
Słowo wstępne
Monografia, która trafia do Państwa rąk, powstała z inicjatywy koleżanek i kolegów z pracy, przyjaciół oraz uczniów prof. dr. hab. Mieczysława Smolenia, obchodzącego w tym roku jubileusz siedemdziesięciolecia. To właśnie między innymi ów jubileusz stał się inspiracją do powstania tej książki. Zamysłem współpracowników Profesora Mieczysława Smolenia było bowiem uhonorowanie jego działalności i podziękowanie mu za wiele lat ciężkiej pracy naukowo-dydaktycznej, a okazją do tego stał się organizowany po raz drugi przez Instytut Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego Międzynarodowy Interdyscyplinarny Kongres Polsko-Rosyjski. Co warte podkreślenia, to właśnie Profesor Mieczysław Smoleń był pomysłodawcą zorganizowanego w 2011 r. z okazji dwudziestej rocznicy rozpadu ZSRR pierwszego Kongresu i następnie uczynienia zeń imprezy cyklicznej. Należy jednak zaznaczyć, że prezentowane w tej monografii prace nie powstały na potrzeby wyżej wymienionego Kongresu.Prof. dr hab. Mieczysław Smoleń urodził się 11 maja 1944 r. w Męcinie (obecne województwo małopolskie). Tam też ukończył szkołę podstawową, a naukę kontynuował w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Długosza w Nowym Sączu. Następnie rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w 1976 r. w Instytucie Historii obronił pracę magisterską napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Władysława Serczyka na temat stosunku carycy Katarzyny II do Sejmu Czteroletniego. Osobowość tak znakomitego mistrza jak Profesor Władysław Serczyk wpłynęła na dalszą karierę naukową Jubilata, która skoncentrowała się na zagadnieniach związanych z historią Rosji i ZSRR oraz szeroko pojętą „problematyką wschodnią". Szczególną rolę odegrały zwłaszcza badania nad radykalizmem społecznym w przedrewolucyjnej Rosji oraz nad procesami rewolucyjnymi na przełomie XIX i XX w., do wybuchu rewolucji październikowej. W 1980 r. Profesor Mieczysław Smoleń obronił napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Zygmunta Łukawskiego rozprawę doktorską Działalność Aleksandra Lednickiego w Rosji 
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w latach 1905-1918, poświęconą jednemu z czołowych działaczy politycznych i polskich posłów do rosyjskiej Dumy, współzałożycielowi Związku Postępowo- -Demokratycznego. Aleksander Lednicki był też w czasie I wojny światowej zaangażowany w organizowanie akcji ratunkowej wśród Polaków na Wschodzie, stojąc na czele Polskiego Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny. Następnie nasz Jubilat rozpoczął badania nad historią rosyjskiej Partii Socjalistów-Rewolucjonistów; opublikował na ten temat szereg artykułów i dwie książki: Podwójną gręAzeja. 
