
Rozpad ZSRRCzęść 4: Reinterpretacja po dwudziestu latach Pod redakcją Anny Jach i Michała KuryłowiczaWstęp
Rozpad Związku Radzieckiego przed dwudziestu laty, chociaż stanowił symboliczny koniec komunizmu, bynajmniej jednak nie oznaczał „końca" historii, jak prognozował w błyskotliwym wówczas eseju amerykański myśliciel Francis Fukuyama’. Obszar pozostały po komunistycznym imperium zajęło piętnaście nowych państw, których późniejsza ewolucja polityczna rozwiała nadzieje na rozprzestrzenienie się tam zasad demokracji liberalnej i wolnej konkurencji1 2. ZSRR pozostawił w spadku swoim następcom nierozwiązane, a raczej dopiero nabrzmiewające, problemy: polityczne, gospodarcze, a może przede wszystkim kulturowe. Zmaganie się z nimi zajęło młodym państwom minione dwudziestolecie i wciąż nie ma pewności, że proces ten, zwany transformacją, zmierza ku końcowi.

1 W 1989 r. Francis Fukuyama opublikował w czasopiśmie The National Interest esej The 
End ofHistory? Stał się on kanwą dla książki o zbliżonym tytule: The End ofHistory and the 
Last Mart, wydanej trzy lata później. Polska wersja: F. Fukuyama, Koniec historii, przekł. T. Bieroń, M. Wichrowski, Poznań 1996.2 Jedynym wyjątkiem są republiki bałtyckie: Litwa, Łotwa i Estonia, wobec których również zgłaszane są zastrzeżenia co do ich polityki mniejszościowej.' J. Staniszkis, Postkomunizm. Próba opisu, Gdańsk 2001, s. 249, Idee i Polityka.
4 Ibidem, s. 137.

Wypada zgodzić się z Jadwigą Staniszkis, przekonującą, że ład postkomunistyczny obficie czerpał z „instytucjonalnego i «układowego» dziedzictwa” poprzedniej epoki3. Przeobrażania systemów politycznych i ekonomicznych, praktycznie na całym obszarze postradzieckim dokonywały elity komunistyczne, przebrane w międzyczasie w garnitury narodowe. Przedstawiciele nomenklatury najczęściej nie posiadali sprecyzowanej wizji niepodległości swoich krajów, jednak jako jedyni mieli za sobą praktykę sprawowania władzy. Dysponowali też odziedziczonymi po czasach radzieckich, rozwiniętymi strukturami organizacyjnymi, wspierającymi ich działania. Ucząc się zarządzania już nie tylko partią czy republiką związkową, ale całym państwem, odwoływali się do wielu, częstokroć sprzecznych ze sobą, tradycji. Taka strategia modernizacji, zwana neotradycjonalizacją, czyli „selektywnym [...] przywoływaniem elementów z przeszłości celem stawienia czoła aktualnym wyzwaniom"4, patronowała 
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niemal każdemu posunięciu rządzących. Dziedzictwo komunizmu łączyli oni z doświadczeniami europejskiej demokracji oraz historycznymi osiągnięciami własnych narodów. Elementy gospodarki rynkowej przeplatali reliktami systemu centralnego planowania. Owo korzystanie z własnego i obcego dziedzictwa ideowego i instytucjonalnego odbywało się w sposób wybiórczy, bez uwzględnienia „aksjologicznych i instytucjonalnych warunków brzegowych, które w przeszłości decydowały o społecznym sensie przenoszonych rozwiązań”, wreszcie przy naruszeniu zasady sekwencyjności - uprawomocniającej tradycję5.

5 Ibidem, s. 139-140.6 Doskonałym przykładem takiego postępowania wydaje się być Uzbekistan, nawiązujący do państwa Timurydów z XIV-XVI w. Uzbecki prezydent często podkreśla, że jego państwo jest sukcesorem imperium Timura Wielkiego (Tamerlana) oraz jego potomków, którzy w okresie największej świetności zdominowali całą Azję Centralną, dokonując także najazdów na Chiny oraz Indie. Zob. Nobel dla Karimowa, oprać. E. Kajdański,A. Łabuszewska, „Za Uralem" 1993, nr 15, s. 39-45.7 W niniejszym tomie warto w tym kontekście zwrócić uwagę zwłaszcza na tekst autorstwa Mikołaja Banaszkiewicza.fl Odnalezienie się owych tradycyjnych instytucji w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej po upadku ZSRR opisują w niniejszym tomie Daria Janowiec oraz Piotr Grochowski.

