




W tym roku Polska stanęła wobec największego wyzwania dla jej polityki 
wschodniej od czasów upadku Związku Radzieckiego. Ukraińsko-rosyjski 

kon' ikt postawił pod znakiem zapytania nie tylko polityczną przyszłość naszych 
wschodnich sąsiadów i nasze relacje z nimi, ale także kazał nam się zastanowić 
nad naszym bezpieczeństwem – politycznym, militarnym, ekonomicznym 
i energetycznym.

W tym numerze oceniamy więc polską politykę wschodnią z ostatniego okresu: 
czy nasi politycy stanęli na wysokości zadania? O wypowiedzi poprosiliśmy wielu 
ekspertów. Poszukujemy też odpowiedzi na pytanie, czy Polska jest zabezpieczona 
przed ewentualną agresją ze Wschodu (zob. rozmowę z Piotrem Niemczykiem).

 Wiele dziś zależy od tego, czy polscy politycy oraz wszyscy tak zwani opinion 

makers będą potra0 li przekonać polskie społeczeństwo i społeczeństwa Europy 
(oraz ich elity), że w obliczu pogwałcenia ukraińskiej niezależności Europejczycy 
muszą być solidarni i stanowczy. Od wielu miesięcy obserwujemy różne reakcje 
na naszym kontynencie – wiele z nich musi niepokoić. Nawet nie tyle postawa 
państw tradycyjnie nastawionych na „pragmatyczne” relacje z Rosją, ile zachowa-
nie liderów krajów Europy Środkowej musi zastanawiać. Stosunek do Rosyjskiej 
agresji unaocznił chociażby, że Grupa Wyszehradzka, tak ongiś reklamowana, 
jest po prostu martwa. 

Rosja jest agresorem, co do tego nikt nie ma wątpliwości. Nasze sympatie 
w sposób naturalny lokują się po stronie ukraińskiej. Należy jednak pamiętać, że 
agresja rosyjskich władz skierowana jest także do wewnątrz. Sypią się represje 
na media i organizacje pozarządowe. Społeczeństwo jest poddawane coraz 
większej presji. Dlatego warto podjąć wysiłek, by oburzenie na działania Kremla 
nie przerodziło się w tępą rusofobię. Właśnie w takich chwilach, na przekór 
wszystkiemu, należy podtrzymywać kontakty z tymi Rosjanami, którzy wciąż 
są gotowi do rozmowy. Nie jest ich wcale tak mało.  

Andrzej Brzeziecki 

redaktor naczelny „Nowej Europy Wschodniej”
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GRZEGORZ NUREK: Czy w Kalinin-

gradzie rozbrzmiewa dziś hejnał?

JERZY BAHR: Wydaje mi się, że roz-
brzmiewa, ale oczywiście nie ten sam 
co niegdyś. Kiedy sprawowałem tam 
funkcję konsula generalnego, nie był gra-
ny. Jeśli dobrze rozumiem intencję tego 
pytania, że hejnał jest objawem osia-
dłości, trwania, tradycji, to sprawy się 
komplikują. Mówiąc o Kaliningradzie, 
staram się używać nazwy Królewiec, 
bo to nazwa bliższa Polakom niż 
Kaliningrad. Pamiętam, jak w Warszawie 
zadano rosyjskiemu ambasadorowi py-
tanie, czy nie można by wrócić do nazwy 
Królewiec, odpowiedział: „Brzmi ładnie, 
ale trudno się wymawia”. Idzie o to, aby 
uzmysłowić sobie, że w kontekście tego 
miasta mamy do czynienia z fenomenem 
na skalę europejską. Punktem wyjściowa 
była apokalipsa, niemal całkowite znisz-
czenie dorobku wielu pokoleń, jedni 
odwieczni mieszkańcy zniknęli, pojawili 
się inni. Stalin doskonale wiedział, że te 
ziemie były germańskie, ale twierdził, że 
należą się Związkowi Radzieckiemu, że 
to jest wojenna zdobycz. Nie przejmo-
wał się narodami sąsiednimi. Według 
Sowietów dokonała się sprawiedliwość; 
oto wygnańcami stali się ci, którzy po-
pełnili zbrodnie. 

Na o wiele większą skalę proces 
dokonał się z przesunięciem granicy 
Polski na zachód, trzecia część ziem 
Rzeczypospolitej wcześniej należała do 
Niemców. Warto przy tej okazji wspo-
mnieć o nieprawdopodobnej, prowa-
dzonej niemal dwadzieścia cztery godzi-
ny na dobę pracy polskich naukowców, 
którzy głowili się nad zastąpieniem 
nazewnictwa miejscowości na ziemiach 
odzyskanych. Takiej pracy nie wykona-
no w Okręgu Kaliningradzkim, nikt się 
tym specjalnie nie przejmował, dlatego 
jest tam podobnie jak na wschodniej 
Ukrainie, gdzie przy zestrzeleniu male-
zyjskiego samolotu rakietą Buk praw-
dopodobnie pomylono nazwę miejsco-
wości, system rakietowy trafi ł w okolice 

miejscowości Pierwomajsk, a nie do tej, 
do której planowano: Pierwomajskoje. 
Podobnie brzmiących miejscowości 
w Okręgu jest bez liku.

Kalinin, który nic wspólnego z mia-
stem nie miał, nigdy nawet nie był 
w Królewcu, stał się patronem tylko dla-
tego, że w czasie, gdy myślano o zmianie 
nazwy (1946 rok) akurat zmarł.

Sowieci chcieli w ten sposób od-

dać cześć bolszewickiemu działaczo-

wi, członkowi politbiura Michaiłowi 

Miasto Krzy aków i Azerów
Z Jerzym Bahrem, by ym ambasadorem RP w Moskwie, rozmawia Grzegorz Nurek
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Kalininowi. Jego podpis widnieje na 

rozkazie zamordowania polskich o& -

cerów w Katyniu. Dość marny patron.

Dlatego staram się nie używać 
nazwy Kaliningrad, jeśli nie muszę. 
Właśnie z tego powodu: ten człowiek 
był współodpowiedzialny za zbrod-
nię na Polakach. Jeżeli oczywiście 
poruszamy się w przestrzeni polityki 
międzynarodowej, przy kontaktach 
dyplomatycznych, to trudno od tej 
nazwy uciec, natomiast we wszyst-
kich innych okolicznościach możemy 
mówić Królewiec. Oczywiście nie musi 
się iść tak daleko jak ja w pewnym 
wywiadzie udzielonym niemieckiej roz-
głośni radiowej, gdy na pytanie o nazwę 
Kaliningrad odpowiedziałem, że to 
tak jakby obecnie któreś z niemieckich 
miast nazwano Himmlerstadt. Później 
doszły mnie słuchy, że stacja otrzymała 
wiele wypowiedzi podzielających mój 
pogląd.

Co jest specyfi ką Królewca? Cały 
obszar Okręgu na kilkadziesiąt lat 
jakby zniknął z mapy Europy, przestał 
istnieć w świadomości Europejczyków. 
Rosjanie uczynili z niego strefę za-
mkniętą, niedostępną dla odwiedzają-
cych. To się dopiero zmieniło w latach 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. 
Niedawno Polacy wywalczyli wpro-
wadzenie małego ruchu granicznego, 
bardzo o to zabiegaliśmy.

Królewcem zainteresowałem się 
jeszcze w szkole średniej. To przyszło 
naturalnie, bo zajmowało mnie naj-
bliższe sąsiedztwo Polski. Musiałem 

się w którymś momencie zetknąć z tą 
białą plamą na mapie, jaką był Okręg. 
To mnie zafascynowało i ta fascynacja 
trwa do dziś. Zacząłem gromadzić 
mapy i książki o Królewcu, stale coś 
dokupywałem w krakowskich anty-
kwariatach czy później gdziekolwiek na 
świecie się znalazłem. Przed upadkiem 
Związku Radzieckiego, jeszcze za cza-
sów Nikity Chruszczowa pojawiały się 
pomysły, aby Kaliningrad stał się „pier-

woj ateisticzeskoj obłastiu Sowieckogo 

Sojuza” – pewien wzorzec i ekspery-
ment społeczny, aby właśnie tu wszyscy 
byli ateistami. Każdy, kto choć trochę 
zna historię Prus Wschodnich zdaje 
sobie sprawę, że niegdyś była to ostoja 
nowoczesnego protestantyzmu, miej-
sce, do którego protestanci przybywali 
zewsząd, także z terenów Polski. I tam 
znajdowali wolność religijną, toleran-
cję. Nawet starowiercy z Rosji tam 
uciekali.

Powstaje pytanie dla socjologów: co 
się dzieje w miejscu, z którego zapla-
nowano usunąć całkowicie religię? 
Stopniowy powrót do religijności 
uzasadniono tysiącleciem Rusi – był 
1988 rok, przyszła głasnost, piere-
strojka, zmiany. Najstarsza średnio-
wieczna gotycka świątynia w Sambii 
(dawne Juditten) została przeniesiona 
w pobliże Królewca i oddana prawo-
sławnym. Po prawosławnych o swoje 
upomnieli się katolicy, Litwini, Polacy. 
W ostatnich latach Cerkiew w ramach 
sojuszu z władzami na Kremlu dosta-
ła obietnicę otrzymywania zamków 



10 Rozmowa numeru  Miasto Krzy aków i Azerów – z J. Bahrem rozmawia G. Nurek

pokrzyżackich. Argumentacja dla takiej 
idei była ciekawa: niegdyś to należało 
do zakonników, Krzyżaków, to i te-
raz może trafi ć do zakonników – do 
Cerkwi. Część zamków służy jako 
więzienia lub inne instytucje publiczne, 
więc może być opór w odstąpieniu tego 
Cerkwi.