Z dziejów prowokacji carskiej Ochrany (Kraków 1991), która stanowi ważny przyczynek do dziejów rosyjskich służb specjalnych, oraz Kwestię agrarną w polityce 
rosyjskiej Partii Socjalistów-Rewolucjonistów w latach 1901 -1908 (Kraków 1989), trzy lata po wydaniu przedstawioną jako rozprawa habilitacyjna. W owym czasie były to ważne prace; ich Autor wprowadzał na grunt polski wiedzę o istnieniu i działalności partii, która występowała przeciwko carskiemu samodzierżawiu, lecz z przyczyn politycznych, po objęciu władzy w Rosji przez bolszewików, jej walka z caratem i cały dorobek w dużym stopniu poszły w zapomnienie. Eserzy, wraz ze swoim programem, często niesłusznie i krzywdząco potępiani, zostali w dużym stopniu wydobyci z zapomnienia i wprowadzeni na powrót do obiegu naukowego w badaniach nad historią Rosji przez Profesora Mieczysława Smolenia.Aż do 2002 r. szanowny Jubilat związany był z Instytutem Historii, gdzie pracował w Zakładzie Historii Narodów ZSRR, przemianowanym w 1990 r. na Zakład Historii Europy Wschodniej. Następnie przejściowo związał się z Instytutem Studiów Regionalnych, by ostatecznie pozostać w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej, gdzie kierował Zakładem Historii i Myśli Politycznej Rosji. Przez wiele lat sprawował tam funkcję wicedyrektora do spraw dydaktycznych, ciesząc się zaufaniem i sympatią studentów. Był inicjatorem założenia Koła Naukowego Studentów Rosjoznawstwa, którego też przez wiele lat był opiekunem. Na Uniwersytecie Jagiellońskim Profesor Mieczysław Smoleń był przewodniczącym instytutowej komisji rekrutacyjnej, a z ramienia Instytutu członkiem dwóch komisji dziekańskich. Za swoje osiągnięcia naukowe był też wielokrotnie nagradzany przez władze uczelni - otrzymał między innymi nagrody rektora UJ za rozdział Historia Rosji w książce Rosjoznawstwo. Wprowadzenie do studiów nad 
Rosją, wydanej pod redakcją Lucjana Suchanka (Kraków 2004), oraz za rozdział w książce Świat od Wiosny Ludów do I wojny światowej, która ukazała się pod redakcją Józefa Buszki i Stanisława Grodziskiego (Kraków 2006) i stanowi dziesiąty tom Wielkiej Historii Świata. W latach 2005-2012 Jubilat prowadził też zajęcia w Katedrze Rosjoznawstwa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Prof. dr hab. Mieczysław Smoleń jest również związany z Polską Akademią Umiejętności, gdzie bierze udział w pracach dwóch Komisji: Wschodnioeuropejskiej oraz Komisji Kultury Słowian.W czasie swojej pracy naukowo-badawczej Profesor współpracował z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, między innymi w Holandii, Stanach Zjedno
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czonych i Korei Południowej. W wyniku przeprowadzonych za granicą kwerend bibliotecznych i archiwalnych, w tym w Hoover Institution on War, Révolution and Peace w Stanford w Kalifornii oraz w Institute for Social History w Amsterdamie powstała jedna z pierwszych w Polsce prac poświęconych historii ZSRR: 
Stracone dekady. Historia ZSRR 1917-1991 (Warszawa-Kraków 1994). Praca ta, opublikowana trzy lata po upadku ZSRR, nie tylko była pierwszą w Polsce syntetyczną próbą tego rodzaju, ale również zapoczątkowała w naszym kraju bardzo szeroko zakrojone badania nad dziejami ZSRR.Inną formą działalności naukowej Jubilata prowadzoną poza granicami Polski były wykłady w uczelniach zagranicznych, między innymi w Hankuk Uni- versity of Foreign Studies w Seulu w latach 1993-1996, gdzie prowadził wykłady z historii politycznej i gospodarczej Polski oraz kultury i geografii Polski.Dorobek naukowy szanownego Jubilata obejmuje ponad 180 tekstów naukowych (pomijając teksty publicystyczne), w tym 14 książek: 6 autorskich, 3 współautorskie i 5 redagowanych bądź współredagowanych. Wśród autorskich należałoby wymienić poza już wspomnianymi: Rosyjska inteligencja liberalna 