Przekonanie, że neotradycjonalizacja - poprzez subiektywny dobór i ideologizację własnych, nie zawsze demokratycznych, tradycji rządzenia - służyła jako uzasadnienie dla formujących się na obszarze postradzieckim reżimów autorytarnych, oddaje tylko jedną stronę tego zjawiska. Taka interpretacja przysłania zarazem drugie - może istotniejsze - jego rozumienie jako strategii mającej na celu posttotalitarną reinterpretację własnej tożsamości państwowej czy narodowej. Wydaje się, że działaniami wielu przywódców kierowała, poza wolą utrzymania się przy władzy, potrzeba budowy nowego porządku ideowo- -instytucjonalnego bez wyrywania wszystkich „korzeni”. Szczególnie interesujące wydaje się być w tym kontekście jednoczesne sięganie przez owe elity do historycznych osiągnięć własnych narodów (zwłaszcza do domniemanych przodków - władców, którym udało się stworzyć silne organizmy państwowe6) oraz wyselekcjonowanych aspektów życia w okresie radzieckim (modernizacja społeczeństw, rozwój kadr i instytucji narodowych, zwycięstwo w II wojnie światowej). Owo sięganie do przeszłości było wybiórcze i przy tym wydawało się sprzeczne7 - jednak podobnie wybiórcza była pamięć społeczna po okresie komunizmu. Zwrot ku przedrewolucyjnemu dziedzictwu ideowemu wspierali tradycyjni aktorzy społeczni - cerkiew czy duchowieństwo muzułmańskie - jednak i oni, mając za sobą skomplikowany i niejednoznaczny okres współistnienia z władzą radziecką, zasadniczo rozumieli ową selektywność, opowiadając się za transformacyjnymi poczynaniami władz8. Tym bardziej zatem narody, które uzyskały w 1991 r. niepodległość, nie zapomniały całkowicie o minionej epoce.
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Co więcej, z biegiem czasu i w miarę wzrostu rozczarowania nową rzeczywistością, coraz pozytywniej się do niej odnosiły. Nieprzypadkowo w retoryce Władimira Putina i innych przywódców postradzieckich najistotniejszymi pojęciami stały się „stabilizacja", „porządek" i „szacunek na arenie międzynarodowej" - kojarzone powszechnie z czasami radzieckimi9.

9 Więcej na ten temat zob.: Przywództwo i elity polityczne w krajach WNP, red. T. Bodio, W. Jakubowski, Warszawa 2010, Seria Władza, Elity, Przywództwo, t. 2.