W 2005 roku na 750-lecie założenia 
Königsbergu (Kaliningradu) wybudowano 
w centrum miasta, gdzie do niedawna stał 
pomnik Lenina, wielką cerkiew. Podczas 
uroczystości otwarcia patriarcha Moskwy 
i Wszechrosji Aleksy II powiedział: „Fakt, 
że powstał ten sobór, przypieczętował 
ostatecznie rosyjskość tej ziemi”.

Specyfi ką Okręgu Kaliningradzkiego 
było przez lata jego zmilitaryzowanie, 
niedostępność. To jest Rosja wdmuch-
nięta w środek Unii Europejskiej, 
tchnienie Rosji, gdzie indziej niż ona 
jest. Różne były koncepcje tego, czym 
Kaliningrad ma być. W latach dzie-
więćdziesiątych XX wieku mówiło się, 
że to mógłby być „Hongkong Rosji” 
(zawsze byłem ostrożny co do takich 
porównań, od kiedy Polska nie stała się 
„drugą Japonią”). Nic z tych haseł nie 
wynikło. Miała być na tych ziemiach 
wolna strefa gospodarcza, „brama do 
Unii”, dwukrotnie się do tego przymie-
rzano, skapitulowano po silnym oporze 
lobby wojskowych. Także system go-
spodarczy Rosji zupełnie takim pomy-
słom nie sprzyja.

Władze Rosji boją się odrębności czy 
ewentualnej otwartości Okręgu, czynią 
wszystko, aby związki z Moskwą były 

jak najściślejsze. Nie delegują realnej 
władzy i nie posyłają wielu pienię-
dzy, aby Okręg mógł sam decydować 
o swoim losie. Wprowadzają za to 
dla młodzieży ulgi na przeloty lotni-
cze z Kaliningradu do Moskwy czy 
Petersburga. Czasem takie linie lot-
nicze na skutek defraudacji pieniędzy 
mają kłopoty.

Czy można się spodziewać zwięk-

szonej militaryzacji Kaliningradu 

w związku z wydarzeniami na 

Ukrainie? Jacy są mieszkańcy 

Okręgu: czy są bardziej prozachodni 

od mieszkańców Moskwy?

Czy mieszkańcy Kaliningradu są 
inni, bardziej prozachodnio nastawieni 
niż mieszkańcy Moskwy? Koncepcja 
stworzenia czwartej republiki bałtyc-
kiej nie jest popularna. Europejczycy, 
Polacy wiążą nadzieje z otwartością 
Okręgu, obecny czas to okres próby. 
Mieszkańcy tych ziem z jednej strony 
częściej odwiedzają Polskę, kraje Unii 
Europejskiej, ale czy z drugiej stro-
ny mentalnie są to typowi Rosjanie? 
Z moich obserwacji, spotkań wynika, 
że mieszkają tam zarówno ci, którzy 
głęboko wstydzą się tego, co Rosja 
wyprawia na Ukrainie, jak i nacjonaliści 
w pełni popierający politykę Kremla, 
ludzie poradzieccy czy wręcz radziec-
cy. U tych ostatnich można dostrzec 
uproszczenia w postrzeganiu świata. 
Dochodzi do tego zwykła niewiedza.

System wizowy częściowo został 
obalony. To zaowocowało zwiększoną 
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liczbą wzajemnych kontaktów, ruch 
przygraniczny stwarza korzyści obu 
stronom. Niestety w Polsce główna 
partia opozycyjna nie rozumie idei 
ruchu przygranicznego i jeśliby do-
szła do władzy, może go ograniczyć. 
Statystyki przestępczości drogowej 
gości z Rosji są wyraźnie niższe niż 
notowane wśród Polaków: odwiedzając 
Polskę, mieszkańcy Okręgu starają się 
przestrzegać przepisów drogowych. Do 
tego dochodzi czynnik rozwoju miast 
po obu stronach, współpraca handlowa 
i kulturalna. Jeden z zespołów muzycz-
nych w Kaliningradzie śpiewa (z przy-
mrużeniem oka) piosenkę o Biedronce. 
W Polsce jest wiele restauracji przy-
jaznych Rosjanom, nie tylko ta jedna 
nieszczęsna w Sopocie, której właści-
ciel wywiesił ogłoszenie, że Rosjan nie 
obsługuje. Zaprezentował tym samym 
niemowlęctwo w kategoriach politycz-
nych, żadne zasłanianie się ofi arami 
przodków go nie usprawiedliwia. To 
jest po prostu głupie.

Główny problem polega na tym, 
że wszystko co dobre w jednej chwili 
może zostać przekreślone. Obserwując 
współczesną rosyjską politykę, na każ-
dym kroku znajdujemy potwierdzenie, 
że w zaledwie kilka miesięcy można 
popsuć coś, co sprawnie funkcjonowa-
ło, doprowadzić do sytuacji kompletnie 
różnej, innej.

Mieszkańcy Kaliningradu są też 
więźniami Moskwy, która może z nimi 
zrobić, co chce. Może tak zintensyfi ko-
wać propagandę, przemysł nienawiści, 

że przestaniemy się jako sąsiedzi lubić. 
Jak oni zareagują w przypadku napięć 
politycznych? Byłbym ostrożnym opty-
mistą, trudno spodziewać się oporu 
(chociaż to tu wybuchły pierwsze pro-
testy, gdy zaczął się kryzys fi nansowy 
w Rosji). To, jaki będzie nasz stosunek 
do mieszkańców Okręgu, też zależy od 
Polski. W naszym narodowym inte-
resie jest, aby to były relacje najlepsze 
z możliwych. Należałoby stworzyć 
taką podstawę polityki zagranicznej, 
że nawet jeśli relacje między Moskwą 
a Warszawą będą złe, to z sąsiadują-
cym z nami Okręgiem będą popraw-
ne. Trzeba uczynić wszystko, aby ten 
obszar zbliżyć do Europy.  

Czy łatwo otrzymać wizę tury-

styczną do Kaliningradu? Wielu 

Polaków odwiedza miasto?

Polacy mają mniej powodów, aby 
odwiedzać Kaliningrad, ich oferta 
jest uboższa niż nasza dla nich. Ceny 
są wysokie, co działa odstraszająco. 
Niejasna jest wykładnia przepisów 
o strefi e przygranicznej. Są nawet 
takie, które mówią, że na dobrą sprawę 
trzecia część Okręgu (według prawa 
rosyjskiego) mogłaby być traktowana 
jako strefa przygraniczna, gdzie funk-
cjonują obostrzenia, określone rygory. 
To, że Rosjanie nie zawsze egzekwują 
obostrzenia, nie oznacza, że zostanie-
my wszędzie wpuszczeni. Nigdy nie ma 
pewności, że ktoś nie zażąda wytłu-
maczenia się, dlaczego znaleźliśmy się 
w danym miejscu. Atrakcyjne części 

Miasto Krzy aków i Azerów – z J. Bahrem rozmawia G. Nurek Rozmowa numeru
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wybrzeża zostały podzielone na działki, 
często ogrodzone, sprzedane w pry-
watne ręce (zapewne dzięki łapów-
kom). I wstępu na plażę nie ma.  

W zasadzie niewiele zostało z daw-

nego Królewca – jedna zabytkowa 

dzielnica, część forty& kacji. Czego 

nie zniszczyły naloty brytyjskich 

bombowców w 1944 roku, w ruiny 

zamieniła ofensywa radzieckiej armii 

rok później. Szacuje się, że 90 pro-

cent miasta zostało zniszczone.

Moim zdaniem jednak mniej niż 90 
procent. W Królewcu, wraz z wkrocze-
niem radzieckiej armii zapanował szał 
odgermanizowania. Każda płaskorzeź-
ba, fryz musiał być zniszczony, jeśli był 
poniemiecki. A później zaczęto budo-
wać osiedla z wielkiej płyty.

Jak zmienił się Kaliningrad od 

Pana pierwszej tam wizyty? Czy 

można powiedzieć, że dziś miasto 

znów nabiera międzynarodowego 

i międzykulturowego charakteru, 

czy tej różnorodności narodowo-

ściowej, etnicznej nie widać?

W 1973 roku zniesiono chwilowo 
kontrolę paszportową przy połączeniu 
kolejowym między Litwą a Okręgiem. 
Z kolegą, Litwinem z Wilna, dostaliśmy 
się do zamkniętego dla mnie, Polaka, 
Kaliningradu. Miasto robiło niepraw-
dopodobne wrażenie: w centrum ruiny 
były jedynie wyrównane, wszędzie 
z ziemi wystawały cegły. Pamiętam 
przerażenie kolegi, któremu mówiłem, 

że teraz skręcamy w taką to a taką 
Strasse, a tam żadnych ulic nie było. 
On mógł mnie podejrzewać o dzia-
łalność szpiegowską, podczas gdy ja 
w głowie miałem plan przedwojennego 
Królewca. Od tego czasu miasto bar-
dzo się zmieniło, tak jak zresztą wiele 
innych miast rosyjskich. Często nie 
zdajemy sobie sprawy, z jakim rozma-
chem buduje się obecnie w Rosji.