i radykalna w XIX i na początku XX wieku (Kraków 2010), Tablice, groby i po
mniki świadczące o przeszłości Nowego Sącza (Nowy Sącz 1998). Ostatnia praca była przypieczętowaniem ścisłych związków Profesora z rodzinnymi stronami. Współpracował on bowiem z nowosądeckim odziałem Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz z tamtejszym czasopismem „Rocznik Sądecki”, publikując na jego łamach liczne artykuły historyczne. Prace redagowane i współredagowane przez Jubilata to: Białoruś. Terra incognito. Materiały z konferencji (Kraków 2010), Czeczenia - Rosja. Mity i rzeczywistość (współredakcja z Janem Brodowskim, Kraków 2006), Wizerunek prezydentów Federacji rosyjskiej w polskich me
diach (2000-2008) (współredakcja z Joachimem Diecem, Kraków 2009), Rozpad 
ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i Świata, cz. II: Wspólnota Niepodległych 
Państw (współredakcja z Michałem Lubiną, Kraków 2011). Niektóre spośród artykułów zostały opublikowane w języku angielskim w wydawnictwach zagranicznych, a kilka w języku koreańskim w południowo-koreańskich periodykach naukowych. Osobny rozdział w działalności naukowej Profesora zajmuje opracowanie haseł do Encyklopedii „Białych Plam"; był on współzałożycielem i członkiem jej Komitetu Naukowego. Opublikował w niej 65 tekstów dotyczących czołowych postaci z dziejów Rosji i ZSRR oraz wielu zasadniczych problemów z historii tego kraju. Publikowane tam hasła można też zaliczyć do artykułów, z uwagi na ich dużą objętość i zamieszczony aparat źródłowy. Jak widać, działalność naukowa Jubilata obejmuje różnorodną problematykę, a w swoich badaniach zajmował się on okresem od XVIII stulecia aż po czasy współczesne. Tak duża rozpiętość badawcza staje się już ostatnio, niestety, rzadkością.Szczególnie dużo satysfakcji dawała Profesorowi działalność dydaktyczna, a jego zajęcia do dziś cieszą się ogromną popularnością wśród studentów. Był opiekunem licznych konferencji organizowanych przez studentów i doktoran
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tów oraz recenzentem wydawanych przez nich publikacji naukowych. O dużej popularności prowadzonych przezeń seminariów magisterskich świadczy liczba ok. 300 wypromowanych magistrów. Niektórzy z nich poszli za swoim mistrzem, przenosząc się na studia doktoranckie z Instytutu Historii do Instytutu Rosji i Europy Wschodniej. Profesor Mieczysław Smoleń wypromował 5 doktorów: Pawła Krokosza (Rosyjskie siły zbrojne za panowania Piotra I, 2007), Leszka Madeja (Rosyjskigarnizon wojskowy w Częstochowie w latach 1831-1914, 2007), Annę Jach (Konflikt prezydenta z parlamentem w kontekście ewolucji stosunków 
wewnętrznych: studium wydarzeń z lat 1991-1993, 2009), Jana Brodowskiego 
(Gruzja po rewolucji róż. Obraz przemian polityczno-społecznych po 2003 roku, 2013) i Michała Lubinę (Rosnąca asymetria. Stosunki rosyjsko-chińskie 1991- 
2011, 2013). Pierwsze trzy prace ukazały się drukiem. Był także recenzentem w pięciu przewodach doktorskich: Wojciecha Momota (Ukraińskie przedstawi
cielstwo parlamentarne w sejmie i senacie w latach 1922-1939, 2003), Rafała Kęska (Między konfliktem a dialogiem. Polityka Ukrainy wobec Federacji Rosyjskiej 
na przełomie XX i XXI wieku (1997-2004), 2005), Łukasza Wojcieszaka (Obwód 
Kaliningradzki w relacjach Unia Europejska-Rosja, 2008), Michała Kuryłowicza 
(Polityka zagraniczna Uzbekistanu wobec Rosji, 2013), Anny Dominik (Sarmaci 
i Miskwicini: siedemnastowieczna konfrontacja dwóch kultur i narodów w świetle 