***

Niniejsza publikacja stanowi kontynuację badań zainicjowanych przez Międzynarodowy Interdyscyplinarny Kongres Naukowy w 20. rocznicę upadku Związku Radzieckiego „Upadek ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i Świata” (Kraków, 30 XI - 2 XII 2011), a zmierzających do kompleksowej charakterystyki następstw rozpadu Związku Radzieckiego. Pierwsze trzy części publikacji zatytułowanej Rozpad i jego konsekwencje dla Europy i świata, które ukazały się równolegle z obradami Kongresu, analizowały przemiany według klucza terytorialnego:• część 1: Federacja Rosyjska, red. Anna Jach;• część 2: Wspólnota Niepodległych Państw, red. Mieczysław Smoleń i Michał Lubina;• część 3: Kontekst międzynarodowy, red. Joachim Diec.Niniejszy tom, stanowiący podsumowanie wspomnianego wysiłku badawczego, a zarazem czwartą część cyklu, podzielony został na cztery działy tematyczne: dwa pierwsze dotyczą Rosji, trzeci poświęcony jest transformacji na obszarze WNP, ostatni zaś wskazuje na wpływ upadku komunizmu na Europę. Autorzy ukazali transformację systemową w wielu wymiarach: ideowym, prawnym, kulturowym oraz ekonomicznym, wreszcie - w kontekście zmian w systemie międzynarodowym. Nie zawsze też ich punkt widzenia jest zbieżny z zaprezentowanym powyżej.Tom otwiera tekst Mikołaja Banaszkiewicza, analizujący (szerzej niż tylko w ostatnim dwudziestoleciu) przemiany dokonane w sferze rosyjskiej symboliki państwowej i w kalendarzu świąt. Autor przybliża także wysiłki obecnych władz, prowadzące do rekonstrukcji świadomości historycznej i patriotycznej Rosjan. Badacz zwraca uwagę czytelnika m.in. na „pamiętne daty” - ustawowo usankcjonowane uroczystości, niekoniecznie mające status święta narodowego, jednak odwołujące się do najistotniejszych wydarzeń w historii państwa i narodu rosyjskiego. Już samo wymienienie owych „momentów chwały" wskazuje na różnorodność dziedzictwa, z którego czerpie współczesna Rosja. Upamiętnieniu zwycięstwa Armii Czerwonej pod Stalingradem towarzyszy bowiem wspomnienie triumfów ruskiego rycerstwa prawosławnego nad Złotą Ordą. 
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Autor podkreśla głębszy niż powodowany jedynie dbałością o prestiż państwa sens rosyjskiej wykładni własnej historii, w tym niejednoznacznego stosunku do czasów radzieckich.Nauka społeczna Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej po upadku komunizmu jest przedmiotem analizy w artykule Darii Janowiec. Autorka sięga w nim do oficjalnych dokumentów cerkiewnych, by naświetlić wyobrażenie kościoła prawosławnego o jego własnej koegzystencji z państwem w czasach posttota- litarnych, zwłaszcza o możliwych sferach współdziałania władzy duchownej ze świecką. Podkreśla znaczenie, jakie prawosławie przydaje kultywowaniu przez społeczeństwo własnej kultury i historii w opozycji do procesów unifikacyjnych, charakterystycznych dla epoki globalizacji. Badaczka zwraca też uwagę na zaniepokojenie, jakie wyrażają hierarchowie Cerkwi z powodu problemów bioetycznych (aborcji czy eutanazji).Na islamski komponent w cywilizacyjnej różnorodności Rosji wskazuje 
Piotr Grochowski, opisując go na przykładzie ewolucji tożsamości religijnej Tatarów Powołża po 1991 r. Autor zwraca uwagę na trzy współwystępujące ze sobą poziomy identyfikacji ludności tatarskiej: obywatelski (uwzględniający podział na tożsamość regionalną i państwową), etniczny/narodowy oraz religijny. Dodaje przy tym, że odrodzenie islamu, jakie miało miejsce w ramach wspomnianej społeczności po rozpadzie ZSRR, miało charakter głównie symboliczny. Świadczyło w większym stopniu o odbudowie „tatarskości" jako poczucia odrębności od świata rosyjskiego (prawosławnego) niż o rzeczywistym wzroście religijności mieszkańców Tatarstanu.Rosyjski uczony Leonid Smorgunow zwraca w swoim tekście uwagę na los marksizmu w postradzieckiej Rosji. Skupiając się na analizie trzech kierunków rozwoju współczesnej myśli marksistowskiej: krytycznym, eklektycznym i akademickim, autor dowodzi, że rosyjskie interpretacje tej idei nie zanikły wraz z upadkiem państwa, którego były ideologią. Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na najsilniej obecną we współczesnej Rosji koncepcję marksizmu eklektycznego (z którego czerpie choćby Giennadij Ziuganow, lider Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej), w której miejsce retoryki internacjonalistycznej zajęło przekonanie o wyjątkowości Rosji i jej cywilizacyjnym rozwoju oraz charakterystyczna dla kultury rosyjskiej idea „soborowości”.Odrodzenie po kilkudziesięciu latach komunistycznej hibernacji rosyjskich teorii geopolitycznych jest przedmiotem zainteresowania Katarzyny Walasek. Autorka dokonuje przeglądu współczesnej myśli rosyjskiej inspirowanej wyjątkowym - geograficznym, politycznym oraz kulturowym - usytuowaniem Rosji w przestrzeni pomiędzy Europą a Azją. Opisując takie koncepcje atlantyzmu, neoeuroazjanizmu czy neobizantynizmu, przekonuje zarazem, że ich twórcy, roztaczając wizję nowego ładu, szeroko nawiązują do tradycji przedrewolucyjnej myśli rosyjskiej. Tym samym stali się oni w istocie kontynuatorami sporów 
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słowianofilów i okcydentalistów, a także naśladowcami oryginalnej rosyjskiej myśli geopolitycznej.Dział poświęcony przeobrażeniom w życiu kulturalnym Rosji otwiera tekst 
Małgorzaty Flig, wieloaspektowo interpretujący znaczenie filmu Anna od 6 
do 18 Nikity Michalkowa. W zmontowanym w 1993 r. dokumentalnym obrazie reżysera Spalonych Słońcem dostrzega ona prywatną Michałkowowską wizję upadku ZSRR. Filmowaniu kolejnych etapów dorastania Anny - córki reżysera - towarzyszy materiał obrazujący przeobrażenia społeczeństwa u schyłku epoki komunistycznej. Małgorzata Flig podkreśla osobisty wymiar filmu - ma on być nie tylko świadectwem upadku skostniałego reżimu, ale też wyrazem tęsknoty za utraconą Arkadią, co koresponduje z niejednoznacznym stosunkiem współczesnych Rosjan do państwa komunistycznego i odżywającą obecnie nostalgią za czasami ZSRR.Jako częściową polemikę z poglądami Nikity Michałkowa można potraktować twórczość bardów rosyjskich, o której pisze Radosław Sławomirski. Autor, skupiając się na analizie treści ballad Bułata Okudżawy i Włodzimierza Wysockiego, dostrzega w ich poezji wyraz zdecydowanego protestu wobec rzeczywistości komunistycznej. Bardowie, stanowiący część kultury półoficjalnej - nie zakazanej, ale też nie wspieranej przez władze - cieszyli się ogromną popularnością w społeczeństwie. Jak podkreśla autor tekstu, swoją twórczością afirmującą tradycyjne wartości przyczyniali się oni do kształtowania postaw wolnościowych wśród Rosjan. Tym samym - dodaje - przygotowali grunt pod odrzucenie przez społeczeństwo totalitarnej ideologii i, w konsekwencji, totalitarnego państwa.Podobny przekaz - jednak już w odniesieniu do kultury postradzieckiej - niesie ze sobą artykuł Kamila Szybalskiego, koncentrujący się na zagadnieniach literackich. Badacz poddaje krytyce postmodernizm, dominujący jego zdaniem w rosyjskiej beletrystyce po 1991 r. Nurtowi temu przeciwstawia utwory afir- mujące tradycyjne wartości, także religijne. Odwołuje się w tym celu do konkretnego przykładu - powieści Medea i jej dzieci autorstwa Ludmiły Ulickiej. Autor uwypukla postać tytułowej bohaterki, podkreślając znaczenie protago- nistki jako „kapłanki życia rodzinnego", dostrzegającej w egzystencji szerszy wymiar duchowy. Postawa życiowa Medei zostaje przeciwstawiona lekkomyślnemu postępowaniu młodzieży niebiorącej odpowiedzialności za swoje czyny, kierującej się w swoich wyborach uczuciowych liberalizmem obyczajowym.

