, trudnej historii 
- wojen, powstań etc. Przez ostatnie 20 parę lat bar
dzo wiele się zmieniło i to chcemypowiedzieć. Bę-
dziemypokazywać Polskę współczesną-prze
miany lat 80., udaną transformację ustrojową oraz 
to, jakim krajem Polska jest dziś -jako dynamicz-
naekonomią ciekawa kultura ijeden z najbardziej 
liczących się członków Unii Europejskiej. Moja 
praca będzie polegała przede wszystkim na zbu-
dowaniu programu, który taką właśnie twarz Pol
ski pozwoli pokazać i który stworzy podstawę do 
oddziaływania nie tylko poprzez Oksford, ale tak
że inne wiodące uczelnie na całym świecie. 

Na Oksfordzie będę także seniorresearchfel-
lowin Polish Studies, czyli będę miał stanowisko 
badacza i zostanę członkiem rady St. Anthony's 
College - to trochę jak nasza rada naukowa. Będę 
kimś na kształt promotora nowego sposobu my
ślenia i osobą odpowiedzialną za tworzenie oka
zji do jego promowania-będęprowadziłpracę dy
daktyczną ze studentami, może zostanę promo
torem prac doktorskich. Będę koordynował kur
sy, które odnoszą się do Polski, inicjował konfe
rencje naukowe, publikacje. 
Pana stanowisko ufundował miliarder Leszek Czar
necki. Takie fundacje są normalne w USA. W Pol
sce jest pierwsza. Polscy biznesmeni jakoś rzad
ko się garną do sponsorowania naukowców. 

- W Stanach to tradycja sięgająca ponad stu lat 
- czasów wielkich potentatów biznesu, Carnegie-
go i Mellona. Kiedy byłem w Stanfordzie, dosta
łem stypendium doktoranckie z funduszy Pepsi
Co. Dostawałem też granty sponsorowane przez 
wiele różnych korporacji. 

Do Ameryki nie możemy się pod tym wzglę
dem porównywać. Myślę, że to kwestia różnych 
tradycji. Trzeba mobilizować naszą klasę bizne
sową. Jestem optymistą, liczę, że to się zmieni. 
Fakt, że takie studia, o Polsce, na Oksfordzie po
wstają z prywatnego kapitału, sam w sobie jest sy
gnałem, że już wiele się zmienia. 
Na Zachodzie w ogóle nasza historia kogoś inte
resuje? 

- Tak. Przede wszystkim samych historyków... 
...niektórych. Wyszedł właśnie po polsku wywiad 
rzeka, który ze zmarłym niedawno wybitnym hi
storykiem i intelektualistą Tonym Judtem prze
prowadził inny znakomity historyk Timothy Sny
der. Obaj akurat zajmowali się i zajmują historią 
Polski. To nie są niszowe zainteresowania? 

- Moim zdaniem o Polsce i Europie Środkowej 
pisze się coraz szerzej i częściej. I odwrotnie, pol
ska historiografia staje się mniej prowincjonalna. 
Trudno jest też dziś napisać książkę o historii Pol
ski bez odnoszenia się do kontekstu. Kiedy np. pi
szemy o ludziach promujących nacjonalizm i po-
litycznykatolicyzmwlatach20. i30., trzeba spoj
rzeć na to, co się działo w Europie Zachodniej, i po
równać. Jeżeli piszemy o Polsce w 1945 r., to pa
trzymy nie tylko na nią, ale także na to, co się dzia
ło wtedy na Węgrzech, we Włoszech czy na Sło
wacji. Takich tropów jest więcej. 
Chce pan powiedzieć, że historia Polski nie jest wy
jątkowa i jedyna w swoim rodzaju? Bluźnierstwo! 