opracowań oraz ówczesnych listów, pamiętników i literatury pięknej, 2014).Jak mistrzowie naszego Jubilata wskazali mu drogę i obszar zainteresowań badawczych, tak on w podobny sposób ukształtował wybory życiowe swoich uczniów - a wszyscy wypromowani przez niego doktorzy, pracując w ośrodkach akademickich, kształtują zainteresowania kolejnych pokoleń młodych ludzi, potencjalnych badaczy „problematyki wschodniej”. W dzisiejszych czasach, kiedy w Polsce czyni się starania pokazania Rosji tylko w jednym, „odpowiednim” ujęciu, przeciwstawnym do wcześniejszego, a wśród młodego pokolenia nie jest już powszechna znajomość języka rosyjskiego, uważanego niejednokrotnie za nieprzydatny w życiu (bo przecież można nawet pisać o Rosji wyłącznie w oparciu o prace anglojęzyczne i korzystając tylko z ustaleń zachodnich badaczy), trudno jest zaszczepić wśród młodych ludzi chęć do podjęcia badań nad „problematyką wschodnią", a Profesorowi Mieczysławowi Smoleniowi udaje się to aż do dziś.Ponieważ cała działalność-naukowo dydaktyczna Jubilata związana była z „problematyką wschodnią", w niniejszej monografii Czytelnik znajdzie szeroki wachlarz prac oscylujących wokół szeroko rozumianej tematyki rosyjskiej i sowieckiej, postrzeganej w szerokiej perspektywie losów państw i narodów sąsiednich, w tym również Polski i Polaków. Już sam tytuł publikacji, Na wschód od 
linii Curzona, wskazuje, że prezentowane w niej prace poruszać będą tematykę związaną zarówno z relacjami polsko-rosyjskimi, jak i dziejami krajów znajdujących się za naszą wschodnią granicą, sięgając przez Rosję, Gruzję aż do Chin. Szeroki jest również wachlarz reprezentowanych dziedzin - mamy tu bowiem prace z zakresu historii politycznej, dyplomatycznej, gospodarczej, społecznej, 
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dziejów historiografii, politologii, dziejów myśli politycznej, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i antropologii kultury. Zakres chronologiczny obejmuje czasy od początku XIX stulecia aż po XXI w. Nie powinno też dziwić, iż autorami większości prac są historycy, bowiem to właśnie z tym środowiskiem Jubilat był najdłużej związany. Autorzy reprezentują różne szkoły badawcze oraz bardzo zróżnicowany dorobek i doświadczenie, począwszy od zasłużonych dla nauki polskiej profesorów, skończywszy na młodych badaczach, „świeżych” doktorach i doktorantach. Większość tekstów pochodzi od polskich autorów, jeden artykuł został napisany przez białoruskiego badacza od wielu lat związanego z Polską i Instytutem Rosji i Europy Wschodniej UJ - i to właśnie on, jako jedyny, został opublikowany w języku rosyjskim. To wręcz naturalna kolej rzeczy: w jubileuszowej monografii, poświęconej jednemu z wybitnych badaczy dziejów Rosji i Związku Radzieckiego, nie mogło zabraknąć tekstu w języku rosyjskim. Przypisy do artykułów sporządzono według zasad obowiązujących w naukach humanistycznych w Polsce - w przypadku źródeł rosyjskojęzycznych zachowano zaś oryginalną pisownię. Ponieważ przy tak dużej rozbieżności tematycznej i chronologicznej prac trudno było uzyskać w pełni koherentny kształt publikacji, dla większej przejrzystości redaktorzy zadecydowali o prezentowanym układzie prac.Monografia została podzielona na dwie części. W pierwszej znajdują się prace z zakresu antropologii kultury, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, politologii i historii historiografii. Otwiera ją tekst Bartłomieja Brążkiewicza Wybra
ne zagadnienia psychiatrii radzieckiej, bardzo dobrze ukazujący wykorzystanie różnych dziedzin nauki na potrzeby państwa totalitarnego - a w tym przypadku podległość psychiatrii. Ciekawą rozprawą z pogranicza historii oraz historii sztuki i kultury jest rozprawa Anny Kasprzyckiej Wpływ radiowej mowy Stalina z 3 
lipca 1941 r. na treści propagandowe odzwierciedlone w radzieckim plakacie pro
pagandowym okresu II wojny światowej. Autorka pokazała wykorzystanie przez sowiecką propagandę plakatu, między innymi przez dostosowanie jego treści do indywidualnego odbiorcy. Ciekawych informacji o nieformalnych ruchach młodzieżowych w ZSRR dostarcza artykuł Martyny Kowalskiej Alternatywa, 
kontrkultura, sistiema. Kontestacja nieformalnych ruchów młodzieżowych w ZSRR. 