Ale budynki to nie wszystko. Aby 
miasto żyło, potrzeba ludzi, którym 
chce się zmieniać otoczenie. W pol-
skich miastach i miasteczkach dokona-
no, już w okresie naszej niepodległości, 
gigantycznej pracy organicznej, widać 
aktywność społeczną. W Kaliningradzie 
tego nie ma. Jedynie pierwsze nieśmiałe 
jaskółki; jakieś inicjatywy proekologicz-
ne, spotkania miłośników, zbieraczy pa-
miątek po Królewcu. To raczej zjawiska 
marginalne. Jeśli nie posiada się własnej 
historii, próbuje się odkrywać historię 
innych. Czasem ta progermańskość 
idzie za daleko.

W latach dziewięćdziesiątych ubie-
głego wieku popularna stała się tu-
rystyka nostalgiczna, starsi Niemcy 
po latach odwiedzali miejsca swojego 
dzieciństwa. Ale to już jest w zaniku. 
Oczywiście Niemcy zaangażowali się 
fi nansowo w pomoc przy odbudowie na 
przykład Katedry Królewieckiej. Tylko 
znów musieli to fi nansować dwa razy, 
bo pierwszą transzę dofi nansowania 
rozkradziono i nie starczyło na remont.

Dzisiaj międzynarodowy charakter 
miasta nie polega na tym, że pojawiają 
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się w nim Niemcy, ale że mieszka-
ją w nim Azerowie, Ormianie i inne 
narodowości. Osiedle azerskie na 
wybrzeżu bałtyckim, a nie nowy Paryż 
czy Londyn. Ale oczywiście można 
spodziewać się w większym stopniu 
umiędzynarodowienia Królewca, jeśli 
miasto będzie otwarte i przyjazne. 

Podam przykład istniejących różnic 
kulturowych: gdy po zjednoczeniu 
Niemiec powstał pomysł zasadzenia 
alei drzew liczącej 2,5 tysiąca kilome-
trów wzdłuż dróg ciągnących się przez 
cały kraj, słowo stało się ciałem. Gdy 
o drzewach zasadzonych przy drogach 
mówi się na Mazurach czy w Okręgu 
Kaliningradzkim ważniejsze jest 
bezpieczeństwo kierowców. Otóż te 
same piękne aleje drzew przez byłego 
gubernatora Okręgu Kaliningradzkiego 
zostały kilka lat temu nazwane „ostat-
nimi żołnierzami Wehrmachtu” i tak 
też zostały potraktowane.

Z Królewcem związanych było 

wielu znanych intelektualistów; 

tu całe życie spędził wybitny & lo-

zof Immanuel Kant, który najpierw 

się uczył, a później wykładał na 

Uniwersytecie Królewieckim (w mie-

ście znajduje się jego muzeum). Ale 

i Polacy mieli swój wkład: czy to 

w powołanie uczelni, czy w rozwój 

miasta. Królewiec odwiedził, a może 

nawet przez krótki czas w nim 

mieszkał, Jan Kochanowski.

Gdyby polskie serce tak bardzo 
otworzyło się na Królewiec, to może 

warto by było dostrzec, że byliśmy 
nie tylko katolikami, ale i protestanta-
mi. I wtedy można prześledzić wkład 
Polaków w rozwój miasta.

Wielu trwałych śladów pobytu 
Kochanowskiego w Królewcu nie ma. 
Dzięki wysiłkowi naszego konsulatu 
powstał za to skwer Chopina z popier-
siem kompozytora. Miasto mogłoby 
znakomicie służyć rozwojowi współ-
pracy muzycznej, szkolnictwa muzycz-
nego. Można by też zacieśnić współ-
pracę z tamtejszą Cerkwią. Obecnie 
nawet niewielkie inicjatywy współpracy 
polsko-rosyjskiej mogą napotykać 
przeszkody i być przyjmowane nie-
chętnie. Na przykład w Braniewie jest 
jeden z większych cmentarzy żołnierzy 
radzieckich. Tam mogłyby się odbywać 
msze i modlitwy za ich dusze. Ale zaraz 
ktoś powie: w Donbasie giną Ukraińcy, 
a tutaj my Rosjanom będziemy czynić 
takie gesty. 

Czas jest niesprzyjający, niebezpiecz-
ny, sytuacja wymyka się spod kontroli, 
zdrowy rozsądek jest zamrożony.

Posiada Pan olbrzymią kolek-

cję pamiątek i książek związanych 

z Królewcem. Czy może Pan opowie-

dzieć o najcenniejszych ekspona-

tach tej kolekcji?

Nazwanie tego olbrzymią kolek-
cją jest lekkim nadużyciem, owszem 
powstał w moim domu osobny pokój 
z trzema szafami (rosyjską, litewsko-
-polską i niemiecką) oraz eksponatami 
zajmującymi wszystkie kąty i ściany. 

Miasto Krzy aków i Azerów – z J. Bahrem rozmawia G. Nurek Rozmowa numeru
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To tak zwany pokój królewiecki. Boleję 
nad tym, że nie jest to Bursztynowa 
Komnata, ale od czegoś trzeba za-
cząć. Znam miarę mego zbioru: jest 
skromny, ale przyjemny. Wkrótce cała 
kolekcja trafi  do województwa warmiń-
sko-mazurskiego. Oczami wyobraźni 
widzę, jak mieszkańcy Kaliningradu do 
południa odwiedzają Biedronkę, a po 
południu muzeum z tymi pamiątkami.

Kaliningrad zainteresował Pana na 

długo przed tym, gdy miasto prze-

stało być zamkniętą strefą, a Pan 

stworzył w nim polski konsulat. Pana 

wspomnienia z tego okresu czyta się 

jak wartką, ob& tującą w zaskakujące 

zwroty akcji powieść sensacyjną. Czy 

i dzisiaj Polacy traktowani są tam 

przez Rosjan z nieufnością?

To się zmieniło. Reakcje z tamtego 
czasu, początku lat dziewięćdziesią-
tych XX wieku, były dwojakie: gdy 
złożyłem ofi cjalną wizytę jako konsul 
generalny w administracji Obwodu, już 
następnego dnia na pierwszej stronie 
„Kaliningradzkiej Prawdy” napisano: 
Nas priznali! (Uznali nas!), co było 
objawem tęsknoty za uznaniem, by-
ciem dostrzeżonym. Ale jednocześnie 
były dowody podejrzliwości, praktyka 
śledzenia pracownika dyplomatyczne-
go. Urządzenie, które mnie fi lmowało 
i podsłuchiwało, było wmontowane 
w sufi t. Obsługą tego sprzętu zajmo-
wał się emerytowany starszy człowiek 
mieszkający nade mną. Nieszczęście 
dla niego polegało na tym, że ja rzadko 

wstawałem później niż o piątej rano, 
a on musiał to urządzenie uruchomić. 
Gdy wstawałem, przy tym okropnym 
budownictwie, gdzie wszystko było sły-
chać, mogłem śledzić oczami wyobraź-
ni, jak staruszek, nieszczęśliwy czło-
wiek, zwleka się z łóżka, szura nogami 
(z wysiłkiem, ale czego nie robi się dla 
ojczyzny), przemierza pokój i w kącie 
uruchamia sprzęt. To mnie niezmien-
nie wzruszało. Dzięki temu on jako 
emeryt miał jeszcze jakąś pracę. W dy-
plomacji musi pan liczyć się zawsze 
i wszędzie z podsłuchami, z byciem 
obserwowanym. Nawet jak pan pójdzie 
do restauracji Sowa i Przyjaciele.

Zapamiętywałem paradoksy: wysoki 
urzędnik KGB, który żegnając mnie, za-
wsze wypowiadał: „Z Bogiem”, co niby 
miało wzbudzić zaufanie. Doskonale 
wiedziałem, że pojawia się w tych 
samych miejscach nieprzypadkowo, 
a w urzędzie, w którym pracował, wisi 
portret Feliksa Dzierżyńskiego.

Dzisiaj znów jesteśmy na zakrę-
cie, możemy cofnąć się do zachowań 
plemiennych. Sytuacja jest taka, że 
nie wiem, czy wszystko co najlepsze 
już za nami, bo chciałbym, by było 
przed nami. Niestety nie mam po-
wodów do krzykliwego optymizmu. 
Kaliningrad jest testem dla naszej 
otwartości, odpowiedzialności i fanta-
zji. Zastanawiam się, czy ktoś rozważa, 
jak mamy uniknąć w przyszłości kon-
kurencyjności między polskimi por-
tami a Kaliningradem. Można zapytać 
Litwinów, dlaczego nie udał się projekt 
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2K (Kłajpeda-Kaliningrad). Ja tego nie 
wiem, ale sam pomysł współpracy był 
wizjonerski. W patrzeniu, myśleniu 
o naszych sąsiadach bardzo brakuje 
mi elementów wizjonerstwa. Ono 
było w polskiej polityce zagranicznej, 
w tekstach ekspertów na początku lat 
dziewięćdziesiątych minionego stule-
cia, kiedy „wszystko było możliwe”. I tak 
odrodzona Polska odrodziła się dyplo-
matycznie w Królewcu.

Musimy zadawać sobie pytania: Co 
to znaczy za parę lat – my i Litwini, 
my i Białorusini, my i mieszkańcy 
Kaliningradu? Nie bać się sięgać poza 
horyzont tego, co tu i teraz. Temu my-
śleniu musi towarzyszyć dobra wola, po 
to przecież rozwijamy myśl polityczną, 
po to snujemy wizje, aby w przyszłości 
było więcej współpracy międzynarodo-
wej, pokoju, korzyści.  