- Proszę zapytać Włochów, powiedzą panu to 
samo. Rosjan - to samo. Jest wyjątkowa z nasze

go punktu widzenia. Na tle Europy i świata... nie 
bardzo. Na pewno jednym z ciekawych elemen
tów historii Polski jest jej rola w upadku komuni
zmu oraz doświadczeniabezkrwawej rewolucji 
i udanej transformacji - i to są fakty, naktóre war
to zwrócić uwagę światowej opinii. Trzeba pod
kreślić, że założeniem studiów jest dotarcie nie 
tyle do samych historyków, ile do szeroko rozu-
mianychprzyszlychelit, liderowi decydentów 
-ludzi, którzy przyjeżdżają dziś po wiedzę do Oks
fordu. Program powstaje w St. Anthony*s Colle
ge, wiodącym ośrodku specjalizującym się w sto
sunkach międzynarodowych. Wierzymy, że ma 
szansę stać się kuźnią „ambasadorówiprzyjaciół 
współczesnej Polski" - miejscem, gdzie studiują
cy będą mogli poznać Polskę jako lidera regionu, 
zobaczyć jąz innej perspektywy, niż było to moż
liwe dotychczas. 
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Napisał pan książkę o Bolesławie Piaseckim: za
czynał jako faszysta, potem był szefem PAX-u, ka
tolickiej przybudówki PZPR. Był zawieszony mię
dzy nacjonalizmem i komunizmem. Wcześniej pi
sał pan o pozornym paradoksie: czy można być ko
munistą, będąc równocześnie nacjonalistą? Hi
storyk może się tym zajmować, nie wchodząc 
w spory polityczne? Cokolwiek pan napisze o Pia
seckim, komuś się pan podłoży. 

- Już się podłożyłem - kręgom prawicy, dlaktó-
rej istnieje wyłącznie manichejski, czarno-biały 
obraz historii Polski w XX wieku. Z jednej strony 
widzą siły dobra i światła, czyli tradycję narodu 
i nacjonalizm, z drugiej - siły ciemności i zakła
mania, komunizm. 

Wobec Piaseckiego mają dylemat. Cały czas 
funkcjonują miry o tym, że był sowieckim agentem. 
A był naprawdę? W1945 r. przesłuchiwał go sam 
gen. Iwan Sierow z NKWD, wybitny specjalista od 
trudnych zadań. 

- Sierow go przesłuchiwał, ale bardzo wątpli
we, że Piasecki był agentem. Trzeba trochę po
czytać to, co pisał. W przeciwieństwie do starszych 
nacjonalistów czy skrajnej endecji wlatach30. Pia
secki nie demonizował Sowietów. Uważał ZSRR 
za jeden z trzech nowoczesnych krajów europej-
skichpromującychtzw nowe wartości absolutne. 
Niech zgadnę: Włochy, Niemcy i Sowiety? Trzy kra
je totalne? 

- Dla Piaseckiego każdy miał inną wadę. So
wieci byli antychrystami. Je śli cho dzi o Wiochy 
to Piase cki uważał, że Mussolini był za miękki, ale 
cenił jego propagandę. Niemcom Hitlera zarzucał 
neopoganizm. Chciał w Polsce zrobić coś lepsze
go -bardziej chrześcijański totalizm inspirowany 
wyprawami krzyżowymi. „Będziemy łączyć tra
dycje Wschodu i Zachodu". 

Po wojnie sądził, że katolicy powinni dogadać 
się z marksistami na gruncie narodu. To była skom-
plikowanapostać, niemiła, ale skomplikowana. 
Naszaprawica takich niuansównie widzi. 