W pracy dokonano szerokiej prezentacji poglądów różnych badaczy, a autorka oparła się na wielojęzycznej literaturze przedmiotu. Autorką kolejnego tekstu jest wychowanka Jubilata, Anna Jach, która w pracy Wpływgłasnosti na naro
dziny nowej kultury politycznej i społeczną aktywność obywateli ZSRR w drugiej 
połowie lat 80. XX w. pokazuje Gorbaczowowską głasnost jako jeden z elementów polityki zwolenników pierestrojki. Twórcy radzieckiego państwa poświęcona jest interesująca rozprawa Anny Kadykało Lenin w rosyjskiej kulturze popularnej, 
czyli dekonstrukcja mitu wodza rewolucji we współczesnej Rosji, w której pokazano fenomen jego ciągłej popularności w Rosji. Katarzyna Duda w pracy Historia 
w zwierciadle literatury (kilka spostrzeżeń literaturoznawcy) w świetny sposób 
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udowodniła, że na odcinku badań rosjoznawczych historia i literaturoznawstwo potrafią się doskonale uzupełniać. Praca Joachima Dieca Ideowe korzenie Czarnej 
Sotni porusza tematykę stosunkowo słabo znaną w Polsce; to ciekawa rozprawa z pogranicza historii „klasycznej" i historii rosyjskiej myśli politycznej. Z pogranicza politologii i historii filozofii jest natomiast praca Marka Bankowicza 
Nikołaj Bardiejew wobec marksizmu i leninizmu. Autor pokazuje, jak ewoluowały poglądy tego rosyjskiego filozofa, zaliczanego do największych prawosławnych myślicieli XX w., na temat marksizmu i leninizmu postrzeganego w kategoriach nie systemu socjalnego, ale nowej religii. Wybitny politolog Roman Backer już samym tytułem pracy Czy Rosja może się zmodernizować? pobudza czytelników do myślenia. Zaprezentowane w artykule refleksje autora z pewnością wywołają wiele dyskusji i polemik. Stosunkowo słabo znany w Polsce (a posiadający przecież bogatą literaturę rosyjską) temat podjęła, choć w formie szkicowej, Julita Biniewska w rozprawie Historiografia emigracji rosyjskiej pierwszej fali. Pracą historiograf!czną jest również tekst Jurija Gordiejewa K eonpocy o ucmopu^ecKou 
noziumuKe e Poccuu, w którym autor zmierzył się z tematem trudnym, ale jakże aktualnym, koncentrując się głównie na przedstawianiu w Rosji (historiografia, programy szkolne i podręczniki, róże kierunki polityki historycznej) tematyki XX stulecia.W drugiej części monografii znajdują się tematy historyczne i z pogranicza stosunków międzynarodowych. Otwiera ją praca Leszka Madeja (również wychowanka Jubilata) Dyplomacja rosyjska wobec dominacji Francji napoleońskiej 
w Europie w 1812 r. Pokazując meandry rosyjskiej polityki zagranicznej w przededniu wojny z Francją, autor przedstawił cały szereg działań zakulisowych, co zapewne będzie dla czytelnika szczególnie interesujące. Dziejom gospodarczym naszych wschodnich kresów poświęcony jest tekst cenionego historyka Piotra Franaszka Galicja Wschodnia - ekonomiczne i organizacyjne centrum przemysłu 
naftowego na przełomie XIX i XX w. Przybliża on Czytelnikowi mało znaną tematykę historii polskiego przemysłu naftowego w XIX i początkach XX stulecia. Do tytułu monografii nawiązuje w swojej rozprawie inny ceniony historyk, Grzegorz Mazur. W przeglądowej pracy Wokół rozważań nad koncepcją linii Curzona przedstawił jej genezę i niektóre związane z nią bardzo żywotne mity, zwłaszcza wokół depeszy lorda Curzona z 11 lipca 1920 r. Następnie opisał reakcję strony radzieckiej na ową depeszę, opierając się na różnojęzycznej (polskiej, rosyjskiej, ukraińskiej i anglojęzycznej) literaturze. Kolejna praca również wyszła spod pióra cenionego historyka, Andrzeja Skrzypka. Ten wyśmienity znawca problematyki polsko-rosyjskiej w rozprawie Polskie echa „tajnego referatu" ukazał kulisy zwrotu, jakiego w dziejach ZSRR i PRL dokonał referat Nikity Chruszczo- wa przedstawiony w nocy z 24 na 25 lutego 1956 r. na zamkniętym posiedzeniu XX Zjazdu Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Serię prac wybitnych polskich historyków zamyka rozprawa Wojciecha Rojka Delimitacja polsko-so- 
wieckiej/rosyjskiej północnej granicy państwowej 1957-2009. Autor przedstawił 
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problem delimitacji wyżej wymienionej granicy na odcinku północnym wraz z bardzo przydatnym dla mniej zorientowanego czytelnika wprowadzeniem historycznym. Kolejny tekst, Rozłam radziecko-chiński. Przyczyny, przebieg i skut
ki, wyszedł spod pióra wychowanka Jubilata, Michała Lubiny. Autor starał się w nim przedstawić współzawodnictwo o przywództwo w ruchu komunistycznym dwóch mocarstw: Chin i ZSRR, pozostawiając Czytelnika z dylematem, które z działań podejmowanych przez te państwa należy zaliczyć do „interesów państwowych”, a które do „interesów imperialnych”. Agnieszka Kastory w pracy 
Dylematy radzieckiej polityki wobec państw socjalistycznych w latach 1988-1989 powraca do tematyki stricte historycznej, omawiając ekspertyzy sporządzone przez najwyższe władze ZSRR dotyczące oceny wydarzeń i nastrojów panujących w państwach bloku socjalistycznego i zastanawiając się równocześnie, czy nie były one wyłącznie „sztuką dla sztuki". Ostatnie dwie prace przenoszą nas do Gruzji, kraju, z którym Polacy związali swoje losy już w XVIII stuleciu, a który za prezydentury Lecha Kaczyńskiego odgrywał znaczącą rolę w polskiej polityce zagranicznej. Renata Król-Mazur w rozprawie Polityczne aspekty działalno
ści Autokefalicznego Apostolskiego Kościoła Gruzińskiego po 1991 r. przybliżyła Czytelnikowi problematyką niemalże nieznaną w polskiej literaturze naukowej. W wielowątkowej pracy starała się zaprezentować wiedzę na temat współczesnego Kościoła Gruzińskiego i jego roli w życiu państwa i narodu. Monografię kdńczy,praca kolejnego wychowanka Profesora - Jana Brodowskiego. Jego rozprawa Gruzińska droga do NATO. Starania Tbilisi o członkostwo podejmuje temat nie tylko interesujący, ale przede wszystkim bardzo aktualny, mocno zaakcentowany w problematyce międzynarodowej, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat, w który przecież zaangażowana była i polska dyplomacja.W ten sposób do rąk Czytelnika trafia monografia zawierająca prace, z których kdżda wpisuje się w tak zwaną „problematykę wschodnią". Wszystkie one pokazilją, że nie tylko relacje polsko-rosyjskie, ale również wszystko to, co ma miejscfc na wschód od naszych obecnych granic, znajduje żywe zainteresowanie wśród sporej grupy badaczy reprezentujących różne dyscypliny i zainteresowania naukowe. Wszyscy oni pragnęli swoimi skromnymi badaniami wnieść kolejrią cegiełkę w badania, które zainspirowany przez nieżyjącego już Profesora Władysława Serczyka nasz Jubilat prowadził przez tak długi okres swojej działalności naukowej. Pozostaje nam tylko mieć nadzieję, że zamieszczone w tej monografii prace zyskają przychylność Czytelnika. Renata Król-Mazur
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