Anna Kadykało przygląda się w swoich rozważaniach nowemu obliczu rosyjskiego dzieciństwa, ukształtowanego po upadku Związku Radzieckiego. Badaczka dostrzega w przemianach ekonomicznych oraz kulturowych po 1991 r. przyczynę osłabienia roli rodziny oraz natężenie zjawisk dewiacyjnych, które towarzyszyły dorastaniu pierwszego, postradzieckiego pokolenia Rosjan. Wskazuje ona na wpływ kryzysu gospodarczego, będącego efektem wprowadzania reform wolnorynkowych, na rozprzestrzenienie się zjawiska bezpri- 



16 Wstęp
zornych dzieci. Autorka negatywnie ocenia też procesy globalizacji, widoczne w postaci homogenizacji oraz „amerykanizacji” kultury rosyjskiej, skutkujące obniżeniem poziomu i różnorodności treści kulturowych przeznaczonych dla młodzieży.Niepokój Anny Kadykało, związany z kierunkiem przemian społecznych w Rosji po 1991 r., podziela Justyna Mirońska, ukazując nowe znaczenie kulturowe Rublowki - ulicy w Moskwie, zamieszkiwanej przez przedstawicieli rosyjskich elit. Opierając się m.in. na powieści Oksany Robski pt. Casual. Zwyczajna 
historia, autorka dowodzi, że w nowych czasach miejsce to (wcześniej kojarzone z władzą polityczną) zamieniło się w matecznik oligarchii, stanowiąc dla przeciętnych Rosjan synonim bogactwa i luksusu. Badaczka wykorzystuje ów Rublowski kod kulturowy do ukazania wyjątkowo licznej w stolicy Rosji elity biznesowej - jej usytuowania w społeczeństwie i państwie. Wyalienowanie oligarchów z życia „przeciętnych Rosjan” zestawia z wyobrażeniem mieszkańców Rublowki o kontynuowaniu przez nich tradycji rosyjskiej arystokracji.Tekst Łukasza Jabłońskiego, podsumowujący dwudziestolecie transformacji gospodarczej w krajach postsocjalistycznych Europy Środkowej oraz w republikach-spadkobiercach ZSRR, otwiera dział dotyczący przemian na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw. Autor podkreśla znaczące różnice w postępach reform instytucjonalnych pomiędzy krajami środkowoeuropejskimi a członkami WNP. Skutkowało to dużo głębszą recesją transformacyjną oraz o wiele późniejszym wyjściem z niej republik postradzieckich niż np. krajów Grupy Wyszehradzkiej. Poszukując strukturalnych przyczyn kryzysu finansowego z lat 2008-2009 w krajach postsocjalistycznych, autor wskazuje m.in. na doktrynerskie i mechanistyczne podejście do liberalizacji, nieuwzględniające specyfiki rynków finansowych oraz uwarunkowań kulturowych wspomnianych państw.Kolejne dwa teksty poruszają niezwykle aktualne zagadnienie relacji w trójkącie Unia Europejska-kraje WNP-Rosja. Magdalena Bierowiec opisuje w swoim artykule ewolucję dwóch strategii integracyjnych wobec krajów Wspólnoty Niepodległych Państw: rosyjskiej, zakładającej odbudowę jej wpływów w przestrzeni radzieckiej, oraz unijnej - zmierzającej do uczynienia ze wspomnianego obszaru efektywnego partnera gospodarczego dla Europy. W przekonaniu autorki, te dwie rywalizujące ze sobą koncepcje zdominują wzajemne relacje we wspomnianym trójkącie również w najbliższych latach. Wskazywać ma na to, zdaniem badaczki, dynamizacja rosyjskiej polityki wobec „bliskiej zagranicy” (podpisanie porozumienia o strefie wolnego handlu w ramach WNP) oraz równoległa, niesłabnąca atrakcyjność europejskiego modelu ekonomicznego (a częściowo również politycznego) na wspomnianym obszarze.