Jerzy Bahr (ur. 1944) jest jednym z najbardziej znanych polskich 

dyplomatów. Z Ministerstwem Spraw Zagranicznych związany od 

1974 roku, był między innymi konsulem generalnym w Kaliningradzie 

(1992-1994), ambasadorem na Ukrainie (1996-2001), w Turkmenistanie 

(1998-2001), na Litwie (2001-2005) i w Rosji (2006-2010). W 2013 roku 

został opublikowany wywiad rzeka z Jerzym Bahrem, który przepro-

wadził Jerzy Sadecki (Ambasador, Warszawa 2013).

Miasto Krzy aków i Azerów – z J. Bahrem rozmawia G. Nurek Rozmowa numeru



Jak zajmowa  si  Rosj  
i nie zwariowa ?
Justyna Prus-Wojciechowska

Co robić z Rosją? Z kim i jak rozmawiać, żeby zrozumieć to, co dzieje się z jej 

społeczeństwem? 

„Memoriał zgłoszony do likwidacji”; »Nowaja Gazieta« dostaje ostrzeżenie od 
Komisji Nadzoru” – donoszą polskie media jako ważne newsy z Rosji. Tak, są one 
ważne, ale bardziej dla nas niż dla Rosjan. „Władimir Putin zarzuca Ukrainie łamanie 
praw człowieka i wychwalanie UPA” – to już bardziej niepokoi dzisiaj Rosjanina, 
który wierzy, że jego rząd walczy z niesprawiedliwością i szerzącym się na świecie 
z amerykańskiego przyzwolenia faszyzmem. 

„To wy jesteście zaślepieni propagandą” – mówi reporterce TVN rosyjski dziennikarz. 
„U was, w polskiej telewizji, na pewno nie pokazali, jak ludzie z Majdanu wydłubali 
oko swojemu przeciwnikowi”. Za to rosyjska telewizja opowiedziała (pokazać coś, 
co się nie wydarzyło, byłoby trudno, chociaż z drugiej strony – dla chcącego nic 
trudnego) o tym, jak ukraińscy żołnierze ukrzyżowali w Donbasie małego chłop-
czyka. Od rana do wieczora trąbi się o gnębionej ludności rosyjskojęzycznej, która 
w rosyjskiej świadomości została przyrównana do obywateli Federacji Rosyjskiej, do 
„rodaków”. Propaganda jest tak skuteczna, że nawet sami mieszkańcy południowego 
wschodu Ukrainy uważają Kijów za najgroźniejszego wroga. 

Dziwadła z Kunstkamery 

W czasach pokoju, czyli przed konfl iktem na Ukrainie, można sobie było pozwolić 
na komfort iluzji, że niezbyt liczne kręgi „oświeconej” rosyjskiej inteligencji choć 
w pewnym stopniu były reprezentatywne. Dzisiaj to środowisko, jeszcze bardziej 
skurczone, nie stanowi miarodajnej próby nastrojów w Rosji. Owszem, ludzie ci 
mówią tym samym językiem, myślą w podobnych co my kategoriach. Mogą pró-
bować wyjaśnić nam pewne zjawiska, procesy. Ale jeśli w rosyjskiej świadomości 
istnieją, to tylko w kategoriach wygodnego chłopca do bicia, „zagranicznych agentów” 
albo „szakali, które żerują pod ambasadami”. Czytajmy więc, póki jeszcze można, 
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„Nowają Gazietę”, szanujmy, podziwiajmy, wspierajmy Memoriał i inne organizacje 
pozarządowe, ale nie zapominajmy, że – choć bardzo byśmy chcieli – to nie one 
mają dzisiaj w Rosji swojego „pięć minut”. I wszystko wskazuje na to, że długo jeszcze 
nie będą mieć.

Od oglądania rosyjskiej telewizji państwowej bolą zęby. Ale oglądać trzeba, bo 
w ten sposób chyba najbardziej można poczuć świat, w którym żyją dzisiaj Rosjanie. 
W telewizyjnych programach publicystycznych, gdzie prokremlowscy uczestnicy 
prześcigają się w demonstrowaniu „postaw propaństwowych”, oponenci pojawiają 
się z rzadka i raczej odgrywają rolę dziwadeł – prawie jak wyjętych z Kunstkamery 
– niż równoprawnych uczestników. 

Pierwyj, Rossija 24, NTW, „Komsomolskaja 
Prawda” to zarazem miejsca, gdzie wykuwa 
się rosyjska wizja świata, jak i odbicie tam-
tejszego społeczeństwa. Media państwowe 
są bezcennym źródłem wiedzy o Rosji, pod 
warunkiem że nie traktuje się ich jako media. 
To przedsiębiorstwa, które są przekaźnikiem 
państwowej ideologii albo przynajmniej jakiegoś zbioru pomysłów na ewentualną 
ideologię. To zwierciadło, w którym odbijają się zwykli Rosjanie i przyswajalne dla 
nich spojrzenie na świat.

Dobrym źródłem informacji są media ekonomiczno-polityczne, czyli „Wiedomosti” 
i rosyjski „Forbes”. Parę miesięcy temu rosyjski znajomy powiedział mi, że „istnieją 
jeszcze tylko dlatego, że nikt ich nie czyta”. Taki żarcik epoki „Krym-jest-nasz”, 
który jednak szybko stracił swoją aktualność. Nowa, przyjęta przez Dumę w eks-
presowym tempie i właśnie podpisana przez prezydenta, ustawa o ograniczeniu 
zagranicznej własności mediów może oznaczać poważne kłopoty dla obu tytułów. 
Przykład prezydenckiego doradcy ekonomicznego Siergieja Głazjewa pokazuje, że 
mogą oczywiście istnieć w XXI wieku różne ekonomie i pomysły typu „odczepmy 
rubla od dolara” i „odizolujmy się od Zachodu, bo konkurencja zabija naszą go-
spodarkę” wcale nie muszą być egzotyką. Niemniej jednak w Rosji ciągle jeszcze 
jest obecny zagraniczny kapitał, dla którego język rzetelnej analizy jest bardziej 
zrozumiały niż sowiecki bełkot Głazjewa. A sam Władimir Putin zapowiedział 
ostatnio, że Rosja „nadal będzie działać na rzecz poprawy klimatu biznesowego”. 
W związku z tym dobijanie gazet, które dają jakieś pojęcie o tym, co dzieje się 
z rosyjską gospodarką, a przez jej pryzmat – również i polityką – może się wy-
dać nadmierną brawurą. Co będzie, to czas pokaże, a na razie warto na pewno 
zaglądać do obu tytułów.

Od oglądania rosyjskiej telewizji 

państwowej bolą zęby. Ale oglądać 

trzeba, bo w ten sposób można 

poczuć świat, w którym żyją 

dzisiaj Rosjanie.



Publicystyka i analizy   Justyna Prus-Wojciechowska, Jak zajmowa  si  Rosj  i nie zwariowa ? 18

Bieg bez sterydów

Ciekawą i potrzebną lekturą są badania opinii społecznej. Dla rosyjskich władz 
są ważne, bo służą jako źródło legitymacji. Oto, proszę, działania Władimira Putina 
popiera 84 procent Rosjan. I to w zasadzie wyczerpuje temat. Gdyby dzisiaj odbywały 
się wybory, Putin wygrałby w cuglach – tak przecież wynika z sondaży. Rosyjski 
prezydent jest więc władcą w każdym calu demokratycznym, bo popiera go więk-
szość – tego argumentu używa się zarówno w Rosji, jak i na Zachodzie, by zamknąć 
usta tym przeklętym rusofobom, którzy zazdroszczą Putinowi jego popularności. 
Sondaże mają to do siebie, że interpretując rzeczywistość, jednocześnie nieco ją 
upraszczają. Owszem, dowiemy się z nich, że Władimir Putin wygra każde wybory, 
w jakich wystartuje, ale nie dowiemy się, dlaczego. „Proszę sobie wyobrazić wyścig, 
gdzie zdrowy, muskularny biegacz staje na starcie obok kobiety w ciąży i inwalidy 
bez nogi” – obrazowo tłumaczył to niedawno politolog Nikołaj Pietrow. Oczywiście 
bieg jest uczciwy, a biegacz nawet (!) nie bierze żadnych sterydów. I wygrywa. No 
kto by się spodziewał? 

Na temat rosyjskich sondażowni opinie są różne. Niektóre, jak Centrum Analityczne 
im. Jurija Lewady, mają nieposzlakowaną opinię. Inne, jak państwowy WCIOM, są 
traktowane z pewną ostrożnością. Ale, co do zasady, stanowią ważne źródło infor-
macji o stanie społeczeństwa. 

Środowiska eksperckie to kolejny 
temat. Pewnie to wina uprzedzeń, ale 
ostatnimi czasy mam wrażenie, że 
i w rosyjskiej analizie politycznej coraz 
więcej jest wewnętrznej „dyscypliny” 
i nadskakiwania Kremlowi. Czasem 
bardziej dyskretnego, czasem mniej. Gdy 

nazywający się politologiem deputowany Siergiej Markow opowiada dyrdymały, 
mało kto się tym przejmuje czy oburza, nikt nie traktuje go poważnie. Inaczej jest 
jednak, kiedy szanowany szef rosyjskiego Centrum Carnegie Dmitrij Trenin ostrzega 
Zachód przed drażnieniem Rosji na Ukrainie, bo to może ją zmusić do użycia broni 
atomowej i sprawić, że losy świata zawisną na włosku.