Dla mnie w ogóle głównym wyzwaniem jest 
przełamywanie różnego rodzaju klisz i stereoty
pów, także tych funkcjonujących na Zachodzie, 
które tam wiązały się z rzeczywistością zimno-
wojenną. Np. pokutowało przekonanie, że wokre-
sie zimnej wojny przez 30 lat mieliśmy ZSRR, Eu
ropa Wschodnia była homogeniczna na wzór so
wiecki. Tymczasem kraje bloku bardzo się różni
ły, nawet ustrojowo. Polska miała prywatne rol
nictwo, frakcję nacjonalistyczną Moczara wiatach 
60., która jest bardzo ciekawym fenomenem, Ko
ściół, którego relacje z reżimem komunistycznym 
bardzo często oscylowały między konfliktem, to
lerowaniem się aporozumieniem. 
Studiował pan najpierw w Warszawie, ale więk
szość drogi naukowej przebył pan w USA - od Ber
keley i Stanforda po Notre Damę. Czego się tam 
pan nauczył, czego nie nauczono pana w Polsce? 

-Dystansu wobec sprawpolskichisporówpo-
litycznych. Unikaniapolonocentryzmu. Unikania 
różnego rodzaju stereotypów. Szerszego spojrze
nia. 

Kończąc naukę wPolsce, miałem bardzo mgli
ste wyobrażenie na temat takich koncepcji ba-
dawczychjak mikrohistoria czy historia życia co
dziennego,ale to też chyba bardziej dzięki temu, 
że ktoś mi opowiedział, a nie dlatego, że miałem to 
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- historyk, dyrektor Programu 
Studiów o Współczesnej Polsce 
w St. Anthony's College na 
Oksfordzie, ufundowanego przez 
miliardera Leszka Czarneckiego 
i powołaną przez niego Oxford 
Noble Foundation. Skończy) 
historię na Uniwersytecie 
Warszawskim w 1993 r. Potem 
studiował m.in. w Central 
European University 
w Budapeszcie, 
na University of London 
i na Stanfordzie,gdzie obroni) 
doktorat. Wykłada) m.in. 
na Uniwersytecie Stanforda, 
w Berkeley i na University 
of Notre Damę. Zajmuje się 
badaniami nad nacjonalizmem 
i katolicyzmem w powojennej 
Polsce. 
Laureat wielu prestiżowych nagród 
stypendiów 

na zajęciach. Będąc już na Zachodzie, sam się za
cząłem uważać za mikrohistoryka, który zajmuje 
się także historią myśli politycznej. 
Uważa pan, że polscy historycy zbyt interesują 
się politykami, a za mało społeczeństwem czy 
życiem codziennym? 

- Nie, na szczęście zaszło wiele pozytywnych 
zmian. Szczególnie cenię serię wydawniczą, któ-
rajuż niestety nie wychodzi - wydawane przez 
Trio książki w charakterystycznych czerwonych 
okładkach. Pisali je głównie dawni studenci i dok
toranci prof. Marcina Kuli z Uniwersytetu War
szawskiego. Moim zdaniem ci ludzie zupełnie 
zrewolucjonizowali podejście do historii wPol-
sce, kierując się w stronę badania życia sp ołecz-
nego. 
Czyli polska historiografia staje się mniej pro
wincjonalną ale czy staje się też mniej polityczna? 
Mieliśmy spór o lustrację, agenturalność Wałę
sy... Po obu stronach występowali profesorowie 
i doktorzy. 

- Myślę, że ta temperaturajuż opadła. Do te
go dochodzą też kwe stie pokoleniowe: myślę, że 
młodszych badaczy dużo mniej to interesuje. 
Sprawaewentualnejagenturalności Wałęsy nie 
interesowała autorów, którzy drukowali w Trio 
swoje książki. Tematy te nie były wcentrum uwa
gi ludzi, którzy drukowali tam książki. 

Dobrze by było, gdybyśmymieliwPolsce fa
chowe pisma naukowe. Jest ichkilka, ale nie sto-
sująpoważnychzasadpeer-review (anonimo
wych recenzji) na wzór zachodni. Chodzi o pi
sma, w których nie drukuje się sensacji, nie wy
ciąga „kwitów" z archiwów. Bez tego nie będzie 
profesjonalnej historiografii. O historii piszą cza
sopisma reprezentujące różne polityczne opcje: 
„Fronda", „Arcana", „Krytyka Polityczna". To 
ciekawa eseistyka, ale nie pisma naukowe, cho
ciaż często wyglądają podobnie. 
Pisał pan o tym, jak się w Polsce komunizm łą
czył z katolicyzmem i nacjonalizmem w różne dzi
waczne twory. Jednak zajmował się pan także 
filmem. 