Olga Adamczyk skupia się na możliwościach realizacji unijnego programu Partnerstwa Wschodniego. Zwraca ona uwagę na wciąż silne uzależnienie od Rosji (zarówno polityczne, jak i ekonomiczne) większości krajów, do których 
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skierowana jest owa inicjatywa. Autorka, podsumowując pierwsze lata funkcjonowania programu, podkreśla niewielkie wymierne efekty wschodniego wymiaru europejskiej polityki sąsiedztwa. Uzależnianie przez polityków unijnych rozwoju współpracy od postępów w procesie demokratyzacji wyklucza niektórych „partnerów" (Białoruś) oraz powoduje nieufność innych (Ukraina, Armenia czy Azerbejdżan).Ukraińskie doświadczenia związane z dokonywanymi w ostatnim dwudziestoleciu zmianami ordynacji wyborczej opisuje w swym artykule Ivan Pan- 
kevych. Łączy on kolejne redakcje ustaw o wyborach z ewolucją ukraińskiego parlamentaryzmu. Rada Najwyższa, zdaniem autora, przeszła długą drogę od organu formalnie posiadającego nieograniczoną władzę do statusu klasycznej instytucji ustawodawczej. Zwraca jednocześnie uwagę, że dokonywane po 1991 r. zmiany ordynacji wyborczej, choć sprzyjały ukształtowaniu się systemu wielopartyjnego, często wykorzystywane były przez aktualnie rządzących do ukształtowania „pożądanej" większości w nowym parlamencie. Wnioski ukraińskiego prawnika stają się szczególnie aktualne w kontekście wyborów do Rady Najwyższej, przeprowadzonych jesienią 2012 r. na zasadach zmienionej rok wcześniej - mieszanej, tj. proporcjonalno-większościowej - ordynacji wyborczej.Na problemie separatyzmu naddniestrzańskiego koncentruje swoją uwagę 
Marek Włodarczyk. Przybliżając ostatnie dwadzieścia lat konfliktu pomiędzy Kiszyniowem a Tyraspolem, dowodząc także historycznie odmiennych dróg rozwoju prawego i lewego brzegu Dniestru, autor przeczy tezie, jakoby powstanie Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej leżało wyłącznie w interesie Rosji. Podkreśla on bowiem znaczenie, jakie dla słowiańskiej większości w Nad- dniestrzu miała jej odrębność od romańskiej Mołdawii, skutkująca w 1992 r. krwawymi starciami z wojskiem mołdawskim (tzw. wojną pięciomiesięczną). Autor konkluduje, że przedłużający się konflikt jest niekorzystny dla obu zwaśnionych stron, zaś jako jedyna profity czerpie z niego Moskwa, uzależniając od siebie (politycznie i ekonomicznie) zarówno Kiszyniów, jak i Tyraspol.Innym, nierozwiązanym do tej pory sporem terytorialnym na przestrzeni byłego Związku Radzieckiego zajmuje się Zbigniew Rokita. Autor pieczołowicie opisuje przyczyny i przebieg otwartego konfliktu ormiańsko-azerskiego o Górski Karabach w przeddzień upadku komunistycznego imperium. Czytelnik może w oparciu o wspomniany tekst zauważyć, jak osłabienie kontroli moskiewskiego centrum u schyłku lat 80. sprzyjało odnowieniu dyskursu wokół kategorii etniczności w republikach związkowych. Pojawiło się wówczas, charakterystyczne dla neotradycjonalizacji, zjawisko reskalowania, czyli przyspieszonego przekształcania różnic kulturowych i regionalizmów w nacjonalizm10, czemu niezwykle często towarzyszyło stosowanie przemocy.
10 J. Staniszkis, op. cit., s. 138.
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Paweł Słoń podsumowuje dwadzieścia lat budowy niepodległych państw postsocjalistycznych na Kaukazie Południowym oraz w Azji Środkowej. Dostrzega on w ewolucji systemów politycznych większości republik odejście od zasad demokracji i dryfowanie w kierunku autorytaryzmu. Przyczyn takiej sytuacji upatruje zwłaszcza w obawach o eskalację konfliktów etnicznych oraz w braku tradycji demokratycznych i republikańskich w społeczeństwach dokonujących przemian (w tym zwraca uwagę na słabość parlamentaryzmu). Interesującym zabiegiem badacza jest zestawienie transformacji politycznej we wspomnianych państwach z doświadczeniami Mongolii. Kraj ten w podobnym czasie rozpoczął zmianę systemową, jednak pomimo podobnych problemów politycznych i ekonomicznych, w stepowej republice doszło do wykształcenia rzeczywistej konkurencji politycznej i wzmocnienia instytucji parlamentu.Analiza ewolucji polityki francuskiej względem Europy Środkowej po 1991 r., jakiej dokonuje Anna Kuczyńska, otwiera ostatni dział poświęcony europejskim