Cenię wielu rosyjskich analityków i specjalistów, zwłaszcza tych, którzy 
w trudnych czasach potrafi ą zachować przyzwoitość. Co do nazbyt krzykliwych 
kremlowskich apologetów mam jednak mieszane uczucia i, jakkolwiek jestem 
w stanie zrozumieć fascynację osiągnięciami rosyjskiego prezydenta, to muszę 
przyznać, że często owi specjaliści wykazują niestrawny dla mnie poziom cy-
nizmu. Podczas pewnej konferencji pewien bardzo miarodajny, a więc mocno 

Rosyjski prezydent jest władcą 

w każdym calu demokratycznym, bo 

popiera go większość – tego argumentu 

używa się w Rosji i na Zachodzie, by 

zamknąć usta rusofobom.
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prokremlowski i antyzachodni politolog przekonywał pozostałych uczestników 
o tym, jak wspaniałym krajem jest Rosja. I jak gardzi Zachodem, oczywiście. Pół 
godziny później opowiadał mi, że w Rosji nie da się żyć, a gdy jego żona zaszła 
w ciążę, natychmiast wysłał ją za granicę, bo „u nas nie można rodzić jak człowiek. 
Przez całą ciążę proponują ci aborcję. Żona nie mogła znieść takiego traktowania. 
Załatwiłem jej poród w Berlinie”. 

Czasem, w masochistycznym porywie, zaglądam do gazety „Zawtra” naczelnego 
stalinisty Aleksandra Prochanowa. Opłakując upadek ZSRR, nie porzucił swych 
ideałów i czekał na swój dzień. I oto dzień ten nastąpił, a Prochanow dorwał się 
w końcu do głosu. W imię Stalina porywa rodaków do walki z „czarną spermą fa-
szyzmu”, która zalewa Ukrainę. Jego pismo jeszcze 
niedawno nazywało się „Gazetą Duchowej Opozycji”. 
Dzisiaj jest już „Gazetą Państwa Rosyjskiego”. 
Nie należy również zapominać o całej serii por-
tali spod znaku Noworosji i Rosyjskiej Wiosny. 
Można tam wyczytać niezwykle pouczające rzeczy. 
„Paradoksalnie obecne »zamrożenie« sytuacji 
potrzebne jest Moskwie właśnie po to, by ją 
»podgrzać«. Podgrzać na prawej stronie Dniepru. Ponieważ kontynuacja działań 
bojowych na Ukrainie jest nieunikniona (!), podejrzewam, że pod przykrywką 
rozmów pokojowych toczą się tajne działania mające na celu rozhuśtanie sytuacji 
na zachodzie kraju” – pisze publicysta Noworosji na portalu „Russkaja Siła”. Na tym 
tle gazeta „Wzgliad”, regularnie publikująca teksty Aleksandra Dugina, kolejnego 
rosyjskiego „bohatera naszych czasów”, wygląda zupełnie niewinnie.

Wrażliwość

Profesor Karol Modzelewski, wielki autorytet w sprawach Rosji, zarzuca Polakom 
w niedawnym wywiadzie dla „Newsweeka” brak zrozumienia dla rosyjskiego my-
ślenia, według którego mocarstwowa logika wymaga, by Ukraina znajdowała się 
w rosyjskiej strefi e wpływów, Krym jest rosyjski, a Zachód, nie zgadzając się z tym, 
narusza niepisaną rozmowę z Moskwą: „wchodzi na pole, które miało pozostać 
w rosyjskiej strefi e wpływów”. I rzeczywiście w taką wizję świata wierzy większa, 
przytłaczająca część rosyjskiego społeczeństwa. 

„Dla ludzi w Rosji, zwłaszcza starszych, rozszerzenie NATO to tak, jakby po 
wojnie światowej Niemcy zaczęli budować ekspansywny blok militarny” – tłumaczy 
rosyjski politolog. „Ukraina to nie państwo, nie wiem nawet, jak to nazwać, to jakiś 
twór” – mówi młoda Rosjanka.

Na Zachodzie rozwinął się 

cały nurt „rozumiejących 

Rosję” i w ślad za Kremlem 

domagający się od całej reszty 

świata „zrozumienia rosyjskiej 

wrażliwości”.
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Na Zachodzie rozwinął się cały nurt „rozumiejących Rosję”, w ślad za Kremlem 
domagający się od całej reszty świata „zrozumienia rosyjskiej wrażliwości”. Argumenty 
w rodzaju „Ukraina nie może być niepodległa, bo Rosja boi się NATO”, „to wina Unii, 
że zaproponowała Kijowowi umowę stowarzyszeniową, nie trzeba było prowokować 
Rosji” – brzmią dziwnie. To tak, jakby nagle sąsiad wtargnął do mieszkania i zajął 
jeden pokój, tłumacząc, że potrzebuje go, bo tak się bezpieczniej czuje. Z jakiegoś 
powodu ci wyczuleni na „rosyjską wrażliwość” w ogóle nie widzą potrzeby, by Rosja 
choć trochę wczuła się w tę wrażliwość, która obowiązuje poza jej granicami. 

„Rozumienie cudzych racji nie oznacza przyjęcia ich za swoje, chociaż łagodzi 
temperaturę konfl iktu” – mówi profesor Modzelewski. I ma rację. „Rozumieć” 
i „akceptować” to dwie różne rzeczy. Musimy rozumieć to, co się dzieje w Rosji, 
chociażby dlatego, że potencjalnie jest to dla nas groźne. Akceptować tego nie mo-
żemy, bo dzisiejsza rosyjska wizja świata podważa wszystko, na czym zbudowaliśmy 
swój świat.   

Justyna Prus-Wojciechowska jest publicystką, pracuje w Polityka Insight. 



Emigracja rozczarowanych
Jadwiga Rogo a

Choć większość opuszczających Rosję nie robi tego z pobudek ideologicznych 

czy politycznych, to emigracja staje się aktem protestu przeciw rosyjskiemu 

modelowi państwa. Rosjanie wyjeżdżają, bo są zmęczeni korupcją, nadmierną 

regulacją gospodarki, ograniczaniem praw obywatelskich.

Ostatnie lata to czas wzmożonej emigracji tych, którzy z niepokojem i rozcza-
rowaniem patrzą na ostatnie wydarzenia w Rosji – powrót Władimira Putina na 
Kreml, nasilenie autorytaryzmu, pogorszenie perspektyw ekonomicznych, wreszcie 
– aneksję Krymu i agresję wobec Ukrainy. Środowisko oponentów Kremla zaczy-
na się kurczyć, a wielu z tych, którzy pozostali w Rosji, szykuje sobie zapasowe 
lądowiska za granicą, kupując tam mieszkania i lokując kapitały. Z drugiej strony, 
w dzisiejszym świecie fi zyczna nieobecność w Rosji nie oznacza nieobecności 
intelektualnej. Dowodzą tego przypadki Michaiła Chodorkowskiego i całej ple-
jady blogerów i dziennikarzy, którzy mieszkając poza Rosją, są stale obecni w jej 
przestrzeni informacyjno-dyskusyjnej.

Fale rosyjskiej emigracji

Choć emigracje z Rosji i Związku Radzieckiego – nawet w warunkach zamkniętych 
granic – właściwie nie ustawały, wyróżnia się kilka zasadniczych fal emigracyjnych. 
Pierwszą dużą falą w XX wieku stał się potok uciekinierów po bolszewickiej rewo-
lucji 1917 roku i w trakcie wojny domowej w latach 1917-1923, które wywróciły 
dotychczasowy porządek, przynosząc chaos, głód i zawieruchę. Fala ta zyskała miano 
„białej emigracji” – przed nową, „czerwoną” władzą uciekali przedstawiciele ancien 

régime’u, a wśród nich pisarze Władimir Nabokow i noblista Iwan Bunin, malarz 
Marc Chagall i tenor Fiodor Szalapin. Liczbę emigrujących wówczas historycy i or-
ganizacje międzynarodowe szacują na około półtora miliona osób.

Druga fala przypadła na okres II wojny światowej. Znaczna część osób, które ze 
Związku Radzieckiego wyjechały lub zostały wywiezione (w tym bałtyccy Niemcy, ale 
także Rosjanie czy Ukraińcy, których część była kolaborantami III Rzeszy), pozostała 
za granicą – ich liczbę szacuje się od 0,7 miliona do miliona osób.



Trzecia „zimnowojenna” fala trwała od końca wojny aż po kres ZSRR – wówczas 
Związek opuściło około pół miliona ludzi. Dużą część tej emigracji stanowili radzieccy 
Żydzi, którym po raz pierwszy umożliwiono masowy wyjazd po wojnie sześciodniowej 
– w latach 1969-1975 do Izraela (lub przez Izrael na Zachód) wyjechało około 100 
tysięcy radzieckich obywateli. Żartowano, że nawet wielu rdzennych Rosjan odkryło 
wówczas u siebie żydowskie korzenie. Ta fala emigracji była też nazywana inteligencką 
czy dysydencką, z dopiskiem „wybrali wolność”. Wśród najbardziej znanych emigran-
tów, którzy opuścili wówczas kraj (czy raczej zostali z niego wydaleni), byli pisarze 
dysydenci Aleksander Sołżenicyn i Władimir Bukowski, wymieniony na chilijskiego 
komunistę Luisa Corvalána. W kolejnych latach narastała za to liczba tak zwanych 
otkaznik’ów – ludzi, których wnioski o emigrację zostały odrzucone (wśród nich 
także dominowały osoby pochodzenia żydowskiego), co wzbudziło liczne protesty na 
Zachodzie i zaowocowało słynną poprawką Jacksona-Vanika, wprowadzającą wobec 
Związku Radzieckiego ograniczenia handlowe (poprawka działała aż do roku 2012).