- Tak, projekt filmowy to moje nowe przed
sięwzięcie! Fascynuje mnie komunistyczny na
cjonalizm i pewnego rodzaju wizjapolskiej hi
storii, polskiego społeczeństwa, która była pre-
zentowanazwłaszczawokresiegomułkowskim. 
PRL postrzegano wtedyjako ukoronowanie pro-
cesówpaństwowotwórczych. Były obchody ty
siąclecia Polski, budowano szkoły tysiąclatki itd. 
Można się dużo dowiedzieć o Gomułce, ogląda
jąc „Krzyżaków"? 

- Pewnie, że można. Można się też dowiedzieć 
wiele na temat reżysera Aleksandra Forda, i do 
jakiego stopnia starał się kopiować „Aleksandra 
Newskiego" Eisensteina. Gdy się patrzy na to, 
jak wygląda na filmie obóz Jagiełły... to przecież 
protoplaści bloku radzieckiego! Litwini, Rusini, 
Tatarzy, Polacy... Z drugiej stronysąnie tylko 
Krzyżacy i Niemcy, ale także Francuzi, ludzie 
z obecnej Belgii. Zachodnia reakcja. 
Grunwald staje się symboliczną zapowiedzią 
zwycięstwa ZSRR. 

- Oczywiście! Mnie jednak bardziej intere
sowała II wojna światowa i pokazanie w niej pol
skiego podziemia. Oglądałem z przyjemnością 
filmy Jerzego Passendorfera, analizując to,jak 
pokazał w nich AK i AL. „Barwy walki" to była 
ekranizacja wspomnień Moczara. 
To się jeszcze da oglądać? 

-1 to jeszcze jak się ogląda! Formuła wester
nu, fajni chłopcy z lasu, strzelanie do Niemców. 
To filmy dynamiczne pod tym względem, bo uni
kały tępego dydaktyzmu. Nie dęte propagando
we sztywniactwo, ale filmyakcji. Na posiedze
niach komisji weryfikującej scenariusze, apo-
temprzykolaudacjach były bardzo ładne sytu
acje, np. Stefan Olszowski, bardzo ważna figura 
odpropagandy wKC PZPR, mówi o „unikaniu 
wykładów", że „jest nam potrzebne partyzanc
kie kino akcji". Inspiracje były zachodnie. Po
równywano filmy Passendorfera do ostatnich 
filmów wojennych z USA, które ktoś z komisji 
widział niedawno wkinie wParyżu. 
Narodowy komunizm był dla Polaków propozy
cją atrakcyjną? 

- Na pewno dla wielu był. Komunistyczne 
były: struktura władzy, partia, gospodarka. 
Nacjonalistyczne -wizja Polski jako pewnego 
rodzaju twierdzy etnicznej, element stałego 
zagrożenia z zewnątrz, strach przed tenden
cjami odśrodkowymi - Gomułka miał swoje 
„siły syjonistyczne", bał się ich jak nacjonali
ści Żydówprzed wojną. W retoryce było du
żo kontynuacji. Oczywiście czasy się zmie
niały i Polska się zmieniała, Piasecki nie był 
wiecznie żywy. Dziś to już nie wróci. Ale pol
ska narodowa tożsamość łączona na siłę z ka
tolicyzmem i religią - to pogląd, który prowa
dzi nas do Piaseckiego albo do Dmowskiego. 
Z drugiej strony atakuje się osoby i środowi
ska uznawane zaliberalne, bardziej centrowe, 
otwarte na zagraniczne wpływy, i to znowu 
nie jest niczym nowym. To wszystko jest sta
re, ale nadal żywe. • 
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