kontekstom rozpadu Związku Radzieckiego. Autorka przekonuje, że pomimo upływu ponad dwudziestu lat od upadku „żelaznej kurtyny”, Francja wciąż nie wypracowała nowej wizji własnej obecności w Europie i na świecie. W rezultacie prowadzi pasywną politykę europejską zwłaszcza względem tradycyjnie „frankofilskich" krajów ze środka kontynentu. Analizując wspomniane zagadnienie w kontekście dynamicznych przemian dokonywanych w Europie (rozszerzenie NATO oraz Unii Europejskiej), badaczka dostrzega niezmienny, niezależny od przemian na stanowisku prezydenta konserwatyzm Francji, przejawiający się w asertywności względem USA oraz dobrych relacjach z Rosją. To z kolei ogranicza jej możliwości współpracy z krajami „nowej” Europy i, w konsekwencji, wpływ na sytuację w poszerzonej Wspólnocie.Reinterpretacja polityki bezpieczeństwa państw nordyckich po zakończeniu „zimnej wojny" jest przedmiotem rozważań Moniki Banaś. Autorka przestrzega przed obiegowym traktowaniem krajów określanych mianem NORDEN (Dania, Norwegia, Szwecja, Finlandia i Islandia) jako spójnej całości geopolitycznej. Wskazując na mające historyczne uzasadnienie rozbieżności w polityce zagranicznej poszczególnych państw (skierowanej na Zachód Norwegii, neutralnej Szwecji i posiadającej niegdyś specjalne stosunki z ZSRR Finlandii), autorka usiłuje odpowiedzieć na pytanie o stan ich współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa w nowej sytuacji geopolitycznej. Przywołuje w tym celu inicjatywy podejmowane w regionie po 1991 r., zwłaszcza te projekty, których odbiorcą miała być również Rosja - największy sąsiad NORDEN, jednocześnie największe potencjalne źródło destabilizacji postzimnowojennej równowagi.Symboliczny koniec uzależnienia Polski od Związku Radzieckiego, jakim było wycofanie wojsk radzieckich z terenów Rzeczypospolitej, opisuje w swoim tekście Magdalena Malik. Autorka zestawia dwa aspekty wycofania garnizonów wojskowych ZSRR z Polski - międzynarodowy i lokalny. Wydarzenie to stanowiło powszechnie akceptowane, symboliczne zakończenie uzależnienia 
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Polski od wschodniego sąsiada. W perspektywie lokalnej (np. w skali Dolnego Śląska) miało jednak niejednoznaczne skutki. Pojawiła się wówczas konieczność adaptacji terenów wojskowych do nowych, cywilnych celów. Wyjazd radzieckich jednostek stał się również przeżyciem socjokulturowym - likwidacji uległ bowiem dwujęzyczny i bikulturowy charakter wielu miejscowości.Do sfery symboli minionej epoki nawiązuje również Kinga Nędza-Siko- 
niowska, ukazując czytelnikowi przemiany w społecznym odbiorze Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Ów gmach, długi czas traktowany dychotomicz- nie: bądź jako „dar narodów ZSRR" (w retoryce władz), bądź jako „stempel” radzieckiego kolonializmu (w świadomości społecznej), obecnie nabiera zupełnie nowego znaczenia. Autorka, powołując się na badania opinii społecznej oraz dyskusje toczone przez środowiska, przekonuje, że z symbolu zniewolenia komunistycznego przeistacza się on w turystyczną wizytówkę miasta („sylweta pałacu służy wręcz jako metonimiczny skrót na oznaczenie Warszawy”) lub w najgorszym razie w spowszedniałą pamiątkę po minionych czasach. Argumenty przeciwników pałacu, postulujących jego zburzenie, kontrastują zaś z faktem wpisania budowli na listę zabytków.

***

Jeśli wierzyć Jadwidze Staniszkis, neotradycjonalizacja charakteryzuje tylko początkową fazę transformacji postkomunistycznej, po której przychodzi czas właściwej nowoczesności - oderwanej od pojęć charakterystycznych dla tradycji - zarówno w sferze myśli, jak i instytucji11. Można zaryzykować stwierdzenie, że moment ten dla mieszkańców państw powstałych na gruzach Związku Radzieckiego powoli nadchodzi. Sprzyja temu - choć to truizm - upływ czasu. Na całej przestrzeni postradzieckiej dochodzi bowiem do wymiany pokoleniowej: powolnego wymierania „ojców założycieli" niepodległych republik postra- dzieckich i wchodzenia w dorosłość osób urodzonych już po 1991 r. Być może zatem dwudziestolecie transformacji to ostatni moment na analizę „na żywo" ładu postkomunistycznego.

11 Ibidem, s. 138.

Michał Kuryłowicz
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