Wreszcie, u schyłku, a zwłaszcza po upadku ra-
dzieckiego imperium ruszyła czwarta fala emigracji, 
kierowana z reguły pobudkami ekonomicznymi 
i ochrzczona „kiełbasianą”, która rozpoczęła się około 
1987 roku i zaczęła opadać pod koniec kolejnej de-
kady Za granicę wyjechało wówczas około miliona 

osób. Najpopularniejszym krajem docelowym były Niemcy, po których następował 
Izrael (rosyjskojęzyczni migranci stanowią dziś około 20 procent jego populacji), 
Kanada, USA i Finlandia.

Po rozpadzie Związku Radzieckiego, a zwłaszcza w ostatniej dekadzie, mierzenie 
emigracji stało się znacznie bardziej skomplikowane. Granice zostały otwarte, mobilność 
mieszkańców Rosji wzrosła, pewna grupa Rosjan ma też drugie obywatelstwo bądź 
pobyt stały w innym kraju, w którym spędza jakiś czas w ciągu roku, formalnie nie 
emigrując. Wielu Rosjan korzysta też z zagranicznych staży, stypendiów i kontraktów. 
Trudno dziś jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, jaką część z nich można uznać 
za emigrantów, a jaką za obywateli świata, co dzisiaj jest emigracją, a co cyrkulacją.

Pośród emigrujących w ciągu ostatnich dwudziestu lat w poszukiwaniu lepszego 
życia zdarzały się grupy, może niezbyt liczebne w ogólnej masie emigrujących, lecz 
kierowane wyraźną motywacją. Jedną z nich byli po 2003 roku emigranci „juko-
sowscy” – kilkuset menedżerów fi rmy uciekło z Rosji po aresztowaniu Michaiła 
Chodorkowskiego, Płatona Lebiediewa i szeregu innych przedstawicieli koncer-
nu. Większość menedżerów i prawników, zwłaszcza średniego szczebla, osiadła 
w Londynie, a główni akcjonariusze – Leonid Niewzlin, Michaił Brudno, Władimir 
Dubow – w Izraelu (tę emigrację dobrze przedstawia fi lm dokumentalny Cyrila 

Wśród Rosjan, zwłaszcza 

tych zamożniejszych, rośnie 

pesymizm co do dalszego 

rozwoju sytuacji w kraju.
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Tuschi Chodorkowski). Emigrację jukosowską uwieńczył sam Chodorkowski, który 
po dziesięciu latach spędzonych w więzieniu opuścił Rosję i zamieszkał w Szwajcarii.

Exodus białych kołnierzyków

Jak podkreślają socjolodzy, proces migracji poradzieckiej jest ciągły i nieprzerwany. 
Każde uogólnienie będzie zarazem uproszczeniem – ile osób, tyle pobudek do wyjazdu 
z kraju. Mimo to warto poszukać pewnego wspólnego mianownika motywacyjnego, 
który można przypisać osobom wyjeżdżającym z Rosji w ostatnich latach. Leonid 
Berszydski, znany dziennikarz i pierwszy redaktor naczelny renomowanego dzien-
nika „Wiedomosti”, który niedawno sam wyjechał z Rosji, ukuł termin „emigracja 
rozczarowania”. Rzeczywiście, rozczarowanie wydaje się słowem kluczem do wielu 
niedawnych wyjazdów, zwłaszcza w przypadku osób z nazwiskiem i dorobkiem. To 
rozczarowanie zawiedzionymi oczekiwaniami na liberalizację, którą obiecywały rządy 
Dmitrija Miedwiediewa, powrotem Władimira Putina i nasileniem represji wobec 
oponentów, ostrym antyzachodnim kursem i coraz mroczniejszymi perspektywami 
ekonomicznymi. Wśród Rosjan, zwłaszcza tych zamożniejszych, rośnie pesymizm co 
do dalszego rozwoju sytuacji w kraju, zarówno politycznej, jak i socjalno-ekonomicznej, 
narastają obawy o los własny i swoich dzieci. Część z nich zaczyna „głosować nogami”, 
opuszczając kraj. Trend ten odnotował nawet wieloletni członek putinowskiej ekipy 
German Gref, obecny szef Sberbanku. Wyrażając swoje rozczarowanie narastającym 
autorytaryzmem i decyzjami Kremla, sprzecznymi z logiką gospodarczą, Gref skon-
statował, że dzisiaj rosyjscy przedsiębiorcy, zamiast w kolejce do rejestracji nowych 
przedsiębiorstw, ustawiają się w kolejce do uzyskania pobytu stałego za granicą.

Skalę dzisiejszej migracji trudno precyzyjnie określić. 
Wg Eurostatu, w roku 2012 liczba imigrantów z Rosji 
wyniosła prawie 29 tys. osób, a przeszło 18 tys. obywateli 
Rosji uzyskało obywatelstwo krajów unijnych. W 2012 
r. Rosja była na 6. miejscu pośród tzw. krajów pocho-
dzenia imigrantów – w Unii rezydowało łącznie ok. 
600 tys. osób pochodzących z Federacji Rosyjskiej. Z kolei znany ekspert Władisław 
Inoziemcew  przytacza szacunki, wskazujące na tendencję wzrostową emigracji – 
w latach 2008-2011 z Rosji wyjeżdżało ok. 40 tys. osób rocznie, w 2012 r. – już 123 
tys., a w 2013 – 186 tys. (w 2014 prognozowany jest dalszy wzrost). Według badań 
ośrodka Lewady, w ostatnich latach z Rosji co roku emigruje ok. 50 tys. osób. Dane 
Lewady i inne badania mówią, iż znaczna część wyjeżdżających to osoby z wyższym 
wykształceniem, w wieku 30+, co potwierdza tezę, iż większość tej emigracji można 
określić jako „ucieczkę mózgów”.

Elity i przedstawiciele 

klasy średniej inwestują 

w nieruchomości, głównie 

w Europie.
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Zainteresowanie emigracją ilustrują także badania nastrojów społecznych: według 
Centrum Lewady w ostatnich latach brało ją pod uwagę 17-22 procent Rosjan (w tym 
około 45 procent studentów). Jednak już pytanie o konkretne przygotowania do wy-
jazdu obniżają tę liczbę co najmniej dziesięciokrotnie. Eksperci Lewady przestrzegają, 
że dane te warto traktować nie tyle jako wskaźnik aktywności migracyjnej Rosjan, 
ile jako barometr społeczny mierzący stosunek Rosjan do długofalowych procesów 
zachodzących w kraju i poziom ich zaufania do instytucji polityczno-społecznych. 
Motywację Rosjan do emigracji badacze Centrum Lewady, Lew Gudkow, Borys 
Dubin i Natalia Zorkaja, opisali w 2011 roku i  jest to nadal diagnoza precyzyjna 
i aktualna: „To nie jest kwestia posiadania pieniędzy czy możliwości ich zdobycia – 
nasi respondenci potrafi ą to robić. To świadomość chronicznego braku poczucia 
bezpieczeństwa, uczucia poniżenia, uzależnienia, braku wolności, stałego zagrożenia 
ze strony agresywnego środowiska społecznego. Nowoczesne europejskie normy 
i zasady są ograniczane, a niekiedy całkowicie rugowane z naszej codzienności pełnej 
przemocy, chamstwa, uległości i postaw lokajskich. Jest to problem o wiele szerszy 
niż sprzeciw wobec obecnej władzy. To kwestia przepaści cywilizacyjnej między 
człowiekiem prawie europejskim (przynajmniej w wybranych grupach), a nadal 
pańszczyźnianym środowiskiem społecznym”.

Emigranci polityczni

Niewielką, choć wyrazistą grupę pośród najnowszej emigracji stanowią osoby 
uciekające z Rosji przed ryzykiem prześladowań politycznych. Prześladowania te 
nasiliły się po powrocie na Kreml Władimira Putina i zainicjowaniu fali represji 
wobec oponentów. Pierwszym sygnałem, że żarty się skończyły, był wyrok dwóch 
lat kolonii karnej dla członkiń Pussy Riot za happening w moskiewskiej cerkwi, 
który nawet przy braku sympatii dla wykonawczyń można było uznać najwyżej za 
chuligański wybryk. Kolejnym straszakiem dla oponentów stał się tak zwany proces 
6 maja (lub proces Błotny) – sprawa karna wszczęta po masowym wiecu protesta-
cyjnym 6 maja 2012 roku na moskiewskim placu Błotnym. W procesie, który ciągnie 
się po dziś dzień i obejmuje około trzydziestu oskarżonych, zapadło już dziewięć 
wyroków: pierwszy skazany, młody biznesmen Maksim Łuzianin, dostał karę 4,5 
roku kolonii, pozostałe kary wahały się w granicach trzech lat kolonii, a  jeden 
z oskarżonych Michaił Kosienko prawie dwa lata był poddawany przymusowemu 
leczeniu psychiatrycznemu (nie udzielono mu nawet przepustki na pogrzeb matki, 
która zmarła w tym czasie). Większość aresztowanych i skazanych nie było liderami 
opozycji i nie angażowało się bezpośrednio w działalność polityczną – po prostu 
przyszli na wiec, by wyrazić sprzeciw wobec polityki władz. Aresztując i skazując 
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na niewspółmiernie surowe wyroki przeciętnych uczestników protestów, władze 
wysłały więc sygnał do wszystkich „niezadowolonych”, który miał im uświadomić, 
jak bardzo wzrosła cena bycia oponentem.

Jedną z wielu konsekwencji procesu Błotnego była ucieczka z Rosji kilkudziesięciu 
uczestników protestów, którzy wystąpili o azyl w kilku krajach. Aleksiej Diewiatkow 
i dziennikarka Jenny Kurpen poprosili o azyl na Ukrainie, Anastasija Rybaczenko 
– w Niemczech, Wsiewołod Czernozub – na Litwie, lider Lewego Frontu Aleksiej 
Sachnin – w Szwecji, a działacz LGBT Aleksiej Kisielow – w Hiszpanii. Najbardziej 
dramatyczny był los Aleksandra Dołmatowa, działacza Innej Rosji i inżyniera w fi rmie 
zbrojeniowej, który został zatrzymany po wiecu na placu Błotnym, lecz po wyjściu 
z aresztu uciekł do Holandii i wystąpił o azyl polityczny. Gdy jego wniosek został 
odrzucony, Dołmatow popełnił samobójstwo w ośrodku dla uchodźców. Można 
domniemywać, że obawiał się prześladowania ze strony rosyjskich służb jako osoba, 
która miała dostęp do technologii zbrojeniowych i mogła je „sprzedać” za granicą.

Również w 2012 roku do Estonii uciekł ekolog 
Suren Gazarian, ścigany listem gończym – wsz-
częto przeciwko niemu kilka spraw po tym, jak 
nagłośnił nielegalną budowę rezydencji władz 
nad Morzem Czarnym (w tym rezydencji Putina). 
Do Wilna z kolei przeniosła się Lilia Szybanowa, 
szefowa zrzeszenia obserwatorów wyborczych 
Gołos. Organizacja ta, od lat będąca solą w oku władz za ujawnianie naruszeń 
wyborczych, została w 2013 roku uznana za „agenta zagranicznego” i zawieszona. 
Do Kazachstanu wyprowadziła się natomiast (jak zaznacza – tymczasowo) Maria 
Baronowa, aktywistka polityczna i uczestniczka protestów. Jednym z ostatnich 
uciekinierów politycznych stał się Władimir Aszurkow, należący do najbliższych 
współpracowników Aleksieja Nawalnego – lidera opozycji, który od lutego przebywa 
w areszcie domowym. Aszurkow, który także stał się przedmiotem zainteresowania 
organów ścigania, poprosił o azyl w Wielkiej Brytanii.

Ucieczka mózgów i kapitałów

Mimo że większość emigrujących z Rosji nie robi tego z pobudek ideologicznych 
czy politycznych, emigracja najczęściej staje się swoistym aktem protestu przeciwko 
rosyjskiemu modelowi państwa. Część emigrujących szuka lepszych warunków do 
samorealizacji, bo są zmęczeni zmaganiem z korupcją, nadmierną regulacją go-
spodarki, brakiem gwarancji praw własności i innych praw obywatelskich. W wielu 
przypadkach to poszukiwanie sprzyjającego środowiska społecznego i socjalnego 
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najnowszej emigracji stanowią 

osoby uciekające z Rosji 

przed prześladowaniami 

politycznymi.



Publicystyka i analizy   Jadwiga Rogo a, Emigracja rozczarowanych26

dla siebie lub swoich dzieci. Część wywozi kapitały, których bezpieczeństwo budzi 
coraz większe obawy, i lokuje je w zagraniczne aktywa. Są i tacy, którzy konwertują 
dotychczasowy dorobek w „pogodną jesień życia” – sporo osób, zwłaszcza starszych, 
wynajmuje swoje moskiewskie mieszkania i całkiem nieźle żyje z tych pieniędzy 
czy to w Czechach, czy w Indiach (w stanie Goa od lat funkcjonuje duża rosyjska 
diaspora, a lokalsi narzekają, że Rosjanie całkowicie go skolonizowali).

Najłatwiej w innym kraju odnaleźć się mogą wysokiej 
klasy specjaliści posiadający uniwersalne kwalifi kacje 
– głównie w zakresie nauk ścisłych (IT, zarządza-
nie). Równie dobrze mogą sobie poradzić wybitni 
naukowcy. Trudniej może być osobom związanym 
z obszarem kultury i języka – pisarzom, reżyserom, 

dziennikarzom (choć tezę tę obala Michaił Szyszkin – jeden z najlepszych współcze-
snych rosyjskich pisarzy, który od dwudziestu lat mieszka i tworzy w Szwajcarii). To 
właśnie dziennikarze stoją dziś przed poważnym dylematem. Wielu z nich traci w Rosji 
nie tylko możliwość swobodnego pisania, lecz także miejsca pracy. Wiele mediów, 
w tym internetowych, zostało w ostatnich latach przejętych i podporządkowanych 
przez władze, a niepokorni dziennikarze zwolnieni. Decyzja o pozostaniu w Rosji to 
często wybór między szukaniem pracy w mediach prokremlowskich, ze wszystkimi 
konsekwencjami takiego kroku, i całkowitą zmianą zawodu. Wielu znanych dzien-
nikarzy już wyjechało z Rosji. Do Berlina udał się wspomniany Leonid Berszydski, 
do Stanów Zjednoczonych – redaktor naczelny hipsterskiej „Afi szy” Aleksandr 
Gorbaczow, do Szwajcarii – popularny dziennikarz i bloger Oleg Kaszyn, a do Rygi – 
Galina Timczenko, szefowa najlepszego do niedawna portalu informacyjnego Lenta.
Ru, przejętego przez władze. Timczenko, w ślad za którą z Lenty odeszła większość 
dziennikarzy, właśnie startuje tam z nowym rosyjskojęzycznym portalem, roboczo 
nazwanym Meduza.

Odrębną kategorią jest emigracja kapitałów, w której przodują przedstawiciele 
rosyjskich elit. Od lat, w ramach specyfi cznej umowy z Kremlem, elity były udzia-
łowcami rosyjskiej piramidy korupcyjnej, a znaczną część zdobywanych kapitałów 
lokowały na Zachodzie. W dobrym tonie było posiadanie tam rezydencji i mieszkań, 
kształcenie dzieci w zachodnich szkołach i na uniwersytetach. Wedle doniesień, na 
Zachodzie zamieszkały nawet obie córki Putina – starsza w Holandii, a młodsza 
w Austrii. W ostatnich latach sytuacja jednak się zmieniła. Znaczna część elit (tak 
biznesowych, jak i administracyjnych) niechętnie przyjęła powrót Putina na trzecią 
kadencję i obrany przez Kreml ostry antyzachodni kurs. Z kolei ten ferment w eli-
tach rozgniewał prezydenta i napędził politykę „nacjonalizacji” elit. Polityka ta ma 
na celu ograniczanie powiązań elit z Zachodem, które w przekonaniu prezydenta 

Emigracja wcale nie oznacza 

nieobecności w rosyjskiej 

przestrzeni informacyjnej 

i dyskusyjnej.
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osłabiają ich lojalność wobec ojczyzny. Na głośnym przemówieniu w ramach Klubu 
Wałdajskiego w 2013 roku prezydent zdemaskował „quasi-kolonialną część elity, 
która postawiła na kradzież i wywóz kapitałów i nie wiąże swojej przyszłości z kra-
jem, w którym te kapitały nabyła”. Urzędnikom państwowym i szefom rozmaitych 
państwowych i półpaństwowych spółek zakazano posiadania kont bankowych za 
granicą, zacieśniono kontrolę nad będącymi ich własnością aktywami zagranicznymi, 
a stworzona w Administracji Prezydenta komisja do spraw deklaracji majątkowych 
monitoruje nie tylko wielkość majątków, ale i przepływy fi nansowe. Od niedawna 
obowiązuje także nakaz zgłaszania w Federalnej Służbie Migracyjnej posiadania 
drugiego obywatelstwa, co także dotyczy głównie elit. Najmocniejszym ciosem 
w poczucie bezpieczeństwa elit stała się sprawa Władimira Jewtuszenkowa: lojalny 
do bólu biznesmen, który nie chciał odstąpić bliskiemu Kremlowi magnatowi fi rmy 
naftowej Basznieft, został aresztowany, a odebranie mu nie tylko Baszniefti, ale i ca-
łej reszty aktywów uznaje się za przesądzone. Działania te spotęgowały obawy elit 
i nasiliły odpływ kapitału z Rosji: z 55 miliardów dolarów w 2012 roku i 63 miliardów 
dolarów w 2013 roku skoczył on do 75 miliardów już w pierwszej połowie tego roku 
(na cały rok 2014 prognozowany jest rekordowy poziom 150 miliardów dolarów). 
Wielu biznesmenów próbuje też spieniężyć posiadane w Rosji nieruchomości: już 
w ubiegłym roku media pisały, że na co trzeciej rezydencji na elitarnej Rublowce 
wisi wywieszka z napisem „Sprzedam”.

Zarówno elity, jak i przedstawiciele klasy średniej, którzy także wywożą swoje 
oszczędności z Rosji, inwestują w nieruchomości, głównie w Europie. Proces ten 
trwa zresztą już od lat. O skolonizowanych przez Rosjan Karlovych Varach chodzą 
legendy. Zamożniejsi kupują nieruchomości w Londynie i na Lazurowym Wybrzeżu, 
skromniejsi – w Czechach, Bułgarii czy łotewskiej Jurmali. Łotwa jest zresztą jedną 
z ulubionych destynacji dla „uciekających”: poza bliskością kulturową i językową, 
ustawodawstwo tego kraju przewiduje, że zakup nieruchomości bądź otwarcie konta 
w banku (250-300 tysięcy euro) uprawnia do wystąpienia o pobyt stały w tym kraju, 
co daje możliwość swobodnego poruszania się w ramach strefy Schengen. Łotwa 
zaczęła już być nazywana rosyjskim klubem arystokratycznym, do którego drzwi 
otwiera symboliczny, jak na rosyjskie standardy, wydatek.

Emigrated but not disconnected

Charakterystycznym rysem obecnej emigracji jest jej tymczasowość i połowicz-
ność. Znacznie częściej niż na całkowitą emigrację ludzie decydują się na wyjazdy 
na czas określony (stypendia, staże, projekty – na rok lub kilka lat) lub życie „na dwa 
domy/dwa kraje”. Wiele osób, kupując mieszkania za granicą, a nawet wywożąc tam 
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rodziny i składając wnioski o pobyt, nadal utrzymuje w Rosji działalność, mieszka-
nie, interesy. Mieszkanie za granicą traktują raczej jako „zapasowe lądowisko” – na 
wypadek dalszego nasilenia tendencji autorytarnych i ograniczania kontaktów z za-
granicą (w Rosji coraz częściej mówi się o ograniczeniu, a w perspektywie – zakazie 
wywozu kapitałów, a nawet o „wizach wyjazdowych”). Wiele takich osób podkreśla, 
że zostaną w Rosji, „jak długo się da”, a w przypadku wyjazdu – chętnie powrócą, 
jeśli sytuacja w Rosji za kilka lat się zmieni. Prawdopodobieństwo tych powrotów 
może zwiększać także to, że w wielu przypadkach emigracja – mimo zamieszkania 
w bardziej komfortowym kraju – będzie trudnym testem językowo-kulturowym. 
Dla wielu osób, w Rosji cenionych i rozpoznawalnych, będzie ona często równała 
się obniżeniu statusu społecznego i prestiżu.

Warto też pamiętać, że często emigracja czy półemigracja wcale nie oznacza 
nieobecności w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej i dyskusyjnej. W dzisiejszym 
zglobalizowanym i zwirtualizowanym świecie obecność fi zyczna jest tylko jedną 
z możliwych form obecności i oddziaływania. Wielu „nowych emigrantów” prowa-
dzi działalność związaną z Rosją i jest w niej stale obecna. Najpopularniejsi rosyjscy 
blogerzy – Andriej Malgin, Oleg Kaszyn, Rustem Adagamow – choć opuścili kraj 
po atakach i restrykcjach, to dalej piszą i są czytani przez setki tysięcy czytelników 
w Rosji. Blog Andrieja Malgina (avmalgin.livejournal.com) jest niemalże instytucją 
i z powodzeniem może zastępować wielu czytelnikom monitoring mediów i agencji 
informacyjnych. Równie płodny jest Oleg Kaszyn, codziennie zamieszczający zawrot-
ną liczbę bukw na swojej stronie Kashin.guru i kontach na Facebooku i Twitterze. 
Można się spodziewać, że także portal Galiny Timczenko, fi zycznie ulokowany 
w Rydze, będzie czytany w Rosji jako przeciwwaga dla zmasowanej kremlowskiej 
propagandy. Również Michaił Chodorkowski, choć nie może wjechać do Rosji 
z uwagi na roszczenia podatkowe, aktywnie rozwija swój nowy projekt polityczny. 
W sprzyjających okolicznościach projekt ten może przyciągnąć część rosyjskich elit, 
coraz bardziej zaniepokojonych polityką Kremla, i stanowić zalążek kontrelity. O ile 
władze nie „odłączą internetu”, co jest popularnym ostatnio, choć mało realnym 
straszakiem – rosyjska emigracja może nawet z oddali uczestniczyć w życiu Rosji. 
A wielu z nich, przewidując potężny kryzys gospodarczy i systemowy jako skutek 
obecnej polityki władz, już dziś wydaje się zastanawiać, z jaką alternatywą może 
powrócić, gdy będzie już „po”.  

Jadwiga Rogoża jest analityczką Ośrodka Studiów Wschodnich im. 

Marka Karpia oraz stałą współpracowniczką „Nowej Europy Wschodniej”.



Miej lustro i patrz w lustro 
Mychaj o Sztekel

Przez wiele lat ukraińscy politycy i działacze o orientacji proeuropejskiej opo-

wiadali nam, jak Micheilowi Saakaszwilemu udało się zreformować milicję. 

Kiedy jednak sami stanęliśmy przed koniecznością wery& kacji kadr, okazało 

się, że sprawa jest skomplikowana.

Natychmiast po zwycięstwie Majdanu nowe władze ze sceny na rewolucyjnym placu 
wyznaczyły dwójkę narodowych reformatorów – dziennikarkę Tetianę Czornowoł, 
która miała rozprawić się z korupcją, i społecznego działacza Jehora Sobolewa. Nie 
otrzymali oni jednak realnych pełnomocnictw, starali się więc przepchnąć przez 
parlament ustawę, która miałaby pozwolić im zająć się tym, czego oczekiwał od 
nich naród – walką z przegniłym systemem.

Raz, a porządnie

Nie minęło pół roku, a Czornowoł odeszła ze stanowiska. Poinformowała, że nie-
którzy ministrowie sabotują politykę premiera, co sprawia, iż walka z korupcją staje się 
niemożliwa. W sierpniu zginął jej mąż – walczył w strefi e operacji kontrterrorystycznej 
w batalionie Azow jako ochotnik. Większe sukcesy odnosiła grupa Jehora Sobolewa. 

We wrześniu Rada Najwyższa przyjęła ustawę o oczyszczeniu władzy. Regulacja 
doprowadzi najprawdopodobniej do ogromnej czystki. Zdaniem premiera Arsenija 
Jaceniuka, może to dotyczyć nawet miliona osób.

Mechanizm działania ustawy jest prosty: zawiera ona listę stanowisk, jakich przez 
pięć bądź dziesięć lat nie mogą zajmować obywatele, którzy łącznie przez co naj-
mniej rok sprawowali kierownicze funkcje w czasach reżimu Wiktora Janukowycza. 
Zakazem objęci zostaną nie tylko byli ministrowie czy wojskowa wierchuszka. Ustawa 
lustracyjna tyczyć się będzie również między innymi przewodniczących administracji 
regionalnych i rejonowych. Na liście „zakazanych” stanowisk nie ma jednak tych, 
które obsadzane są w drodze wyborów – osoba uznana za „winną” będzie mogła 
zostać więc deputowanym lub nawet prezydentem.

Lustrowane będą również osoby pracujące w czasie trwania protestów na Majdanie 
w organach ścigania, sądowych i nadzorczych – wyjątek zostanie zrobiony dla tych, 
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którzy dobrowolnie podali się wówczas do dymisji. Według słów współpracownika 
Jehora Sobolewa, działacza społecznego Karla Wołocha, jeśli dana osoba była gotowa 
pracować w organach, które władza wykorzystywała jak pałkę, nie zasługuje ona, 
aby nadal sprawować swoją funkcję – naród nie będzie jej ufał.

Ustawa lustracyjna przewiduje także weryfi kację majątku urzędników: jeśli nie 
mogą oni wyjaśnić, skąd pochodziły środki na zakup danych dóbr, również zostaną 
zwolnieni i objęci dziesięcioletnim zakazem pracy w organach państwowych.

– To nie kara – tłumaczy Karl Wołoch. – Nie wysyłamy do więzienia człowieka, 
który nie potrafi  wytłumaczyć, jak wszedł w posiadanie tej czy innej rzeczy, i nie 
odbieramy mu jej. Prosimy tylko, żeby usunięto go z zajmowanego stanowiska.

Ostatnim kryterium lustracyjnym będzie jakakolwiek współpraca z radzieckim 
KGB bądź praca na partyjnych lub komsomolskich stanowiskach kierowniczych 
w czasach ZSRR. Podpada pod nie nawet obecny szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. 
Nastręcza to wielu trudności. Po pierwsze, istnieje obawa, że zdymisjonowanych 
zostanie tak wiele osób, iż zabraknie kadr, aby je zastąpić. Po drugie, znaczna część 
informatorów KGB mogła zostać nimi ze strachu bądź przymusu.

Członkowie grupy inicjatywnej, która o przy-
jęcie ustawy lustracyjnej zabiegała już od wielu 
miesięcy, twierdzą, że losy jej powstawania były 
burzliwe. Z początku propozycję aktu wysunąć 
miał prezydent, ale – według Wołocha – Petro 
Poroszenko odrzucił tę możliwość. Zamiast 
tego jego autorami zostało kilku deputowa-

nych z różnych frakcji, jednak istota regulacji się nie zmieniła: priorytetem nadal 
było oczyszczenie władz z osób o radzieckiej przeszłości, skorumpowanych oraz 
sojuszników Janukowycza.

Implementację ustawy kontrolować ma osobny departament w Ministerstwie 
Sprawiedliwości, przy którym powstanie także rada społeczna. Wśród jej członków 
będą Sobolew i Wołoch. Departament będzie przyglądać się, jak władze lustrują 
same siebie. 

– Nie ma mowy o żadnej subiektywności – wyjaśnia Wołoch. – Jeśli o kimś 
wiadomo, że spełnia któreś z lustracyjnych kryteriów, należy poinformować o tym 
jednocześnie Najwyższą Radę Sprawiedliwości i Ministerstwo Sprawiedliwości. 
Wówczas odpowiedzialny za lustrację departament musi określić, czy dana osoba 
powinna ponieść konsekwencje czy nie.

Implementację ustawy 

kontrolować ma departament 

w Ministerstwie Sprawiedliwości: 

komórka będzie przyglądać się, 

jak władze lustrują same siebie.


